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

 
V súlade s prijatými národnými prioritami, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, odbor hygieny 
bude v roku 2015  prioritne riešiť úlohy: 
 
ODDELENIE HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA 

Názov úlohy: Kvalita pitnej vody a vedľajšie produkty dezinfekcie 
 
Cieľ úlohy: 
Zvýšenie zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a ochrana verejného zdravia pred expozíciou 
vedľajším produktom dezinfekcie vody chlórovými prípravkami. 
 
Anotácia: 
Dezinfekcia chlórom ako najpoužívanejší spôsob zdravotného zabezpečenia vody zohrala 
významnú úlohu v prevencii prenosu infekčných ochorení. V 70. rokoch 20. storočia boli 
rozpoznané nežiaduce účinky chlórovania, vznikom vedľajších produktov dezinfekcie. 
V súčasnosti je identifikovaných viac ako 600 zlúčenín, z ktorých niektoré sú klasifikované ako 
pravdepodobné karcinogény. Z týchto dôvodov SZO odporúča prevádzkovanie vodovodov 
podľa Plánov bezpečného zásobovania pitnou vodou, bez dezinfekcie chlórovými prípravkami. 
Niekoľkoročné skúsenosti s prevádzkovaním vodovodov na princípe hodnotenia rizikovosti 
a vynechania dezinfekcie chlórom majú napr. mestá Viedeň, Berlín, Mníchov, Mladá Boleslav. 
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia umožňuje pitnú vodu 
nedezinfikovať, v prípade jej dlhodobo vyhovujúcej kvality, ktorú je možné dosiahnuť 
využívaním  vodných zdrojov s dobrou kvalitou surovej vody a dobrým technickým stavom 
vodovodných systémov. RÚVZ Banská Bystrica v spolupráci s prevádzkovateľom vodovodov 
na základe dôsledného splnenia kritérií na prevádzkovanie vybrali 2 verejné vodovody v okrese 
Banská Bystrica a v okrese Brezno, v ktorých bude pitná voda dodávaná bez dezinfekcie 
chlórom (vodovod Kordíky a Osrblie), resp. s koncentráciami chlóru na minimálnej úrovni 
(vodovod Hronec). 
 
Riešenie v roku 2015: 
1. Posúdenie návrhu prevádzkovateľa verejných vodovodov Kordíky  a Osrblie na skúšobnú 

prevádzku vodovodov bez dezinfekcie chlórom, schválenie skúšobnej prevádzky a vydanie 
rozhodnutí RÚVZ. 

      Termín:  február 2015 (vodovod Kordíky) 
                     marec 2015 (vodovod Osrblie) 
 
2. Vypracovanie informácie pre spotrebiteľov pitnej vody o dôvodoch v zmene 

prevádzkovania vodovodov, prínosoch a význame pre zdravie, systéme sledovania kvality 
vody. Predloženie informácie spotrebiteľom prostredníctvom starostov obcí. 
Termín: február 2015 (vodovod Kordíky) 

        marec 2015 (vodovod Osrblie) 
 

3. Systematický štátny zdravotný dozor spojený s odberom vzoriek vody na vyšetrenie 
mikrobiologických, biologických a chemických ukazovateľov. 

      Termín: v intervale 1x za dva týždne, počas roka 2015 
 
4. Odber vzoriek vody na vyšetrenie ekotoxikologických ukazovateľov. 
      Termín: 1-x  polročne vodovody Kordíky a Osrblie 

 



                    1-x  štvrťročne vodovod Hronec 
 

5. Priebežné vyhodnocovanie výsledkov, vrátane výsledkov laboratórnych analýz 
prevádzkovateľa, vyhodnocovanie priebehu skúšobnej prevádzky, kontrolné pracovné 
stretnutia zástupcov RÚVZ a prevádzkovateľa vodovodov. 

      Termín: 1x za dva mesiace, ad hoc v prípade potreby 
 

6. Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky, závery, odporúčania na ďalšie prevádzkovanie 
vodovodov. 

      Termín: január 2016 
 
ODDELENIE PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A TOXIKOLÓGIE 

Názov úlohy: 
Ochrana zdravia a znižovanie pracovnej záťaže zamestnancov vykonávajúcich pracovnú 
činnosť v kanceláriách. 
 
Cieľ úlohy: 
Zhodnotiť pracovné podmienky a úroveň zaťaženia nešpecifickými faktormi pracovného 
prostredia u zamestnancov pracujúcich v kanceláriách. Navrhnúť preventívne a ochranné 
opatrenia na optimalizáciu pracovných podmienok a podporu zdravia zamestnancov. 
 
Anotácia: 
Problematika pracovného prostredia a vplyv pracovných podmienok na zdravie zamestnancov 
sa týka nielen „výrobných pracovísk“, ale aj pracovísk kancelárií, kde sú zamestnanci 
vystavení nešpecifickým faktorom pracovného prostredia.  
V  Banskej Bystrici, s charakterom administratívneho a vzdelávacieho centra regiónu, vysoký 
počet zamestnancov vykonáva prácu v kanceláriách. Zamestnanci, ktorí pracujú v kanceláriách 
sú exponovaní faktorom pracovného prostredia a pracovnej záťaži v závislosti od úrovne 
pracovných podmienok. V posledných rokoch došlo k významným zmenám na pracoviskách 
kancelárií v súvislosti s požiadavkami na dispozičné a priestorové členenie pracovísk, nárokmi 
na ich vybavenie, používanie technologických zariadení a organizáciu práce. Nešpecifické 
faktory pracovného prostredia a s nimi súvisiaca záťaž zamestnancov môžu mať významný 
vplyv na ich zdravie, možnosť vzniku ťažkostí a ochorení podporno-pohybovej sústavy 
a systémových ochorení súvisiacich s psychologickými faktormi, ako aj na pracovnú pohodu 
zamestnancov.  
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici vybral administratívne pracoviská spoločností, v ktorých 
vykoná štátny zdravotný dozor, objektivizáciu vybraných faktorov pracovného prostredia, 
dotazníkový prieskum zameraný na vnímanie úrovne pracovných podmienok, pracovnej 
pohody a zdravotných ťažkostí zamestnancami; následne navrhne opatrenia na zlepšenie 
pracovných podmienok a zdravia zamestnancov. 
 
Riešenie v roku 2015: 
1. Informovanie zamestnávateľov o predmete a cieli štátneho zdravotného dozoru, ktorý bude 

vykonaný na pracoviskách. 
Vypracovanie dotazníka zameraného na subjektívne vnímanie podmienok na pracovisku 
a pociťovanie zdravotných ťažkostí zamestnancami. 
Výkon štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách vybraných spoločností. 
Distribúcia dotazníkov zamestnancom na vybraných pracoviskách spoločností. 
Termín: február, marec 2015 
 

 



2. Objektivizácia vybraných faktorov pracovného prostredia 
Termín: marec 2015 
 

3. Spracovanie údajov z dotazníkov. 
Vyhodnotenie výsledkov objektivizácie faktorov pracovného prostredia a posúdenie rizika 
zamestnancov z expozície faktorom pracovného prostredia. 
Termín: apríl - jún 2015 
 

4. Pracovné stretnutie so zamestnávateľmi a návrh preventívnych a ochranných opatrení na 
optimalizáciu pracovných podmienok na sledovaných pracoviskách. 
Termín: júl 2015 
 

5. Realizácia navrhnutých preventívnych a ochranných opatrení na pracoviskách spoločností.  
Termín: júl – december 2015 
 

6. Vyhodnotenie realizovaných preventívnych a ochranných opatrení na optimalizáciu 
pracovných podmienok, ďalšie odporúčania.  
Implementácia opatrení na ďalšie pracoviská  a pre širokú skupinu zamestnancov, ktorí 
vykonávajú obdobnú pracovnú činnosť v kanceláriách. 
Termín: január 2016 

ODDELENIE HYGIENY VÝŽIVY 

Názov úlohy: Stravovanie seniorov v zariadeniach pre seniorov  

Cieľ: 
Na základe efektívneho výkonu ŠZD v stravovacích prevádzkach zariadení pre seniorov 
a vyhodnotenia výsledkov sledovania výživovej hodnoty stravy  seniorov  upraviť a zlepšiť 
spôsob stravovania tejto vekovej skupiny obyvateľstva. 
 
Anotácia: 

Zlepšovaním zdravotných podmienok a znižovaním úmrtnosti postupne dochádza k 
demografickému posunu smerom k starším vekovým skupinám, ktoré vyžadujú   poskytovanie 
bezpečnej, chutnej a nutrične adekvátnej stravy v súlade s výživovými odporúčaniami. 
Úpravou stravovania na základe výsledkov sledovania nutričnej hodnoty stravy a porovnania 
s výživovými odporúčanými dávkami, úpravou zistených stravovacích zvyklostí a dôsledným 
dodržiavaním hygienických požiadaviek pri príprave stravy je možné pozitívne pôsobiť na 
zdravotný stav seniorov. 

 
Riešenie v roku 2015: 
1. Výkon ŠZD v zariadeniach pre seniorov, zisťovanie spôsobu prípravy stravy, stravovacích 

zvyklostí, dodržiavanie pitného režimu. 
      Termín: Február - november r. 2015 
 
2.  Odber vzoriek stravy. 
     Termín:  I. polrok: 5 vzoriek celodennej stravy 
                   II. polrok: 5 vzoriek celodennej stravy 
 
3. Priebežné vyhodnocovanie výsledkov ŠZD, laboratórnych analýz, príprava odporúčaní. 
 

 



ODDELENIE HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE  

Názov úlohy: 
Telovýchovné zariadenia pre deti a mládež, využívanie hodín telesnej výchovy 
a monitorovanie fyzickej aktivity detí v školských zariadeniach.  
 
Cieľ úlohy: 
Zabezpečiť v hygienicky vyhovujúcom prostredí primeranú úroveň fyzickej aktivity detí a 
dorastu 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. 
 
Anotácia: 
Úroveň pohybovej aktivity detí a mládeže nie je dostatočná a podporujúca zdravie. Príčiny 
tohto stavu sú rôzne, no najvýznamnejšou z nich je nedostatočná úroveň zdravotného 
povedomia a nevyhovujúca dostupnosť športovísk, spĺňajúcich minimálne štandardy na ich 
prevádzku. Každá metóda, ktorá bude orientovaná len do oblasti výchovy ku zdraviu bez 
vytvorenia možností na vykonávanie pohybovej aktivity, sa stáva kontraproduktívnou. Preto je 
potrebné aplikovať simultánne oba prístupy, vykonávať dôslednú výchovu detí a mládeže, ale i 
vytvárať možnosti, príležitosti na splnenie potrieb v oblasti pohybovej aktivity.  
Primeraná a vyvážená fyzická aktivita vo vyhovujúcom prostredí podporuje osobný rozvoj, je 
účinná v prevencii mnohých chronických neinfekčných ochorení, napomáha predchádzať 
závislostiam od tabaku, alkoholu, omamných a psychotropných látok. Pohybová aktivita je 
spolu s podporou správnej výživy oblasťou, prostredníctvom ktorej by mali byť zabezpečené 
ciele Národného programu prevencie obezity. 
Riešenie v roku 2015: 
- Monitoring TV podmienok žiakov 20 základných škôl, vrátane vonkajších telovýchovných 

plôch z hľadiska dodržania požiadaviek príslušnej legislatívy (priestorové usporiadanie, 
vybavenie, tepelno-vlhkostná mikroklíma a pod.).  

- Využívanie priestorov telocviční na mimoškolské aktivity, dodržiavanie prevádzkových 
poriadkov telovýchovných zariadení. 

- Využívanie iných športových plôch a zariadení na telovýchovu a šport v rámci výučby 
žiakov sledovanej školy (plaváreň, športová hala,, verejné ihrisko).  

- Sledovanie realizovania malých foriem telesnej výchovy v školách, napr. využívanie 
telovýchovných chvíľok, možnosti aktívneho odpočinku počas prestávok a pod.  

- Sledovanie využitia hodín TV v rámci hygieny pedagogického procesu: počet hodín TV do 
týždňa, zaraďovanie hodín TV do rozvrhu hodín, percento cvičiacich žiakov na hodinách 
TV, poskytovanie LTV –  zdravotné cvičenia pre žiakov. 

- Zistenie počtu žiakov ZŠ, ktorí sú úplne alebo čiastočne oslobodení od TV. 
- Zistenie možností telesnej aktivity detí, oslobodených od cvičenia na hodinách TV. 
- Zistenie názorov detí 3. a 8. ročníka vybraných ZŠ na hodiny telesnej výchovy v školách.   
 
Metodika plnenia úlohy: 
- štátny zdravotný dozor  
- dotazník „Pedagogický proces na hodinách telesnej výchovy na základných školách“, 
- „Dotazník pohybovej aktivity žiaka“ pre 20 žiakov (10 chlapcov a 10 dievčat),  
- databáza získaných údajov, 
- analýzy a vyhodnotenie štátneho zdravotného dozoru a databázy údajov, 
- komunikácia so školami, žiakmi, odporúčanie pre prax. 
 
 

 



ODDELENIE OCHRANY ZDRAVIA PRED ŽIARENÍM 

Názov úlohy: 
Hodnotenie veľkosti ožiarenia pacientov pri mamografických vyšetreniach a pri rtg. 
vyšetreniach v stomatológii 
  
Cieľ úlohy:  
Zhodnotiť veľkosť ožiarenia pacientov pri stomatologických rtg. vyšetreniach 
a mamografických vyšetreniach  na pracoviskách v Banskobystrickom a Žilinskom kraji. 
 
Anotácia:  
Hodnotenie veľkosti ožiarenia populácie z lekárskeho ožiarenia v jednotlivých členských štátov 
Európskej únie je jednou zo základných požiadaviek ochrany zdravia obyvateľstva pred 
ionizujúcim žiarením, ktoré sú zakotvené v základnej zmluve o založení Európskeho 
spoločenstva pre Atómovú energiu EURATOM. 
Ochrana zdravia obyvateľstva pred ionizujúcim žiarením pri lekárskom ožiarení je jednou zo 
základných úloh radiačnej ochrany a úradov verejného zdravotníctva. Optimalizácia 
rádiologických vyšetrovacích postupov z hľadiska radiačnej ochrany je základom pre 
znižovanie ožiarenia populácie so zdrojov ionizujúceho žiarenia a pomôže zabrániť 
zbytočnému ožiareniu pacientov a znížiť riziko vzniku radiačných poškodení zdravia 
vyvolaných ionizujúcim žiarením. 
 
Riešenie v roku 2015: 
1. Zistiť a analyzovať základné prevádzkové a radiačné parametre, ktoré sa používajú pri       

stomatologických rtg. vyšetreniach a mamografických vyšetreniach v na pracoviskách v 
Banskobystrickom a  Žilinskom kraji. Zhodnotiť veľkosti ožiarenia pacientov pri uvedených 
vyšetreniach. 

     Termín: október 2015 
 
2. Stanoviť početnosť uvedených rádiologických vyšetrení, vypočítať veľkosť ožiarenia 

pacientov, ktorá je s nimi spojená a príspevok týchto  rádiologických vyšetrení k celkovej 
kolektívnej dávke populácie z lekárskeho ožiarenia.  

      Termín: január 2016 
  
Za odbor hygieny RÚVZ spracovali: 
MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD.; MUDr. Jarmila Beláková, MUDr. MUDr. Ivana 
Sedliačiková, MPH;  MUDr. Katarína Slotová, PhD.; MUDr. Pavol Adámek 
 
2. Posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkon imunizačných prehľadov v populácii 
 
2.1. Názov úlohy: Národný imunizačný program SR 

Základnou úlohou v tomto období je:  
- udržať  pravidelné povinné očkovanie,  
- realizovať imunologické prehľady. 
 
S tým súvisiace úlohy: 
- organizačné, metodické a odborné vedenie imunizácie usmerňovaním liečebno-

preventívnej zložky; 
- rozvoj a zlepšenie prevencie ochorení preventabilných očkovaním, očkovania, 

monitorovania situácie v oblasti imunizácie; 
- príprava stratégií a opatrení pre NIP SR a odporúčaní na ich vykonávanie; 

 



- zhromažďovanie údajov, monitorovanie ochorení preventabilných očkovaním; 
- zlepšenie informovanosti a poznatkov populácie o problematike imunizácie; 
- odstránenie rozdielov v zaočkovaní, ktoré existujú najmä v ťažko dostupných marginálnych 

skupinách obyvateľstva (rómske komunity, migranti); 
- surveillance a kontrola ochorení preventabilných očkovaním v súlade s odporúčaniami 

ECDC a WHO, (eliminácia osýpok, rubeoly, poliomyelitídy); 
- aktivity zamerané na udržanie vysokej zaočkovanosti detskej i dospelej populácie 

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

- aktívna činnosť „Poradní očkovania“; 
- príprava registra očkovaných osôb 
- posilnenie informovanosti laickej verejnosti o očkovaní a očkovaním preventabilných 

ochoreniach.  
Identifikácia najčastejších faktorov ovplyvňujúcich postoj rodičov malých detí a budúcich 
rodičov k očkovaniu, trend vývoja  a nasledovná cielená intervencia.  
 
2.2. Názov úlohy: Surveillance prenosných ochorení 

Základnou úlohou v tomto období je:  
 Posilniť monitoring prenosných ochorení vrátane  hlásenia zo strany PZS a OKM, 
 udržať  EPIS – epidemiologický informačný systém, 
 vykonávať surveillance vybraných prenosných ochorení, ktoré je vyžadované v rámci  

plnenia úloh vlády, Rady Európy  prostredníctvom ECDC, WHO; 
 vykonávať surveillance pri mimoriadnych epidemiologických situáciách: u nových hrozieb, 

„staronových infekčných ochorení“, u závažných importovaných nákaz, iných závažných 
prenosných ochorení predstavujúcich vážnu hrozbu pre obyvateľstvo podľa aktuálnej 
situácie a zabezpečiť pripravenosť na uvedené situácie; 

 posilniť globálnu zdravotnú bezpečnosť (varovanie a reakciu na epidémie, ohrozenie 
biologickými zbraňami). 

S tým súvisiace úlohy: 
 surveillance prenosných nákaz ktoré sa hlásia do TESSY- „The Epidemiological 

,Surveillance System“ 
 surveillaance HIV/AIDS, 
 enviromentálna surveillance poliomyelitídy a sledovanie VDPV, 
 Surveillance exantémových ochorení v súlade s eliminačným plánom morbil a rubeoly, 
 surveillance nozokomiálnych nákaz ako súčasť stratégie bezpečnosti pacienta, prijatej 

Radou Európy a realizovanej prostredníctvom ECDC, 
 surveillance prenosných ochorení, ktoré vyžaduje slovenská legislatíva a OU MZ SR. 

 
3. Posilňovanie prevencie prevencie prenosných 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 hodnotenie dopadov na verejné zdravie  

 
 
 
 

 



 

Názov úlohy: 
3.1   Zorganizovať VI. ročník celoslovenskej kampane „Vyzvi srdce k pohybu“  
        Termín: marec - jún  2015 

3.2   Monitoring životného štýlu znevýhodnenej komunity – Horná a dolná kolónia obce     
        Telgárt - účinnosť intervencie v danej problematike po 6 rokoch. 
 
3.3.  Pokračovať v regionálnom projekte: „Výživový stav obyvateľov v produktívnom veku„ 

3.4. Zhodnotenie efektívnosti činností poradní zdravia v SR za 20 rokov vykonávania     
         intervenčných aktivít. 
 
 

 
 
 
                     

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Bardejove 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hygiena životného prostredia a zdravia   
Priorita: Monitoring kvality pitnej vody z vlastných vodných zdrojov na rómskych osadách  
 
Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia   
Priorita: Znižovanie rizika vzniku ochorení podmienených prácou u zamestnancov pri práci 

so zobrazovacími jednotkami 
 
-znížiť riziko ochorení podmienených prácou a pracovnými podmienkami na pracoviskách so 
zobrazovacími jednotkami (ZJ) u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu so ZJ prevažnú časť 
pracovnej zmeny (t. j. viac ako 4 hodiny denne). 
 
Hygiena výživy  
Priorita č. 1: Sledovanie zdravotnej bezpečnosti hotových pokrmov v zariadeniach spoločného 

stravovania 
 
Priorita č. 2:  Kontrola účinnosti sanitácie vykonávanej v zariadeniach spoločného 

stravovania        
 
Hygiena detí a mládeže  
Priorita: Prevencia chybného držania tela u žiakov základných škôl  
 
Epidemiológia  
Priorita:  Zhodnotenie zaočkovanosti deti pri výskyte VHA v rómskych osadách  
 
 
 
Ochrana k zdraviu 
Priorita č. 1: Zvyšovanie zdravotného uvedomenia obyvateľov regiónu  s hlavným zameraním 

na priority NPPZ  
 
 Opatrenia zamerané primárne na podporu zdravého životného štýlu 
     -     výživa a stravovacie zvyklosti  
      -    fyzická inaktivita, dôležitosť podporovania fyzickej aktivity  
       -   tabak, alkohol, drogy 
       -   zdravé pracovné a životné podmienky 
 špecifické opatrenia zamerané na najčastejšie vyskytujúce sa chronické neinfekčné ochorenia 
- kardiovaskulárne ochorenia  
- diabetes mellitus  
- vybrané nádorové ochorenia 
formou individuálneho poradenstva a prednášok v týchto problematikách, organizovať zdravotno-
výchovné intervencie formou skupinového a hromadného zdravotno-výchovného pôsobenia pre 
obyvateľov   okresu. 
 
Priorita č. 2:  CINDI program  
 
Naďalej aktívne vykonávať niektoré biochemické a antropometrické vyšetrenia, cielenú intervenciu 
pri prevencii civilizačných ochorení v poradenskom centre ochrany a podpory zdravia, taktiež v 
rámci jednotlivých programov, kampaní, hromadných akcií pri príležitosti Svetových dní. 
 
       



 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti 
ochrany verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného 
a pracovného prostredia.  
1.1 Odbor HŽP – Úroveň dekontaminácie vo vybraných prevádzkach pedikúr 

Bratislavského kraja.  
1.2 Odbor HV – Výživa a nutričný stav seniorov v zariadeniach sociálnej 

starostlivosti.  
1.3 Odbor HDM – Komplexné hodnotenie pracovných podmienok žiakov na 

pracoviskách a strediskách praktického výcviku stredných odborných škôl 
Bratislavského kraja.  

1.4 Odbor PPL – Kontrola zabezpečenia zdravotného dohľadu v zariadeniach 
potravinárskeho priemyslu v Bratislavskom kraji.  

1.5 Odbor OZPŽ – Sledovanie a hodnotenie veľkosti ožiarenia detských pacientov 
z lekárskeho ožiarenia pri CT diagnostike.  

1.6 Odbor HZZ – Monitoring zariadení sociálnych služieb s celoročnou pobytovou 
formou v Bratislavskom kraji.  

 
2. Posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkon imunizačných prehľadov 

v populácii.  
2.1  Odbor EPI –  Zhodnotenie epidemiologických rizík prenosu vírusovej hepatitídy      
       B a C v stomatologických ambulanciách Bratislavského kraja.  

 
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. 
3.1  Odbor PZ – Národný program aktívneho starnutia v Bratislavskom kraji. (spolu 

s Jednotou dôchodcov, Magistrátom hl. m. Bratislava a mestskými časťami) 
3.2  Odbor PZ – Projekt „Rešpekt pre zdravie“ – príprava edukačných materiálov.  
3.3  Odbor PZ – Národný program prevencie nadváhy a obezity – Poradňa zdravia pre 

obyvateľov Bratislavy.  
3.4  Odbor HŽP – Zabezpečiť skríning pri zámeroch a územných konaniach 

environmentálne závažných stavieb a podľa potreby požadovať hodnotenie 
vplyvu na verejné zdravie.  

 
           
 

   
                        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Čadci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Oddelenie hygieny – referát hygieny výživy, BP a KV 
 
1. Efektívny výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín  

 V súlade so zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. a zákonom NR SR č. 152/1995 Z. z.,  na 
základe spracovaného registra potravinárskych prevádzok, budú vykonávané plány kontrol 
a odberu vzoriek a zakomponované do MANCP na rok 2015. Plán bude zahŕňať i výkon 
auditov na rok 2015. V rámci výkonu ŠZD a ÚKP budú priebežne plnené úlohy súvisiace 
s hláseniami RASFF. ŠZD a ÚKP budú vykonávané               vo všetkých registrovaných 
prevádzkach a cielene i v stánkoch počas konania hromadných podujatí.  

 Obdobný plán bude spracovaný na výkon kontroly nad materiálmi a predmetmi určenými 
na styk s potravinami.  

 Výkon ŠZD v roku 2015 nad bezpečnosťou kozmetických výrobkov. 
 Plnenie cielených a mimoriadnych úloh podľa pokynov ÚVZ SR. 
 Sledovanie kvality vôd v potravinárskych zariadeniach. 
 Výkon a plnenie úloh podľa ostatných právnych predpisov súvisiacich so štátnym 
zdravotným dozorom (zákon o slobodnom prístupe k informáciám, zákon o veterinárnej 
starostlivosti, stavebný zákon, zákon o ochrane spotrebiteľa a pod.).  

 I. etapa – január – 15. 12. 2015 – zber údajov, monitoring, polročné vyhodnotenie 
 II. etapa – 15.12. – 31. 12. 2015 – vyhodnotenie údajov, spracovanie záverečných  

podkladov pre ÚVZ SR.  
 
2. Zostrený hygienický dozor v zariadeniach situovaných na trasách letnej a zimnej 

turistickej sezóny 
 Výkon pred LTS – vydanie pokynov na zabezpečenie hygienických požiadaviek počas 
LTS novo odsúhlaseným zariadeniam, kontrola v súlade s plánom na rok 2015.  

 Výkon počas ZTS – ŠZD a ÚKP počas ZTS podľa plánu na rok 2015. 
 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 

 I. etapa – január – marec 2015 ZTS – zber údajov, monitoring  
 II. etapa – apríl – október 2015 LTS – zber údajov, monitoring  
  vyhodnotenie úlohy – polročne a záverečná správa december 2015 
 
Oddelenie hygieny – referát epidemiológie 
 
1. Praktická výučba budúcich sestier na SZŠ v Čadci o očkovaní a očkovaním 

preventabilných ochoreniach.  
 Anotácia: Správna informovanosť o očkovaní má jednoznačne pozitívny vplyv na 

podporu zaočkovanosti populácie.  
 Cieľ: posilniť informovanosť o očkovaní a očkovaním preventabilných ochoreniach. 
 Termín : školský rok 2014/2015 
 
 
 
 
 

 
 



Oddelenie prostredia a práce – referát hygieny životného prostredia 
a zdravia 
 
1. Systematický dozor  nad zariadeniami poskytujúcimi ubytovacie služby pre verejnosť   
 Cieľ: Zistenie skutkového stavu v dotknutej oblasti a zlepšenie hygienického štandardu 

zariadení s uplatnením sankčných opatrení 
 Anotácia: 
 Zameranie sa na zariadenia poskytujúce ubytovacie služby verejnosti v okrese Čadca 

a Kysucké Nové Mesto v rozsahu 
 posudok orgánu na ochranu zdravia k prevádzkovaniu zariadenia a prevádzkovému 
poriadku  

 štandard vybavenosti zariadenia 
 poskytovanie relaxu v zariadení 

 Časová realizácia:  
 Počas letnej a zimnej turistickej sezóny 2015 – terénne zisťovanie 
 Výstup:  
 Záznam z výkonu štátneho zdravotného dozoru, doplnenie databázy zariadení, podklad pre 

výročnú správu za hodnotené obdobie 
                    
2. Epidemiologicky závažné činnosti, zariadenia starostlivosti o ľudské telo 
 Cieľ: Monitoring zariadení starostlivosti o ľudské telo so zameraním na dodržiavanie 

platnej legislatívy v dotknutej oblasti (Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a s ním súvisiace vykonávacie predpisy) vylepšenie hygienického štandardu s  
uplatňovaním sankčných opatrení  

 Anotácia: 
 Zameranie sa na zariadenia poskytujúce starostlivosť o ľudské telo v okrese Čadca 

a Kysucké Nové Mesto vybavené prístrojovou technikou  
 posudok orgánu na ochranu zdravia k prevádzkovaniu zariadenia a prevádzkovému 
poriadku  

 štandard vybavenosti zariadenia 
 prevádzková dokumentácia–denník, záznam o prevádzkových hodinách 

 Časová realizácia:  
 rok 2015 – terénne zisťovanie 
 Výstup:  
 Záznam z výkonu štátneho zdravotného dozoru, doplnenie databázy zariadení, podklad pre 

výročnú správu za hodnotené obdobie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Oddelenie 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 a podpory zdravia – referát hygieny deti a mládeže 
 
1. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej výživy 
       

 v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín budú sledované 
úrovne stravovacích zariadení 

 vykonávať kontrolné odbery vzoriek  hotových pokrmov na  stanovenie  energetickej a 
biologickej  hodnoty stravy 

 sledovať  predaj doplnkových jedál a nápojov  v školských bufetoch 
 monitorovať  konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci školského stravovania 

 Riešenie: 
 - priebežne počas roka 2015 
 - záverečné spracovanie v rámci vyhodnotenia 
 
Oddelenie hygieny a podpory zdravia – referát výchovy ku zdraviu 
 
1. Posilňovanie prevencie neprenosných ochorení, monitorovanie zdravotného stavu 

obyvateľstva a jeho skupín vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným podmienkam, 
spôsobu života práce a zdravotného uvedomenia ľudí, vrátane monitorovania 
determinantov zdravia a hodnotenia dopadov na verejné zdravie: 

 
 Zvyšovanie zdravotného uvedomenia obyvateľov regiónu  v oblasti životného štýlu 
/výživa, pohybová aktivita, legálne drogy – nikotín, alkohol/ formou individuálneho 
poradenstva a prednášok. 

 Ovplyvňovanie rizikových faktorov chronických neinfekčných ochorení súvisiacich so 
životným štýlom formou individuálneho poradenstva v základnej Poradni zdravia. 

 CINDI program 
 Sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva SR a zdravotného 
uvedomenia. 

 Úlohy vyplývajúce z Národného programu podpory zdravia. 
                                                                   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Dolnom Kubíne 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oddelenie hygieny životného prostredia: 
 
1. Štátny zdravotný dozor v zariadeniach, v ktorých sa vykonávajú epidemiologicky 
závažné činnosti v spádovej oblasti RÚVZ /okresy - Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín/ 
     Soláriá – zistenie skutkového stavu v dotknutej oblasti a zlepšenie hygienického štandardu 
zariadení s príp. uplatnením sankčných opatrení, kontrola dodržiavania platnej STN EN 
60335-2-27, vyhlášky MZ SR č. 554/2007 Z. z. a jej novely vyhlášky MZ SR č. 75/2014 Z. 
z., rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia k prevádzkovaniu zariadenia a prevádzkovému 
poriadku (príp. jeho zmene po vykonaní objektivizácie žiarenia solárnych trubíc).   
     Kozmetické salóny - zameraný na štandard vybavenosti týchto zariadení, rozsah 
poskytovaných služieb v súlade so schválenými činnosťami uvedenými v prevádzkovom 
poriadku, hlavne invazívnych metód, výkon sterilizácie nástrojov, dodržiavanie hygienického 
štandardu zariadení 
     Tetovacie salóny - s dôrazom na kontrolu vydaného rozhodnutia orgánu na ochranu 
zdravia k prevádzkovaniu zariadenia a prevádzkovému poriadku, dodržiavanie hygienického 
štandardu zariadení, ... 
 
2. Monitoring /kontrolný a preverovací/ nad kvalitou pitnej vody v okresoch Dolný 
Kubín, Námestovo a Tvrdošín 
     Vzorky pitnej vody sú a budú odoberané v rámci plánu odberu vzoriek vôd, ktorý bol 
vypracovaný pracovníčkou oddelenia a vyšetrované v laboratóriách v RÚVZ Žilina. 
V prípade laboratórnych výsledkov, ktoré budú v rozpore s platnou legislatívou, budú 
ukladané prevádzkovateľom vodovodov nápravné opatrenia, príp. uložené sankcie /náhrady 
nákladov/. Nápravné opatrenia budú smerovať k zlepšeniu kvality pitnej vody.   
 
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      
     Vykonávať efektívny štátny zdravotný dozor a úradnú kontrolu potravín  s cieľom ochrany 
zdravia ľudí a zabránenia šírenia alimentárnych ochorení so zameraním na zariadenia 
spoločného stravovania s osobitným zameraním na dodržiavanie právnych predpisov pri 
skladovaní, príprave a manipulácii s požívatinami, vrátane surovín, polotovarov a hotových 
jedál, zdravotnú a odbornú spôsobilosť personálu stravovacích zariadení,  dodržiavanie 
HACCP, vrátane skladovacích teplôt, oddeleného skladovania vzájomne nezlučiteľných 
požívatín, oddelenej manipulácie na samostatných pracovných plochách,   nepovolené 
zamrazovanie mäsa dodávaného v nezmrazenom stave i ostatných požívatín, osobnú 
a prevádzkovú hygienu i odstraňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. 
Dôsledné uplatňovanie sankčných opatrení pri zistení nedostatkov, vrátane sankcií za správne 
delikty, Odber vzoriek požívatín s cieľom objektivizácie potravinovej bezpečnosti a v prípade 
zistenia nevyhovujúcich výsledkov uplatňovanie náhrad nákladov a  ďalších represívnych 
a sankčných opatrení.  
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 hodnotenie dopadov na verejné zdravie 
     Dôsledné vykonávanie kontroly dodržiavania ustanovení zákona o ochrane nefajčiarov so 
zameraním  na zariadenia spoločného stravovania v ktorých sa pripravujú alebo podávajú 
pokrmy a dôsledné uplatňovanie represívnych a sankčných opatrení v prípade zistenia 
nedostatkov. 



Oddelenie 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 
     Aj v roku 2015 budeme vykonávať efektívny štátny zdravotný dozor na pracoviskách, kde 
pracovníci vykonávajú rizikové práce. 
 
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 
     Intervencie  na podporu zdravia pri práci budeme vykonávať formou poradenstva 
a konzultácií pre fyzické i právnické osoby.  
 
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  
     Aj v roku 2015 budeme sledovať úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách.    
 
Lokálne úlohy na úseku PPL: 
Znižovanie  miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia,  pracovných 
podmienok a spôsobu práce v pekárňach regiónu Oravy. 
V roku 2015, kedy očakávame predkladanie výsledkov objektivizácie faktorov pracovného 
prostredia a hodnotenia rizík, budeme pokračovať v sledovaní pracovných podmienok 
pracovníkov pekární.  Budeme taktiež pokračovať v cielenom ŠZD v ďalších pekárňach 
nášho regiónu. 
 
 
Oddelenie epidemiológie: 
 
1. Pre zabezpečenie efektívneho a účinného ŠZD v štátnych aj neštátnych zdravotníckych 
zariadeniach dôsledne vyžadujeme dodržiavanie platnej legislatívy na ochranu verejného 
zdravia, najmä dodržiavanie schválených prevádzkových poriadkov, dodržiavanie 
hygienicko-epidemiologického režimu, barierových ošetrovacích metód a  špeciálnych 
režimových opatrení pri výskyte multirezistentných mikroorganizmov. Vyžadujeme doklady 
o overení sterilizačných zariadení v zmysle predpisov, sledujeme účinnosť dezinfekcie 
a sterilizácie sterovou metódou. Ukladáme nápravné opatrenia na odstránenie kontrolou 
zistených nedostatkov a vykonávame kontrolu ich plnenia. Pri schvaľovaní nových 
zdravotníckych zariadení sa vykonáva obhliadka priestorov so zreteľom na ich stavebno- 
priestorové členenie, veľkosť, bezbariérový prístup, zabezpečenie likvidácie biologického 
odpadu a na prevenciu vzniku a šírenia prenosných ochorení (nozokomiálnych aj chorôb 
z povolania). 
 
2. V rámci posilňovania prevencie prenosných ochorení plníme projekt „Vzdelávanie 
študentov SZŠ vo vakcinológii“, zameraný na zlepšenie vedomostí študentov 4. ročníkov 
v problematike ochorení preventabilných očkovaním. Vzdelávanie formou prednášok 5-ich 
tematických celkov prebieha počas praktických cvičení. Podobnú tematiku bude mať aj 
projekt „Očkovanie hrou“ , ktorý sa bude realizovať u študentov gymnázií resp. SOŠ. 



Dôležitou súčasťou prevencie prenosných ochorení je osveta v ohniskách a regionálnych 
médiách zameraná na predchádzanie vzniku a šírenia nákaz.   
V súvislosti s obnovením cirkulácie infekčných agens v štádiách eliminácie  ochorení 
preventabilných očkovaním  a nárastu počtu osôb, ktoré odmietajú očkovanie vzrastá potreba 
informácii o imunitnom profile populácie z hľadiska ochrany pred infekčnými chorobami. 
Situácia si vyžaduje presadiť získanie financií na vyšetrenie reprezentatívnej vzorky 
populácie a v roku 2015 realizovať imunizačné prehľady. 
 
 
Oddelenie hygieny detí a mládeže: 
 
1. Sledovanie stavu pieskovísk s odberom vzoriek piesku na mikrobiálne a parazitárne 
vyšetrenie na mestských pieskoviskách a pieskoviskách predškolských zariadení. 
 
2. ŠZD v zariadeniach školského stravovania. 
Kontrola pestrosti stravy a dodržiavanie zásad pri zostavovaní jedálnych lístkov 
v zariadeniach školského stravovania. 
 
 
Oddelenie podpory zdravia: 
 
1. Stomatohygiena 
     Prevencia zubného kazu zameraná na deti v predškolských zariadeniach a 1. triedach 
základných škôl v regióne Oravy. K výučbe je používaný model zubov, zubnej kefky 
a poučná rozprávka.  

 
2. Prevencia závislostí  
     Aktivity zamerané na prevenciu a riziká  závislostí u mladých ľudí, zamerané na žiakov  
druhého stupňa základných škôl v Dolnom Kubíne. Formou prednášky a edukačných 
materiálov.  
 
3. CINDI program 
     Aktivity poukazujúce na riziko vzniku a prevenciu srdcovo-cievnych ochorení.   
Realizované prostredníctvom činnosti základnej poradne zdravia (aj výjazdovej poradne 
zdravia), zamerané hlavne na dospelú populáciu a starších ľudí.  Zahŕňa vyšetrenie 
Reflotronom, distribúcia edukačných materiálov a poradenstvo v oblasti pohybovej aktivity 
a výživy. 
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Oddelenie HDM 
 

Priority ochrany a podpory zdravia detí a mládeže v okrese Dunajská Streda sú 
obdobné ako v ostatných štátoch stredoeurópskeho regiónu a vyplývajú hlavne z nesprávnej 
životosprávy  (nedostatok pohybovej aktivity, zlé stravovacie návyky, nadmerná konzumácia 
pre dospievajúci organizmus nevhodných požívatín, fajčenie, konzumácia alkoholických 
nápojov), úrazovosti a z nadmerných stresových situácií ( v rodine a kolektíve). 
 
 
Oddelenie HV 
 
 - Výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly v zariadeniach spoločného 
stravovania (ZSS). (najmä v ZSS na sezónnych kúpaliskách a v ZSS s prípravou pokrmov 
vrátane zariadení rýchleho občerstvenia).  
- Výkon úradnej kontroly v zariadeniach patriacich podľa zákona č. 152/1995 Z.z. 
o potravinách v znení neskorších predpisov do kompetencie orgánov verejného zdravotníctva. 
 
- Sledovanie bezpečnosti potravín, kozmetických výrobkov a obalových materiálov podľa 
vypracovaných plánov a harmonogramov odberov vzoriek. 

 
 - Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie.  
 - Monitoring spotreby vybraných prídavných látok. 
 
 
Oddelenie PPL 
 
Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, pracovných 
podmienok a spôsobu práce 
 - výkon ŠZD zameraný na rizikové práce, sledovať pracovné podmienky zamestnancov, 
mieru expozície zamestnancov fyzikálnym, chemickým, biologickým faktorom, psychickej a 
fyzickej pracovnej záťaži, realizáciu opatrení zo strany zamestnávateľov na zníženie rizika, 
výsledky a intervaly lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, zaradenie 
zamestnancov na základe posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu pracovnou zdravotnou 
službou 
 
Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách 
 - v rámci ŠZD sledovať pracovné podmienky, pracovné prostredie a spôsobu práce 
zamestnancov chránených dielní a chránených pracovísk, z hľadiska ich zdravotných 
obmedzení a uplatnenia potrebných úprav pracovných podmienok 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Oddelenie HŽP 
 
- Monitoring nad kvalitou pitnej vody a vody na kúpanie 

 
- ŠZD nad zariadeniami starostlivosti o ľudské telo zamerané na prevádzkovanie solárií               
a na dodržanie limitov ožiarenia. 
 
Oddelenie epidemiológie 
 
Surveillance infekčných chorôb 
  
 Hlásenie prenosných ochorení lekármi 1. kontaktu a mikrobiologickými laboratóriami. 

Pri vykonávaní protiepidemických opatrení odborní referenti oddelenia epidemiológie 
v každom navštívenom ohnisku nákazy vykonávajú prevenciu prenosných ochorení 
a informujú osoby podozrivé z nákazy o spôsoboch predchádzania vzniku infekčným 
ochoreniam. 
 
Nozokomiálne nákazy 
 
 Monitorovanie hlásených nozokomiálnych nákaz. 
 
Poradne očkovania 
 
 Posilnenie informovanosti o očkovaní, o ochoreniach preventabilných očkovaním 
s cieľom zvýšenia povedomia obyvateľov  o dôležitosti očkovania.  
 
 
Oddelenie podpory zdravia a poradenského centra 
 
- Starostlivosť o zdravie sa zameriava na prevenciu infekčných a neinfekčných ochorení. 
Prevencia neinfekčných ochorení je v rámci poradní zdravia zameraná hlavne na prevenciu 
onkologických a kardiovaskulárnych ochorení. Zdravotno-výchovné aktivity sú zamerané na 
odstránenie negatívnych faktorov zo životosprávy a na podporu pozitívnych postojov 
vedúcich k upevneniu zdravia. 
 
- Znížiť škody spôsobené alkoholom, drogami a tabakovými výrobkami cestou poradne 
prevencie závislosti. 
 
- Prostredníctvom poradní zdravia propagujeme zdraviu prospešnú pohybovú aktivitu, 
správnu životosprávu a zdravý životný štýl. 
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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. 

Úloha č.1 
Výkon ŠZD v ubytovacích zariadeniach a objektivizácia výskytu prítomnosti alergénov 
v exkrementoch roztočov  vo vzorkách prachu.  
 
Úloha č.2 
Cielený ŠZD zamerať na kontrolu kvality vody a dodržiavanie prevádzkového poriadku na 
umelých krytých kúpaliskách  v čase predpokladanej najvyššej návštevnosti (v poobedňajších 
hodinách, cez víkendy).    
 
2. Posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkon imunizačných prehľadov 
Cielené úlohy pre rok 2015 nie sú stanovené. 

 
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 hodnotenie dopadov na verejné zdravie. 

Cielené úlohy pre rok 2015 nie sú stanovené. 
 
 
ODDELENIE  PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA  A TOXIKOLÓG. 

 
1. Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti 

verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného a pracovného 
prostredia. 

Úloha č.1 
Výkon cielených kontrol v rámci ŠZD so zameraním na plnenie povinností a opatrení na 
ochranu zdravia pri práci s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami v okrese Galanta. 

 
Úloha č.2 
Kontrola osvedčení o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami 
a zmesami (upozorňovanie na povinnosti vyplývajúce z § 16 ods. 29 zákona č. 355/2007 Z. z. 
o absolvovaní aktualizačnej odb. prípravy).  
 
Úloha č.3 
Spolupráca s ostatnými oddeleniami RÚVZ pri zabezpečovaní efektívneho ŠZD na kontrolu 
povinnosti zamestnávateľov zabezpečiť zdravotný dohľad pre zamestnancov 

2. Posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkon imunizačných prehľadov 
Cielené úlohy pre rok 2015 nie sú stanovené. 
 
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 hodnotenie dopadov na verejné zdravie. 

 
 



Úloha č.1 
Zamerať sa na sledovanie pracovných podmienok zamestnancov, mieru expozície 
zamestnancov faktorom v pracovnom prostredí a realizáciu náhradných opatrení zo strany 
zamestnávateľov na pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú rizikové práce.  
Sledovať výsledky a intervaly lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci 
a zaradenie zamestnancov do pracovného procesu na základe posúdenia zdravotnej 
spôsobilosti na prácu pracovnou zdravotnou službou. Uvedené podmienky sledovať aj 
v prevádzkach a zariadeniach v rámci spolupráce s ostatnými oddeleniami RÚVZ.   

 
ODDELENIE  HYGIENY  VÝŽIVY A PBP 
 
1. Efektívny  a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti 

ochrany verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného 
a pracovného prostredia. 

Úloha č. 1 
Zisťovanie výživového stavu  seniorov vo vybraných domovoch dôchodcov, domovoch 
sociálnej starostlivosti v okrese Galanta. 
V rámci úlohy odobrať aspoň z 2 vybraných zariadení spoločného stravovania uzavretého 
typu poskytujúcich stravovacie služby pre seniorov celodennú stravu počas jedného týždňa za 
účelom stanovenia biologickej a energetickej hodnoty. Z jedálnych lístkov  vykonať kontrolu 
z hľadiska splnenia priemerných hodnôt obsahu energie, bielkovín, tukov a sacharidov 
v kompletnej celodennej strave prostredníctvom počítačového programu Alimenta.  
Získané výsledky/údaje porovnať s platnými OVD pre obyvateľov SR v % vyjadrení 
naplnenia OVD. 
Úloha č. 2 
Zvýšenie frekvencie kontrol v rámci ŠZD a UK v stánkoch poskytujúcich rýchle občerstvenie 
počas letnej turistickej sezóny so zameraním na  kontrolu vysledovateľnosti surovín a 
na kontrolu označenia potencionálnych  alergénov  u poskytovaných jedál. 

 
2. Posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkonu imunizačných prehľadov 

v populácii 
Úloha č. 1 
V rámci prevencie prenosných alimentárnych ochorení zabezpečiť externé audity vo 
výrobniach a predajniach zmrzliny so zameraním na analýzu mikrobiologického 
nebezpečenstva vstupných surovín určených na výrobu zmrzliny studenou a teplou cestou, 
ako aj vymrazenej zmrzliny. 

 
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 

Úloha č. 1 
V rámci prevencie neprenosných ochorení sa zamerať na monitoring jodidácie kuchynskej 
soli pravidelnými odbermi vzoriek kuchynskej a morskej soli  na obsah KJ a KJO3.   

 
 
 



ODDELENIE  HYGIENY  DETÍ A MLÁDEŽE 
 
1. Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti 

verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného a pracovného 
prostredia. 

Úloha č.1 
V rámci efektívneho štátneho zdravotného dozoru v školských stravovacích zariadeniach 
venovať zvýšenú pozornosť kvalite podávaných jedál, so zameraním sa na skladbu jedálnych 
lístkov a dodržiavanie pestrosti podávaných jedál a pitného režimu. 
V rámci úlohy vykonať týždenný odber celodennej stravy z 1 vybranej MŠ a týždenný odber 
obedov z vybranej ZŠ v okrese, za účelom laboratórnej analýzy na posúdenie energetickej 
a biologickej hodnoty (obsah bielkovín, tukov, sacharidov, kuchynskej soli, vápnika 
a vitamínu  C), porovnanie voči OVD s použitím programu Alimenta. 
 
Úloha č.2 
V rámci efektívneho štátneho zdravotného dozoru v školských bufetoch venovať zvýšenú 
pozornosť predávanému sortimentu, so zameraním na prípravu a podávanie jedál rýchleho 
občerstvenia.  V rámci kontroly vykonať odber 3 druhov lahôdkárskych výrobkov za účelom 
mikrobiologického vyšetrenia.  
 
2. Posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkon imunizačných prehľadov 
Cielené úlohy nie sú stanové, posilňovanie prevencie prenosných ochorení v kolektívnych 
zariadeniach pre deti a mládež je úlohou trvalou v rámci výkonu ŠZD. 
 
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 hodnotenie dopadov na verejné zdravie. 

Úloha č.1 
V rámci prevencie neprenosných ochorení zabezpečiť plnenie úloh programov a projektov na 
rok 2015, zameraných na: 
- výskyt chronických ochorení u detí a mládeže,ktoré si vyžadujú osobitný spôsob stravovania 

(diabetes, celiakia, obezita), 
- monitoring úrazovosti  u detí predškolského a školského veku, 
- zneužívanie návykových látok (alkohol, tabak, drogy) na vybraných stredných školách  

 
 
ODDELENIE  EPIDEMIOLÓGIE 
 
1. Efektívny  a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti 

ochrany verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného 
a pracovného prostredia. 

Úloha č.1 
Kontrola zabezpečenia zdravotného dohľadu pri práci pre zamestnancov zdravotníckych 
zariadení 
 
Úloha č.2 
Aktívna činnosť Poradne očkovania, snaha o zníženie odmietnutí očkovania, identifikácia 
najčastejších faktorov ovplyvňujúcich postoj rodičov k očkovaniu 
 
 



Úloha č.3 
Edukácia zdravotníckych pracovníkov v  problematike prenosných ochorení, zabezpečenie 
informovanosti odbornej verejnosti o vysokovirulentných nákazach (MeRsCoV, Ebola, 
SARS, vtáčia chrípka) 
 
Úloha č.4 
Pokračovanie v realizácii projektu primárnej prevencie HIV/AIDS – „Hrou proti AIDS“, 
zvýšiť úroveň informovanosti a zmeny postojov mladých ľudí v problematike HIV/AIDS 
a iných pohlavne prenosných ochorení 

 
2. Posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkonu imunizačných prehľadov 

v populácii 
Úloha č.1 
Vykonanie mimoriadnych kontrol očkovania: 

 zdravotníckych pracovníkov NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. proti VHB, chrípke 
v sezóne 2014/2015 

 lekárov prvého kontaktu okresu Galanta proti VHA, VHB, tetanu a chrípke v sezóne 
2014/2015 

 proti tetanu 30-ročných mužov a žien okresu Galanta 
 dospelého obyvateľstva okresu Galanta proti chrípke v sezóne 2014/2015 

a pneumokokovým invazívnym nákazám 
 

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 

Úloha č.1 
Sledovanie vybraných NN u pacientov hospitalizovaných na OAIM NsP Sv. Lukáša Galanta, 
a.s. programom HELICS 
 
Úloha č.2 
Spolupráca v rámci realizácie programu CINDI v surveillance chronických ochorení formou 
individuálneho poradenstva v Centre podpory zdravia  

 
ODDELENIE  PODPORY ZDRAVIA 
 
1. Efektívny a účinný výkon Štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti 

ochrany verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného a 
pracovného prostredia. 

ŠZD a kontroly nie sú náplňou činnosti oddelenia podpory zdravia. 
 

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

Úloha č.1 
V rámci zdravotno-výchovných aktivít na školách sa formou prednášok a besied  zamerať  na 
prevenciu HIV/AIDS. 
 



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. 

 
Úloha č.1 
V rámci preventívnych zdravotno-výchovných aktivít na školách sa zamerať hlavne na 
prevenciu drogových závislostí, fajčenia, alkoholu a výchovu k správnemu životnému štýlu. 
 
Úloha č.2 
Zabezpečiť zdravotno-výchovné aktivity zamerané na zníženie incidencie a prevalencie 
nadhmotnosti a obezity v populácii, predovšetkým u detí a mládeže.  
 
Úloha č.3 
V rámci preventívnych zdravotno-výchovných aktivít v predškolských zariadeniach sa 
zamerať na stomatohygienu. 
 
Úloha č.4 
Zabezpečiť zdravotno-výchovné aktivity, formou prednášok a besied pre seniorov a ostaných 
obyvateľov počas Dní zdravia, organizovaných mestami a obcami, so zameraním na  
monitorovanie zdravotného stavu a potreby komunít v oblasti zdravia v rámci plnenia 
programu CINDI.  
 
Úloha č.5 
Priebežne sa venovať poradenskej činnosti na RÚVZ so zameraním na: 

• Základná poradňa  
• Poradňa zdravej výživy 
• Poradňa pre odvykanie fajčenia  
• Poradňa  podpory psychického zdravia, prevencie stresu a drogových závislostí   
• Poradňa ochrany a podpory zdravia pri práci 
• Poradňa pohybovej aktivity 
• Poradňa orálneho zdravia 
• Poradňa nefarmakologického ovplyvňovania TK         
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1. efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti ochrany 
verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného a pracovného prostredia  
- kontrola zásobovania obyvateľstva zdravotne bezpečnou pitnou vodou,  
- riešenie problematiky zavádzania nových technológií na úpravu surovej vody 

(dezinfekcia ÚV žiarením),  
- zvýšený ŠZD v zariadeniach cestovného ruchu a na kúpaliskách počas LTS 2015,  
- posudzovanie a dohľad nad zariadeniami sociálnych služieb, 
- kontrola plnenia povinnosti zamestnávateľov zabezpečiť zdravotný dohľad pre 

všetkých zamestnancov, 
- zabezpečenie výkonu ŠZD na rizikových pracoviskách, hodnotenie zdravotných rizík  
- z práce,   
- šetrenie podozrení na profesionálne ochorenia a ukladanie opatrení tam, kde boli 

priznané choroby z povolania, 
- výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín počas hromadných 

akcií organizovaných obcou a inými subjektmi, 
- výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín počas letnej turistickej 

sezóny v rekreačných strediskách a mestských kúpaliskách, 
- výkon cielených kontrol v zmysle usmernení UVZ SR, 
- spracovávanie a zasielanie údajov pre potreby auditu DG SANCO, 
- kontrola výroby, podmienok predaja a označovania nebalenej zmrzliny v sezónnych 

zariadeniach, 
- výkon auditov u výrobcov obalových materiálov určených na styk s potravinami, 
- výkon úradných kontrol nad materiálmi a predmetmi určenými na styk s potravinami, 
- výkon štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami, 
- monitoring telovýchovných podmienok žiakov základných a stredných škôl, 
- kontrola pieskovísk pri MŠ,  
- monitoring zapojenia sa škôl do mliečneho programu, 
- kontrola dodržiavania zákona o ochrane nefajčiarov. 

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

- plnenie Národného imunizačného programu SR (NIP SR),  
- surveillance infekčných ochorení,  
- informačný systém prenosných ochorení (EPIS),  
- hlásenie ARO a CHPO všeobecnými lekármi pre deti a dorast, všeobecnými lekármi pre 

dospelých,  
- výkon ŠZD v zdravotníckych zariadeniach so zameraním na predchádzanie 

nozokomiálnych nákaz , 
- riešenie mimoriadnych epidemiologických situácií - podporovať medzirezortnú 

spoluprácu. 
 
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 
- NPPZ - sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva SR a zdravotného 

uvedomenia,  
- NP prevencie nadváhy a obezity,  
- CINDI program v SR,  
- regionálne aktivity pri plnení úloh NP ochrany a podpory zdravia seniorov,  



- zachovať činnosť poradní zdravia, intervencia individuálna a kolektívna, vzdelávacie 
aktivity odbornej a laickej verejnosti rôznou formou (prednášky, besedy, publikácie v 
regionálnych médiách, internet),  

- regionálne aktivity a spolupráca s orgánmi, organizáciami, nadáciami, orgánmi štátnej 
správy a samosprávy,  

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

- regionálne aktivity pri príležitosti významných dní SZO, medzinárodných, národných a 
verejných kampaniach.  

 
Regionálne projekty verejného zdravotníctva: 
 
Oddelenie HŽP: 
 
Kontrola kvality vody a režimu hospodárenia v PHO VN Starina 
Cieľ: 

Pravidelné sledovanie kvality surovej vody v najvýznamnejšom  zdroji pitnej vody v rámci 
Vsl. vodárenskej sústavy. Získané poznatky aplikovať pri výkone štátneho zdravotného 
dozoru v ochrane zdravia ľudí. 
Anotácia: 

Pokračovať v monitorovaní kvality pitnej vody vo VN Starina a kontrole režimu 
hospodárenia v PHO. Sledovať niektoré ukazovatele kvality vody v prítokoch do nádrže a pri 
priehradnom múre. Sledovať kvalitu vody na prítoku a výstupe z úpravne vody v Stakčíne, 
ako súčasť výkonu ŠZD pri kontrole  kvality vody po trase prívodného potrubia pitnej vody 
až do Košíc. Previerky režimu činnosti a hospodárenia v PHO  vykonávať v súčinnosti so 
správcom nádrže – PBaH Košice a KÚ – OŽP Prešov.  
Etapy riešenia: 
 odber vzoriek povrchových vôd z prítokov (3 vzorky) a nádrže pri priehradnom múre 

v intervale 1x Q; vyšetrenie ukazovateľov: zákal, pH, CHSK-Mn, vodivosť, NEL. 
T: v texte 

 odber vzoriek surovej a upravenej vody na ÚV Stakčín v intervale 1x mesačne; vyšetrenie 
ukazovateľov: minimálny rozbor podľa NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú 
spotrebu v znení nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z., s občasným vyšetrením vápnika a 
horčíka. 
T: v texte 

 kontrola činnosti v PHO so zameraním na lesoťažobnú a turistickú činnosť v mesiacoch 
apríl až august. 
T: v texte 

Výstupy: 
• Prehľad o kvalite vody v najvýznamnejšom zdroji vody v regióne a o činnosti 

a hospodárení v jeho pásmach hygienickej ochrany. Prehľad bude využitý pri rokovaniach 
s orgánmi štátnej správy a nositeľmi hygienickej starostlivosti. 

 
 
 
 
 



Kontrola dodržiavania režimu hospodárenia v ochranných pásmach (OP) vodných 
zdrojov hromadného zásobovania pitnou vodou  
Cieľ:  

Prevencia, kontrola a predchádzanie ochoreniam súvisiacim s pitnou vodou. Ochrana  
a zabezpečenie kvality  a kvantity podzemných a povrchových zdrojov vody určených  na 
hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.  
Anotácia:  

Základným atribútom  štátneho zdravotného dozoru  nad hromadným zásobovaním pitnou 
vodu je  monitorovanie kvality pitnej vody dodávanej odberateľom. V regióne  je na verejný 
vodovod napojených 57 obcí.  Hlavnými zdrojmi pre verejné vodovody sú VN Starina, potok 
Danova, infiltračné studne pri rieke Laborec v Medzilaborciach a potok Rika v Kamienke. 
Ostatné verejné vodovody sú zásobované z menších zdrojov vody. Kontrola   vodných 
zdrojov,  pásiem hygienickej ochrany  a ich okolia  je zameraná na dodržiavanie režimu 
hospodárenia, zistenie možných rizík kontaminácie vody, kontrolu stavu vodojemov a kvality 
vody v zdroji.  
Etapy riešenia: 
 Zmapovanie  a príprava harmonogramu na kontrolu vodných zdrojov 

T: marec - apríl 2015 
 Previerky vodných zdrojov  a odbery vzoriek vôd   v spolupráci  s VVS, a.s. a starostami 

obcí  
T: máj – november 2015 

 Zhodnotenie výsledkov, vypracovanie  správy  
T: december 2015 

Výstupy:  
 Prehľad o OP vodných zdrojov hromadného zásobovania pitnou vodou  
 Opatrenia na zlepšenie nevyhovujúceho stavu  a návrhy  opatrení na elimináciu rizík 

ohrozenia zdravia.  
 
Kvalita pitnej vody v individuálnych zdrojoch vody a vodovodoch 
Cieľ:  

Získať aktuálny prehľad o kvalite vody v individuálnych zdrojoch vody v obciach, ktoré 
nemajú vybudované verejné vodovody a zhodnotenie možných negatívnych vplyvov vody na 
zdravie užívateľov. V rámci plnenia úlohy budú získavané aj údaje  o prípadných verejných 
studniach v obci. 
Anotácia:  

V rámci dozorovaného regiónu je cca 19 % obyvateľov zásobovaných pitnou vodou 
z individuálnych zdrojov vody. Väčšina  individuálnych zdrojov vody je vybudovaná 
záchytom prameňov, veľmi často  odborne nevyhovujúcom, bez ochranných pásiem, 
s možnosťou kontaminácie  zdrojov povrchovými vodami. Dôsledkom uvedenej skutočnosti 
je s najväčšou pravdepodobnosťou nevyhovujúca kvalita vody, ktorá nezodpovedá 
požiadavkám ustanoveným  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 
nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z. Úloha je zameraná na spracovanie prehľadu o kvalite 
vody a spoluprácu so zástupcami samosprávy pri vytváraní podmienok na zásobovanie 
obyvateľov nezávadnou pitnou vodou. 
Etapy riešenia: 
 Príprava harmonogramu pre odber vzoriek   

T: február  2015 
 Odber vzoriek vôd z individuálnych zdrojov vody, prípadne verejných studní, 

vyhodnocovanie protokolov o skúškach vôd 



T: apríl – november 2015 
 Zhodnotenie výsledkov, vypracovanie  správy  

T: december 2015 
Výstupy:  
 Prehľad o kvalite vody  v individuálnych vodných zdrojoch   
 Podklady pre opatrenia na zlepšenie nevyhovujúceho stavu, zabezpečenie dodávky 

vyhovujúcej pitnej vody a návrhy  opatrení na elimináciu rizík ohrozenia zdravia.  
 

Oddelenie PPL: 
 
Znižovanie rizika chorôb podmienených prácou v prevádzkach drevovýrob 
Cieľ:  

Zvýšenou kontrolou prevádzok drevovýrob a presadzovaním potrebných opatrení znížiť 
riziko chorôb podmienených prácou. Pozornosť zamerať hlavne na dodržiavanie požiadaviek 
ustanovených NV SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 
a požiadaviek ustanovených v NV SR č. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci. 
Anotácia: 

V dozorovanom regióne evidujeme prevádzky drevovýrob s rizikom ohrozenia zdravia 
expozíciou hluku. V niektorých prevádzkach sa spracúva aj tvrdé drevo, kde pretrváva riziko 
poškodenia zdravia karcinogénnym faktorom – prach z tvrdého bukového a dubového dreva. 
V rámci plnenia projektu je treba pozornosť zamerať najmä na menšie prevádzky s počtom 
pracovníkov do 50, kde zamestnávatelia často podceňujú možné riziko poškodenia zdravia 
zamestnancov.  

V rámci riešenia úlohy sa zamestnanci oddelenia zamerajú najmä na: 
‐ vykonávanie kontrol v rámci štátneho zdravotného dozoru prevádzok zameraných na 

drevovýrobu 
‐ ukladanie a kontrola opatrení na odstránenie zistených nedostatkov 
‐ vypracovanie hodnotiacej správy 
Kontroly budú zrealizované v rámci výkonu ŠZD na piatich prevádzkach drevovýrob. 
Výstupy: 

Aktuálne údaje o prevádzkach, štruktúre zamestnancov a ohrození zdravia zamestnancov 
vykonávajúcich prácu v drevovýrobách, s osobitným zameraním na prácu s tvrdým drevom, 
ktoré v budúcnosti poslúžia ako podklady pre prerokovanie problematiky drevovýrob so 
zamestnávateľmi za účelom zníženia rizika v dozorovaných subjektoch. 

 
Oddelenie HV,BP a KV a HDM: 
 
Kontrola dodržiavania podmienok používania prídavných látok – farbív 
s kombinovaným najvyšším prípustným množstvom, konkrétne chinolínovej žltej 
(E104), žltej SY FCF/pomarančovej S (E110) a Ponceau  4R, košenilovej červenej 
A(E124) pri výrobe zmrzliny a cukrárenských výrobkov  ( v nadväznosti na nariadenie 
Komisie (EÚ) č. 232/2012 zo 16. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady  
(ES) č. 1333/2008 ). 
Anotácia 

V zmysle nariadenia Komisie (EÚ) č. 232/2012 zo 16. marca 2012, ktorým sa mení 
a dopĺňa príloha II k nariadeniu EP a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o podmienky  
a úrovne používania chinolínovej žltej (E104), žltej SY FCF/pomarančovej S (E110) 
a Ponceau  4R, košenilovej červenej A(E124) došlo k zmene podmienok   používania 



prídavných látok – farbív s kombinovaným najvyšším prípustným množstvom, 
konkrétne chinolínovej žltej (E104), žltej SY FCF/pomarančovej S (E110) a Ponceau  
4R, košenilovej červenej A(E124). Uvedené farbivá boli vyňaté zo zoznamu Skupiny III 
prídavných látok, čím sa v prípade niektorých kategórií potravín zakázalo ich používanie, ako 
napr. v prípade kategórie 03. Zmrzliny. V prípade kategórie 05.4 Dekorácie, povlaky a náplne 
sa upravilo ich najvyššie prípustné množstvo. 
    K uvedenej zmene podmienok   používania prídavných látok – uvedených farbív pri výrobe 
potravín došlo hlavne  preto, že tieto farbivá patria do skupiny menej vhodných 
syntetických farbív, ktoré sa môžu pridávať do potravín. Je to z toho dôvodu, že farbivo: 
- E 104  (chinolinová žltá) - syntetické farbivo zelenožltej farby, ktoré sa používa na 

prifarbovanie zmrzlín, nápojov, cukroviniek   cukríkov, gumových medvedíkov, lentiliek ) 
spôsobuje hyperaktivitu detí, zhoršuje prejavy žihľavky. Dokonca v USA, Austrálii, 
Nórsku a Japonsku je jeho používanie už zakázané, 

- E 124 (ponceau 4R) - jasnočervené syntetické farbivo, ktoré sa pridáva do žuvačiek, 
zmrzlín, cukríkov, nápojov, želé spôsobuje astmu a hyperaktivitu detí. V testoch na 
zvieratách pôsobilo ako karcinogén. Jeho používanie je zakázané   v USA a Nórsku, 

- E 110 (žltá SY FCF/pomarančová S) - syntetické farbivo, ktoré sa pridáva do farebných 
nápojov, žuvačiek, cukroviniek a zmrzliny spôsobuje alergie, hyperaktivitu a rakovinu, je 
nevhodná na konzumáciu pre deti, tehotné a dojčiace ženy. 
 

Realizácia:  
- odber 10 vzoriek  zmrzlín hlavne v letnej sezóne  ( od mája do septembra ) r. 2015 na 

laboratórne chemické vyšetrenie na kontrolu, či pri ich výrobe neboli použité farbivá 
chinolínová žltá (E104), žltá SY FCF/pomarančová S (E110) a Ponceau 4R, košenilová 
červená A(E124). 

- odber 10 vzoriek cukrárenských výrobkov  v priebehu r. 2015 na laboratórne chemické 
vyšetrenie zamerané na prítomnosť a množstvo uvedených farbív v potravinách + kontrola 
ich označovania, 

- zber údajov, záverečná správa do 31.12. 2015  
 

Výstupy: 
Výsledky sa uplatnia pri príprave informačných materiálov na ochranu zdravia 

spotrebiteľov a prípadné prijatie opatrení na ochranu zdravia obyvateľov. 
 

Oddelenie podpory zdravia: 
 

Pokračovanie v realizácií projektu „Zdravé prsia“, ktorý je určený pre ženy v každom 
veku. Základnou myšlienkou projektu je odtabuizovanie pojmu „rakovina“ a vysvetlenie 
významu prevencie. Zároveň oboznámime ženy s rizikovými faktormi rakoviny prsníka, 
s možnosťami prevencie a pomocou didaktického modelu nacvičíme samovyšetrovanie 
prsníkov.  
Termín: priebežne rok 2015  
 

V rámci vlastnej edičnej činnosti pokračovať vo vydávaní spravodaja „Cesta k zdraviu“ 
(frekvencia 4x ročne). Spravodaj je e-mailom distribuovaný MŠ, ZŠ, SŠ, obecným úradom, 
zdravotníckym aj nezdravotníckym zariadeniam.  
Termín: priebežne rok 2015 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Komárne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ODBOR HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

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

Región Komárno je  bohatý na historické a kultúrne pamiatky, sú tu zdroje termálnej vody 
a široké možnosti regenerácie a oddychu domácich a zahraničných turistov.  Vzhľadom na uvedené je  
plnenie  priority  Oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia  v r. 2015 naďalej aktuálne. 
V rámci štátneho zdravotného dozoru bude činnosť oddelenia zameraná predovšetkým na  kontrolu  
plnenia  požiadaviek na ochranu verejného zdravia v zariadeniach poskytujúcich  ubytovacie služby, 
regeneračné služby  ako i iné služby starostlivosti o ľudské telo.    Zvýšená pozornosť bude tiež 
venovaná sledovaniu kvality vody na umelých kúpaliskách ako v prírodných lokalitách s vodnými 
plochami.   
 
 
ODBOR PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A TOXIKOLÓGIE 
 
Regionálna priorita - „Expozícia samostatne hospodáriacich roľníkov a ich zamestnancov 
chemickým faktorom pri práci najmä s ohľadom na agrochemikálie, prípravky na ochranu 
rastlín, vzhľadom na poľnohospodársky charakter okresu“ 
 

Vzhľadom na poľnohospodársky charakter okresu sa budeme aj v priebehu roka 2015  naďalej 
venovať hore uvedenej problematike, nakoľko sa nám počas roku 2014 nepodarilo vykonať u všetkých 
vytipovaných samostatne hospodáriacich roľníkov štátny zdravotný dozor. V rámci štátneho 
zdravotného dozoru sa zameriame na spôsob manipulácie s agrochemikáliami, zabezpečenie skladov s 
agrochemikáliami, zabezpečenie OOPP, hodnoteniu zdravotných rizík, zabezpečeniu zdravotného 
dohľadu pre zamestnancov.  
 
 
ODBOR HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN A KOZMETICKÝCH 
VÝROBKOV 
 
Regionálna priorita „Zvýšený štátny zdravotný dozor vo všetkých zariadeniach so stravovacími 
službami s dôrazom na zariadenia, ktoré dominujú počas letnej turistickej sezóny“ 

Vzhľadom na charakter oblasti  predurčenej na rozvoj turistiky (evidujeme 3 rekreačné 
strediská – Termálne kúpalisko v Komárne, Termálne kúpalisko v Patinciach a Hotel Wellnes 
s rekreačným areálom v Patinciach), Oddelenie hygieny výživy aj v roku 2015 plánuje venovať 
zvýšenú pozornosť zariadeniam spoločného stravovania sezónneho charakteru resp. s celoročnou 
prevádzkou dominujúcou počas letnej turistickej sezóny vrátane stánkového predaja pokrmov.  

Nakoľko pre región je typický aj vysoký počet výrobcov zmrzliny, prevažne cudzincov 
(v roku 2014 bolo dozorovaných 38 výrobcov),  budeme počas letnej turistickej sezóny intenzívne 
monitorovať hygienickú úroveň týchto prevádzok, rovnako ako zdravotnú neškodnosť pokrmov, 
pôvod surovín a dodržiavanie správnej výrobnej praxe.   
 
 
ODBOR HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 
 
Regionálna priorita: „Zloženie sortimentu školských bufetov““ 
 

V rámci navrhovanej priority budeme vykonávať štátny zdravotný dozor  v školských 
bufetoch  zo zameraním   na sortiment a zaraďovanie zdravých  jedál (ovocia, zeleniny , mliečnych 
výrobkov, cereálnych výrobkov, minerálnych vôd). 
 



ODBOR EPIDEMIOLÓGIE 
 
Regionálne priority: „Odmietanie očkovania“ a „Kontrola účinnosti dezinfekcie a sterilizácie v 
stomatologických ambulanciách – virologický dôkaz“. 
 

Nakoľko téma odmietania očkovania je stále vysoko aktuálna budeme pokračovať v jej 
realizácii aj v roku 2015. 

Nakoľko v regióne stále pretrváva vysoký výskyt vírusových hepatitíd B a C, rozhodli sme sa 
v spolupráci s NRC pre vírusové hepatitídy zaviesť virologické vyšetrenie vzoriek z nástrojov – 
pilotný projekt.   
 
 
OBJEKTIVIZÁCIA FAKTOROV PROSTREDIA ( NRC pre Vibrionaceae) 
 
Regionálna priorita: „Monitoring baktérií z čeľade Vibrionaceae v akvatickej zložke životného 
prostredia a jeho vplyv na verejné zdravie“ 
 

Naďalej budeme vykonávať cielené vyšetrovanie komunálnych, povrchových a odpadových vôd 
so zameraním na izoláciu baktérií z čeľade Vibrionaceae, sérologickú typizáciu Plesiomonas 
shigelloides podľa Medzinárodnej antigénnej schémy, vykonávanie metodickej konzultačnej a 
odbornej činnosti a zabezpečovať monitoring baktérií z čeľade Vibrionaceae v akvatickej zložke 
životného prostredia a jeho vplyv na verejné zdravie. 
 
 
ODDELENIE PODPORY ZDRAVIA 
 
Regionálne priority: „Prevencia kolorektálneho karcinómu“ 

 
V rámci navrhovanej priority budeme vykonávať edukačnú činnosť. Prednášky budú 

zamerané na zdravý životný štýl a zdravý spôsob stravovania ako dôležitý prvok prevencie.                                             
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Košiciach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Odbor epidemiológie 
 
Názov priority:  
Udržanie vysokej zaočkovanosti v rámci povinného pravidelného očkovania detí a dospelých 
a riešenie odmietania povinného očkovania 
 
Rozpracovanie priority: 

• Zlepšenie prevencie ochorení preventabilných očkovaním 
• Monitorovanie situácie v oblasti imunizácie pravidelnými kontrolami povinného 

očkovania detí do 15 rokov veku u pediatrov,  
• Analyzovať ich a informovať o výsledkoch zdravotníckych pracovníkov i laickú 

verejnosť s dôrazom na benefit očkovania 
• V Poradni očkovania aktívne pracovať s rodičmi, ktorí odmietajú očkovanie, 

poskytovať im viac informácii o očkovaní, infekčných ochoreniach a možných 
závažných komplikáciách pri ochorení     

 
 
Názov priority:  
Sledovanie mikrobiálnej rezistencie na antibiotiká s dôrazom na multirezistentné baktérie 
u nozokomiálnych infekcii. 
 
Rozpracovanie priority: 

• Posilnenie surveillance a kontroly nozokomiálnych nákaz na rizikových lôžkových 
oddeleniach zdr. zariadení 

• Výkon ŠZD zameraný na manažment závažných nozokomiálnych nákaz vyvolaných 
      multirezistentnými a polyrezistentnými baktériami na rizikových lôžkových  
      oddeleniach zdravotníckych zariadení (chirurgické smery, KAIM, OAIM,) 
• Objektivizácia faktorov prostredia zdravotníckych zariadení so zameraním na 

mikrobiálny   monitoring (kontrola účinnosti vykonávanej dezinfekcie prostredia, 
predmetov a plôch,   kontrola mikrobiálnej čistoty vnútorného ovzdušia, kontrola 
sterility zdravotníckych   pomôcok a predmetov a účinnosti sterilizačného procesu) na 
rizikových lôžkových oddeleniach zdravotníckych zariadení 

• Edukácia zdravotníckych pracovníkov v problematike nozokomiálnych nákaz a 
rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká. 

 
• Odbor hygieny detí a mládeže: 

Názov priority:  
Vykonávať posudkovú činnosť a cielený štátny zdravotný dozor (ŠZD) v ubytovacích 
zariadeniach  určených pre deti a mládež na území mesta Košice s dôrazom na dodržiavanie 
podmienok ustanovených vo vyhláške 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 (príp. ustanovených  v avizovanej novelizácii 
tejto vyhlášky). 

 
Rozpracovanie priority: 
V rámci cieleného ŠZD uskutočneného v roku 2014 v ubytovacích zariadeniach určených pre 
deti a mládež bolo zistené, že väčšina týchto zariadení neprevádzkuje v súlade 
s ustanoveniami cit. vyhlášky. Dôvodom sú jednak samotné nereálne kritériá určené pre tieto 



ubytovacie zariadenia (uvedené vo vyhláške),  ale tiež  nedostatok ubytovacích kapacít 
vzhľadom k potrebám mesta Košice. Avizovaná novelizácia cit. vyhlášky  by z časti mala  
problémy vyriešiť, avšak realizáciu jej ustanovení v praxi (hlavne dodržiavanie plošnej 
výmery na jedno lôžko, vybavenie zariadení pre osobnú hygienu atď., a následne určenie 
záväzných kapacít) bude potrebné postupne riešiť. Pôjde však o dlhodobý proces,  ktorý 
predpokladá spoluprácu  a zainteresovanosť všetkých zriaďovateľov a prevádzkovateľov 
ubytovacích  zariadení pre deti a mládež.  Hlavnou náplňou ŠZD bude preto kontrola 
dodržiavania všetkých požiadaviek platnej legislatívy ako aj  posudzovanie  prevádzkových 
poriadkov (t.č. absentujúce, príp. nereálne) v týchto zariadeniach.  

 
Názov priority 
Zhodnotiť potrebu, hygienické podmienky a spôsob realizácie diétneho stravovania 
v školských stravovacích zariadeniach dozorovaných pracovníkmi odboru hygieny detí 
a mládeže. 
 
 
Rozpracovanie priority: 
Zariadenia spoločného stravovania v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice 
v roku 2014 začali vo zvýšenej miere s prípravou a podávaním diétnej stravy pre žiakov. 
Keďže snahou je tento trend zaviesť na väčšine škôl, prioritou  ŠZD v tejto oblasti bude 
monitorovanie  hygienických podmienok a spôsobu realizácie prípravy a podávania tejto 
stravy.   
 

• Odbor hygieny výživy: 
Názov priority: 
Pracovné podmienky zamestnancov zariadení spoločného stravovania 
 
Rozpracovanie priority: 

• Vo vybraných zariadeniach spoločného stravovania s výrobou, prípravou 
a podávaním pokrmov a nápojov objektívne zistiť a vyhodnotiť pracovné podmienky 
( mikroklímu, zariadenia na osobnú hygienu, poskytovanie a používanie OOPP). 

• V prípade zistenia nesúladu s platnou legislatívou nariadiť primerané opatrenia 
 
Názov priority: 
Zabezpečovanie výživovej hodnoty celodennej stravy klientov vo vybraných zariadeniach pre 
seniorov. 
 
Rozpracovanie priority: 

• Vykonanie odberov vzoriek celodennej stravy pripravovanej a podávanej klientom 
v rozsahu 1 kalendárneho týždňa na laboratórne stanovenie výživovej hodnoty a NaCl, 
vyhodnotenie výsledkov podľa OVD a v prípade zistenia rozdielov výsledky 
prejednať s prevádzkovateľom za účelom prijatia možných opatrení. 

 
 
 
 
 
 
 



• Odbor hygieny životného prostredia: 
 
Názov priority: 
Objektivizácia kvality vody vo verejne prístupných prírodných prameňoch a studničkách vo 
vybratých zdravotne významných ukazovateľoch (napríklad mikrobiologické ukazovatele, 
dusičnany, toxické kovy ...) na území okresov Košice-mesto a Košice-okolie. 

  
Rozpracovanie priority: 

• Vyžiadanie si informácií od  starostov obcí v spádovom území Košice-mesto 
a Košice-okolie o výskyte prírodných prameňov a studničiek, ktoré majú aspoň 
jednoduchým technickým spôsobom zabezpečený záchyt vody a sú umiestnené pri 
frekventovaných turistických chodníkoch, teda sú často navštevované a využívané 

teľoch (predpoklad cca u 15 vytypovaných prameňov a studničiek v roku 

 informovanosť verejnosti priamo pri 
zachytených prameňoch a studničkách. 

árstva: 

losti so zmenami klasifikácie 
a základe zmien v chemickej legislatíve v poslednom období.  

a mutagénnych faktorov, reprodukčne 
xických a látok narúšajúcich endokrinný systém.  

 1272/2008/EHs v kategórii 1A alebo 1B a látok 

látkach poškodzujúcich reprodukciu a látkach narúšajúcich 

 rizík vyplývajúcich z expozície 
zamestnancov týmto látkam u zamestnávateľov. 

rieskum pracovných podmienok vo vybraných obchodných centrách 

e zamestnancov vo vybraných 
bchodných centrách – pokračovanie regionálnej úlohy. 

 

turistami. 
• Vykonanie laboratórnych rozborov vzoriek vôd vo vybratých zdravotne významných 

ukazova
2015). 

• Podanie informácií príslušným starostom obcí o výsledkoch laboratórnych rozborov 
a zabezpečenie prostredníctvom nich

 
• Odbor preventívneho pracovného lek

  
Názov priority: 
Kontrola expozície zamestnancov chemickým faktorom v súvis
n
 
 
Rozpracovanie priority: 
Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych 
to
 

• Aktívne vyhľadávať pracovné postupy a technológie s použitím chemických 
karcinogénov a mutagénov, látok reprodukčne toxických zaradených podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady
narúšajúce endokrinný systém.  

• Doplňovať údaje o 
endokrinný systém.  

• Zvýšiť mieru uvedomenia si zdravotných

 
 
Názov priority: 
 P
 
Rozpracovanie priority: 
Analýza úrovne pracovných podmienok a pracovnej záťaž
 o



• Prieskum úrovne výskytu vybraných faktorov pracovného prostredia, zameraných na 
kvalitu ovzdušia na pracovisku vybraných obchodných centier. 

• Nariadiť nápravné opatrenia, ak je to potrebné. 
 
 

• 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. 
 
Rozpracovanie priority: 

• posilniť prevenciu vybraných chronických neinfekčných ochorení spoluprácou s 
externým spoluriešiteľom – Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s., krajskou 
pobočkou v Košiciach; 

• súčinnosť v poradensko-edukačnej a konzultačnej činnosti uplatňovať  výjazdovou 
formou a výkonnými zložkami, ako mobilná Poradňa zdravia a Poradňa na odvykanie 
od fajčenia; 

• spoluorganizovať aktivity pre subjekty z rôznych sektorov, resp. pre verejnosť; 
• využiť metódy skríningu, poradenstva, edukácie a i.; 
• intervenovať klientov v otázkach spôsobu života v intenciách zníženia rizikových 

faktorov, ktoré významnou mierou ovplyvňujú ich zdravotný stav, a tým sa podieľať 
na zvyšovaní ich zdravotného uvedomenia; 

• hodnotiť výskyt rizikových faktorov chronických ochorení na individuálnej a 
skupinovej úrovni. 

 
 

• Odbor lekárskej mikrobiológie: 
 
Názov priority: 
Monitorovanie cirkulácie divokých a vakcinálnych kmeňov poliovírusov 
vyšetrovaním odpadových vôd s osobitným zreteľom na sledovanie tzv. VDPV 
(Vaccine Derived Polio Viruses)vo VS regióne. 
 
Rozpracovanie priority: 
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. 
 
 Názov priority: 
Národná laboratórna surveillance diftérie, syfilisu a črevných parazitóz. 
 
Rozpracovanie priority: 
Prostredníctvom NRC pre diftériu, NRC pre syfilis a NRC pre črevné 



parazitózy vykonávať s celoslovenskou pôsobnosťou laboratórnu surveillance 
 týchto infekcií. 
 
 

• Odbor mikrobiológie životného prostredia 
 
Názov priority :  
Mikrobiologické a biologické analýzy vôd 
 
Rozpracovanie priority: 
Vykonávanie mikrobiologických a biologických analýz vzoriek vôd  pre potreby štátneho 
zdravotného dozoru a kontroly v oblasti ochrany verejného zdravia: 

• pitných vôd sledovaním ukazovateľov v rozsahu Nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z.      
a vôd na kúpanie v rozsahu  Vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z.z.  

• vôd prírodných kúpalísk, z vodných nádrží 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. 

 
 
Názov priority :  
Monitorovanie biologických alergénov v ovzduší 
 
Rozpracovanie priority: 
Monitorovanie výskytu peľových zŕn a  spór plesní v ovzduší so zameraním na prevenciu 
dýchacích ochorení. Peľový monitoring sa vykonáva v týždenných intervaloch. Priebežné 
výsledky výskytu peľových zŕn a spór plesní sú týždenne uvádzané na webovej stránke nášho 
úradu a  www.alergia.sk  a www.pelovespravy.sk. 

 

 
• 

Názov  priority: 

Odbor chemických analýz: 

Analýza pitných vôd v zmysle nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z. 

atóríí odboru chemických analýz sú analýzy pitných vôd, a to 

 
Rozpracovanie priority: 
Prioritnou úlohou labor
v rozsahu úplného alebo minimálneho rozboru v zmysle nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z.  
Analýzy budú vykonávané podľa plánov odberov a požiadaviek terénnych odborov v rámci 
efektívneho a účinného výkonu štátneho zdravotného dozoru a monitoringu pitných vôd.  
 
 
 
 
 

http://www.alergia.sk/
http://www.pelovespravy.sk/


• Odbor ochrany zdravia pred žiarením: 

Názov priority:  
u prírodných ako aj umelých rádionuklidov v zložkách životného prostredia 

ozpracovanie  priority: 
ravia pred žiarením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v 

raných vzoriek 

návaný odber a analýza vzoriek sedimentov 

 merania výkonu dávkového ekvivalentu bude 

ity, pochádzajúce z lesných ekosystémov vykazujú vyššie 

 

Sledovanie obsah
(pitná voda, povrchová voda, pôdy, rastliny a článkoch potravového reťazca) lokality Jahodná 
z dôvodu plánovanej ťažby uránu v tejto oblasti 
 
R

• Odbor ochrany zd
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.  

• Na základe stanovených  hodnôt rádiologických ukazovateľov odob
môžeme konštatovať, že sa pohybujú na úrovniach, ktoré sú typické pre danú lokalitu. 
Zároveň boli v jednotlivých lokalitách a odberových miestach zmerané aj hodnoty 
dávkového príkonu. Získané výsledky charakterizujú stav lokality za normálnych 
podmienok v súvislosti s podložím. 

• V roku 2015 bude naďalej vyko
povrchových tokov, pôdy, porastov a lesných plodov vo vybranom území. Obsah 
rádionuklivov bude stanovovaný aj vo vzorkách pitných vôd a podzemných vôd 
(studničky) v predmetnej lokalite.   

• Za účelom plošného integrálneho
v sledovanej lokalite umiestnený termoluminiscenčný dozimeter, ktorý sa bude 
kvartálne vyhodnocovať.  

• Keďže potravinové komod
hodnoty obsahu rádionuklidov, škála vzoriek bude rozšírená o mäso z divej zveri.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Leviciach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. RÚVZ v Leviciach sa bude naďalej podieľať na všetkých úlohách vyplývajúcich z 
požiadaviek, ktoré sú zapracované v Programoch a projektoch na rok 2015.  
 
2.  Priebežne plniť úlohy súvisiace s činnosťou AE Mochovce. 
 
3. 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.  
 
4. Sledovanie stravovacích návykov a spotrebného potravinového koša u obyvateľov okresu 
Levice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Liptovskom Mikuláši 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva 
 
 
HLAVNÉ  PRIORITY 
 
l. Štátny zdravotný dozor  zamerať na  znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov 
z pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce 
 
2. Štátnym zdravotným dozorom monitorovať  dodržiavanie hygienických požiadaviek na 
prácu a pracovné podmienky na chránených pracoviskách 
 
3.Posilňovanie prevencie  neprenosných ochorení  na pracoviskách  vo vzťahu k pracovným 
podmienkam v spolupráci s oddelením výchovy k zdraviu. 
 
REGIONÁLNE PRIORITY 
 
Ad  1) Štátny zdravotný dozor  orientovať  

- Na pracoviská a zamestnávateľov, kde sú vykonávané rizikové práce, prednostne 
pracoviská, kde  sú vykonávané práce zaradené do kategórie  4 

- Na problematiku   zabezpečovania zdravotného dohľadu pri práci pracovnou 
zdravotnou službou 

- Na kontrolu činnosti  vytipovaných pracovných zdravotných služieb 
- Na odborné poradenstvo pre zamestnávateľov  pri zabezpečovaní primeraného 

zdravotného dohľadu  
- Na vymáhanie  plnenia  povinností  zamestnávateľov v ochrane zdravia pri práci aj 

prostredníctvom   uplatňovania  sankčných opatrení 
- Na problematiku prevencie  vzniku chorôb z povolania pri prácach, ktoré nie sú 

kategorizované ako  rizikové 
 
Ad 2)  Štátny zdravotný dozor na chránených pracoviskách 

- Vykonať  opakovane na všetkých  pracoviskách schválených posudkovou 
činnosťou RÚVZ, vrátane kontroly zabezpečovania zdravotného dohľadu  
prostredníctvom PZS- ide o pracoviská, kde doposiaľ u všetkých zamestnávateľov 
je vykonávaná práca zodpovedajúca 2. kategórii( nerizikovej) 

 
Ad 3)  Posilňovanie prevencie  neprenosných ochorení na pracoviskách            vo  vzťahu 
 k pracovným podmienkam v spolupráci s oddelením  výchovy k zdraviu- aktivity zamerať na 
zamestnávateľov, kde sú vykonávané rizikové práce,  
 
 
II. Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia 
 
REGIONÁLNE PRIORITY 
 

1. Ovplyvnenie determinantov zdravia prostredníctvom výkonu ŠZD v rozsahu        
platnej legislatívy -  vrátane ukladania opatrení najmä v zariadeniach cestovného     

       ruchu, v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,  zariadeniach sociálnej   
       starostlivosti, pohrebníctvach 
 
 



2. Zabezpečenie  zdravotného dozoru v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu 
a v zariadeniach sociálnej starostlivosti    

 
 

3. Zabezpečenie  zdravotného dozoru v zariadeniach s kúpaliskami s celoročnou   
prevádzkou  

 
 

4. Pokračovanie v účasti na plnení hlavnej úlohy odboru HU 1. 7. Mikroklimatické 
podmienky vo veľkých bazénových halách 

 
 
 
III. Oddelenie hygieny výživy 
 
HLAVNÉ  PRIORITY 
 
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 bude zameraná v r.2015 
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 

Efektívny ŠZD  na úseku kozmetických výrobkov v r.2015 bude zameraný na: 
      - výkon kontrol na základe hlásení zo systému RAPEX 

 na dodržiavanie Správnej výrobnej praxe vo výrobniach kozmetických výrobkov 
 informačnej zložky o výrobku 



 kontroly vykonané na povinné označovanie výrobkov 
 kontroly vykonané na pravdivosť tvrdení 

 
REGIONÁLNE PRIORITY 
 

1.) Výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín v zariadeniach 
spoločného stravovania v strediskách cestovného ruchu v regióne Liptov. 

2.) Výkon úradných kontrol a monitoring chemickej čistoty potravinárskych syntetických 
farbív u výrobcov potravinárskych syntetických farbív ST.NICOLAUS a.s. a LIPTAL 
s.r.o., L.Mikuláš. 

 
 
IV. Oddelenie hygieny detí a mládeže 
 
 
HLAVNÉ  PRIORITY 
 

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

 
 
 
REGIONÁLNE PRIORITY 
 

1. Výkon štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach školského stravovania so 
zameraním na kontrolu pestrosti podávanej stravy a dodržiavanie zásad na 
zostavovanie jedálnych lístkov. 

2. Výkon štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach pre deti a mládež vo veku do 6 
rokov, vrátane monitoringu kvality vnútorného ovzdušia v týchto zariadeniach 
(monitoring mikrobiologických a biologických ukazovateľov kvality vnútorného 
ovzdušia).  

3. Monitoring kvality piesku v pieskoviskách predškolských zariadení a na verejných 
pieskoviskách.   

 
V. Oddelenie epidemiológie 
 
 
HLAVNÉ  PRIORITY 
 
1.) Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti 
ochrany verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného a pracovného 
prostredia 

V roku 2015 pracovníčky odd. epidemiológie budú vykonávať štátny zdravotný dozor na 
základe žiadosti. Štátny zdravotný dozor spojený s odberom sterov z prostredia a sterility 
v rámci LNsP Liptovský Mikuláš a tiež chirurgických ambulancií. V rámci kontroly 



očkovania  budú skontrolované všetky pediatrické ambulancie v okresoch Ružomberok 
a Liptovský Mikuláš 
Štátny zdravotný dozor bude zameraný na dodržiavanie hygienicko-epidemiologického 
režimu, dodržiavanie požiadaviek kladených na prevádzku zdravotníckych zariadení 
z hľadiska ochrany zdravia a na kontrolu a prevenciu prenosných ochorení. Upozorňovať 
budeme na  novelu   zák. č. 355/2007 Z.z. , č. 204/2014 Z.z.,  platnú od 1.8.2014, podľa ktorej  
sú v § 30 upravené  povinnosti zamestnávateľa  pri ochrane zdravia pri práci. Základnou 
povinnosťou  pre všetkých zamestnávateľov je zabezpečiť pre všetkých zamestnancov 
zdravotný dohľad, hodnotenie  zdravotného rizika a vypracovanie kategorizácie prác 
z hľadiska zdravotných rizík.. 

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

Zabezpečenie Národného imunizačného programu : 
Imunizačný program (kontrola očkovania, poradňa očkovania) 
Rozšírenie edukačnej kampane v problematike významu očkovania u študentov Stredných 
zdravotných školách v okresoch Ružomberok aj Liptovský Mikuláš. 
Aktívne sa zapojím 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  
 
Zabezpečiť realizáciu imunologických prehľadov u ochorení preventabilných 
očkovaním. 
 
Veľkou prioritou ku ktorej vyzývame celé Slovensko je urýchlené pristúpenie k realizácii 
imunologických prehľadov u ochorení preventabilných očkovaním  na čom budeme veľkou 
mierou participovať a to aj v prípadnej ich celoslovenskej prípravy - realizácie. 
 
REGIONÁLNE PRIORITY 
 
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 sa zapojíme do projektu vzdelávania študentov (3. – 4 ročník) na Stredných 
zdravotných školách v oblasti očkovania. Ak bude záujem o prednášky aj u iných ročníkov 
tieto prednášky zabezpečíme. Prezentovaných bude 9 prednášok : 

1. Princíp vakcinácie, typy a zloženie očkovacích látok,  

2. Technika očkovania 

3.  Bezpečnosť vakcín 

4.  Nežiaduce reakcie po očkovaní, kontraindikácie očkovania 

Ochorenia povinne preventabilné očkovaním:   



5. Diftéria, tetanus, pertussis, 

6. Poliomyelitída 

7. VHB 

8. Hemofilové invazívne ochorenia, pneumokokové invazívne ochorenia 

9. Morbilli, rubeola, parotitída 

Aktívne sa zapojíme do projektu EIW  (prednášky, nástenky, semináre). 

Naďalej budeme pozývať rodičov, ktorí odmietajú očkovanie ich detí do poradne očkovania.  

V pravidelných štvrťročných intervaloch bude zasielaný aktualizovaný počet hlásení  
odmietania povinného očkovania  na ÚVZ SR.  

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

V prípade uskutočnenia  IP  v našom regióne ich budeme aktívne zabezpečovať. 

3.)Surveillance infekčných chorôb  

Spracujeme 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. Prešetrené ochorenia budú zaznamenané do Episu. 
Surveillance  ARO a CHPO pravidelným hlásením počas celého roku všeobecnými lekármi 
pre deti a dorast a všeobecnými lekármi pre dospelých. 
Eniviromentálna surveillance poliomyelitídy a sledovanie VDPV v priebehu roka  podľa 
harmonogramu bude zaslaná do virologického laboratória  v Banskej Bystrici.  
 

4.) Boj proti nozokomiálnym nákazám 

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

Nami dozorovanej nemocnici - Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu – 
budú zabezpečené  stery z prostredia, kontrolu sterility a sterilizátorov. V prípade výskytu 
nozokomiálnych nákaz dôkladné prešetrenie na oddelení. 
 
V rámci celosvetovej kampane „Hygiena a dezinfekcia rúk“ bude realizovaný odborný 
seminár pre všetkých zamestnancov tejto nemocnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. Oddelenie podpory zdravia 
 
HLAVNÉ  PRIORITY 
 

Posilňovanie prevencie neprenosných ochorení  realizovať zvyšovaním zdravotnej 
gramotnosti v oblasti ovplyvniteľných rizikových faktorov  priamo súvisiacich so životným 
štýlom. Zamerať sa  na podporovanie zdravia , zdravý spôsob života u  mladej ako aj staršej 
populácie. 

 
Zabezpečenie monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva  a zdravotného uvedomenia 
v oblasti rizikových faktorov vzniku chronických ochorení u širokej verejnosti   v regióne 
Liptova . 

REGIONÁLNE PRIORITY 
 
Zvyšovanie  zdravotného uvedomenia obyvateľov regiónu  v oblasti rizikových faktorov 
chronických neinfekčných ochorení  súvisiacich so životným štýlom  /výživa, pohybová 
aktivita, legálne drogy- nikotín, alkohol/  
formou : 
- individuálneho poradenstva v Poradni zdravia  
- prednáškovou činnosťou. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Lučenci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oddelenie výchova k zdraviu 
 
Realizácia projektov a programov národného a medzinárodného charakteru na rok 2015 
a ďalšie roky v oblasti výchovy k zdraviu a podpory zdravia, s cieľom znižovania výskytu 
zdravotných rizík, sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu a zdravotného uvedomenia 
obyvateľov SR 
 
Národný program prevencie nadváhy a obezity prostredníctvom všeobecného 
a špecializovaného poradenstva, výchova a vzdelávanie cieľových skupín. Intervencia 
v oblasti životného štýlu, a poradenstvo v oblasti zameranej na pozitívnu zmenu spôsobu 
života a faktorov ovplyvňujúcich hmotnosť. Aktivity pre širokú verejnosť pod názvom Deň 
pre Vaše zdravie a pre organizácie, spoločnosti, firmy pod názvom Deň zdravia.  
    
Národný plán na kontrolu tabaku v roku 2015 bude zameraný najmä na prevenciu a boj proti 
fajčeniu pre cieľové skupiny deti a mládež, ale aj šírokú verejnosť formou individuálneho 
poradenstva, skupinového poradenstva, metódami hromadného pôsobenia a špecifickou 
intervenciou. Aktivity budú sústredené v období svetového dňa bez tabaku, medzinárodného 
dňa bez fajčenia a participáciou na projekte Tohes. 
 
Regionálne aktivity v oblasti plnenia úloh národného programu ochrany a podpory zdravia 
starších ľudí formou skupinového poradenstva a edukačnými aktivitami v DDaSS v regióne, 
v kluboch dôchodocov a organizáciách Liga proti rakovine, Liga proti reumatizmu, 
Spoločnosť psoriatikov a v rámci plnenia projektu 65+ a teší ma, že žijem zdravo.  
 
Regionálne aktivity v oblasti plnenia úloh národného programu starostlivosti o deti a dorast sa 
budú realizovať cez projekty Ovocie a zelenina do škôl, zdravá výživa, pohybová aktivita, 
bezpečnosť na cestách, Becep, edukácia na školách na tému ako zabrániť násiliu pachanému 
na deťoch, akčný plán pre problémy s alkoholom. 
 
Regionálne aktivity pri príležitosti významných dní SZO, svetových, medzinárodných 
a národných dní, príprava verejných kampaní pre širokú verejnosť pri príležitosti významných 
dní. 
 
Regionálne aktivity a spolupráca na všetkých úrovniach spoločnosti, s orgánmi štátnej 
a verejnej správy a samosprávy, organizáciami, nadáciami, medicínskymi odbormi a na 
úrovni RÚVZ pri plnení úloh iných oddelení. 
 
Prevencia prenosných ochorení v zariadeniach pre deti a mládež sa bude realizovať formou 
edukačných aktivít, prednáškami, besedami, hlavné témy sú pedikulóza, svrab, ochorenia 
prenášané špinavými rukami, chrípka. Zaočkovanosť detskej populácie a imunizácia 
/Európsky imunizačný týždeň/ sa pre zvýšenie zdravotného uvedomenia obyvateľstva vykoná 
metódami hromadného pôsobenia - tlač, rozhlas, TV, elektronická komunikácia.  
 
Prevencia neprenosných ochorení a monitorovanie zdravotného stavu obyvateľstva je 
rozpracovaná v národných a regionálnych projektoch, budú sa realizovať kampane MOST-
svetový deň srdca, Týždeň mozgu, Alzheimerova choroba, Stomatohygiena, Ústne zdravie, 
propagácia ovocia a zeleniny na školách a iné podľa aktuálnych priorít a cieľov.     
 
 

 



Oddelenie hygieny výživy  
 
V nadväznosti na programové vyhlásenia vlády, Strategický rámec v zdravotníctve pre roky 
2013-2030  rieši problematiku priorít VZ v súvislosti  s 

1. efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti 
ochrany verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného 
a pracovného prostredia 
- Zefektívnenie výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín 
najmä v zariadeniach spoločného stravovania  v regióne okresov LC, PT 
- úradná kontrola nad zdravotnou bezpečnosťou potravín, obalových materiálov a 
predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami, Systém rýchleho a včasného 
varovania RASSF a RAPEX , 
- zisťovanie objektívnych údajov pri prípadných nebezpečenstvách a expozíciách      
obyvateľstva, najmä vo vzťahu k hluku v ZSS, OC  pri bytových  jednotkách, 
zariadeniach s hudobnou produkciou,  ktoré sú dlhodobým problémom  
 

2. 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         

 
           - Monitorig výživového stavu obyvateľstva a poradenstvo podľa záujmu obyvateľstva       

 
 

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 a štátny zdravotný dozor nad zásobovaním 

obyvateľov zdravotne bezpečnou pitnou vodou v spádovej oblasti. 
1.2. Monitoring kvality vody určenej na kúpanie, cielená kontrola kvality vody na 

kúpanie na umelých kúpaliskách s celoročnou prevádzkou a na kúpaliskách so 
sezónnou prevádzkou a štátny zdravotný dozor v rekreačných zariadeniach.  

1.3. Cielený štátny zdravotný dozor zameraný na úroveň dekontaminácie v prevádzkach 
pedikúr v spádovej oblasti.  

 
Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie  
 
1. Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti ochrany 
verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného a pracovného prostredia; 
 
1.1.  analýza stavu pracovného prostredia -  sledovanie  vplyvu faktorov pracovného 
prostredia na zdravie zamestnancov. 
1.2.  rizikové práce - sledovať podmienky práce osobitných skupín zamestnancov, najmä 
zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce, viesť aktuálny register rizikových prác. 
1.3.  zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby – uplatňovať metódy dozoru nad 
dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov, v prípade zistenia nedostatkov 
ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 

 



Oddelenie epidemiológie 
 

1. Vykonávanie ŠZD v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach so zameraním 
na predchádzanie vzniku a šírenia nozokomiálnych infekcií, analýza zisťovaných 
nedostatkov v rámci výkonu ŠZD, ukladanie opatrení na ich odstránenie a následná 
kontrola ich realizácie vykonaných opatrení. 

2. Udržanie vysokej zaočkovanosti detí v rámci povinného očkovania detí a dospelých - 
zabezpečenie NIP , riešenie odmietania povinného očkovania, zabezpečiť realizáciu 
imunologických prehľadov u ochorení preventabilných očkovaním. 

3. Posilňovanie prevencie neprenosných ochorení, monitorovanie zdravotného stavu 
obyvateľstva prostredníctvom VLPD a VLPD 

 
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  

 
- efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru v zmysle platnej legislatívy 
- výkon cieleného mimoriadneho štátneho zdravotného dozoru v zmysle usmernení 

odboru HDM pri ÚVZ SR  pre rok 2015 . Od 23.02. do 16.03. 2015 budú vykonané 
mimoriadne cielené kontroly zamerané na kvalitu mäsa v školských stravovacích 
zariadeniach.   

- plnenie programov a projektov na rok 2015 a ďalšie roky , ktoré riešia  
monitoring výskytu chronických neprenosných ochorení u detí a adolescentov , ktoré si 
vyžadujú osobitný spôsob stravovania   
zneužívanie návykových látok ( alkohol ,tabak, drogy) u detí a mládeže na Slovensku 
monitoring úrazovosti u detí predškolského a školského veku 
monitoring telovýchovných podmienok žiakov základných a stredných škôl . využitie hodín 
TV 
V roku 2015 sa podieľame na riešení projektu „ Sledovanie vplyvu škodlivých látok vo 
vnútornom ovzduší škôl. kvality ovzdušia v školách.  Na RÚVZ Lučenec bude tento projekt 
realizovaný dotazníkovou formou.  
 

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

 
na úseku HDM sa v roku 2015 budeme zameriavať na kvalitu pieskovísk zriadených pri 
zariadeniach pre deti a mládež. V zariadeniach, ktoré prevádzkujú pieskoviská budeme 
vykonávať kontroly zamerané na dodržiavanie opatrení určených v platnej legislatíve, 
odoberať vzorky piesku na prípadné mikrobiologické znečistenie piesku, ktoré by mohlo 
spôsobiť infekčné ochorenie u detí. V rámci zistenie ochorení na pedikulózu sa zameriame na 
to, či sa postupuje v intenciách schváleného prevádzkového poriadku.  
 

3. posilňovanie prevencie neprenosných ochorení, monitorovanie zdravotného 
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     

 



v rámci uvedenej priority posilňujeme prevenciu neprenosných ochorení u detí a mládeže 
propagáciou školského ovocia na školách , poskytovaním informácii ohľadom realizácie 
školského mliečneho programu  v MŠ a ZŚ.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
zo sídlom v Martine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ODBOR HYGIENY ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA  
 
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.  
 
Regionálne priority pre rok 2014  
 
1. Ovplyvnenie determinantov zdravia prostredníctvom vÞkonu ŠZD v rozsahu platnej 
legislatívy, vrátane ukladania opatrení najmä v zariadeniach cestovného ruchu, služieb, zariadeniach 
sociálnej starostlivosti, pohrebníctvach, výkon ŠZD v prípade mimoriadnych udalostí /povodne, 
havárie.../  
 
2. Zabezpečenie zvýšeného zdravotného dozoru v zariadeniach sociálnej starostlivosti – 
zamerané na prevenciu prenosných ochorení aj zariadeniach starostlivosti o ľudské telo – zamerané 
na solária.  
 
3.  Zabezpečenie zvýšeného zdravotného dozoru v zariadeniach s kúpaliskami s celoročnou   
prevádzkou a sezónnou prevádzkou. Severné Slovensko disponuje kúpaliskami s celoročnou a 
sezónnou prevádzkou, v ktorých je potrebné sledovať kvalitu vôd určenú na kúpanie a ostatné 
hygienické požiadavky určené pre tento druh  zariadení.  
 



2. ODBOR 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  
 
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  
 
Regionálne priority pre rok 2015  
 
1 Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, pracovných 
podmienok a spôsobu práce (odôvodnenie priority: kapitola 4 úloha č. 15 Programového vyhlásenia 
vlády SR na podmienky rezortu zdravotníctva, uznesenie vlády SR č. 475/2003, uznesenie vlády SR 
č. 391/2013)  
 
2 Intervencie na podporu zdravia pri práci (odôvodnenie priority: kapitola 4 úloha č. 4 
Programového vyhlásenia vlády SR na podmienky rezortu zdravotníctva, uznesenie vlády SR č. 
391/2013)  
 
3 Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách (odôvodnenie priority: kapitola 4 úloha 
č. 15 Programového vyhlásenia vlády SR na podmienky rezortu zdravotníctva, uznesenie vlády SR č. 
475/2003)  
 
4 Zdravotnícke zariadenia s dôrazom na pracovné podmienky ako špecializovaná činnosť 
RÚVZ so sídlom v Martine.  
 



3.  ODBOR HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN A 
KOZMETICKÝCH VÝROBKOV  
 
Pracovníci oddelenia hygieny výživy sa podieľajú 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.  
 
Pracovníci oddelenia hygieny výživy realizujú 4 regionálne priority určené pre rok 2015:  
 
1.  Hlavná priorita je v súčasnosti jednoznačne efektívny štátny zdravotný dozor a 
efektívna úradná kontrola potravín.  
 
Štátny zdravotný dozor aj v roku 2015 bude 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 
2015. Výkon štátneho zdravotného dozoru bude 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, tepelnú úpravu a spracovanie potravín, uchovávanie 
pokrmov, manipuláciu 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 zabezpečujú štátny zdravotný dozor a úradnú  kontrolu potravín  v okresoch:  Martin  
a Turčianske Teplice.  
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 budú vykonané kontroly 
hlásených druhov nebezpečných kozmetických výrobkov, súčasne budú priebežne zasielané správy o 
vykonaných kontrolách v maloobchodných jednotkách, resp. aj v zariadeniach starostlivosti o ľudské 
telo. V rámci plnenia úloh na rok 2015 v oblasti kozmetických výrobkov pracovníci oddelenia 
hygieny výživy budú realizovať odbery vzoriek kozmetických výrobkov, podľa usmernenia na výkon 
štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami, na rok 2015.   
V rámci kontroly dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v platnom znení 
budú pracovníkmi oddelenia hygieny výživy priebežne vykonávané kontroly v zariadeniach 
spoločného stravovania. Kontroly budú 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.).  



Na základe doručených hlásení, v rámci Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá 
(RASFF), budú pracovníkmi oddelenia hygieny výživy vykonávané kontroly (vždy na základe 
konkrétneho doručeného hlásenia).  
Úradná kontrola potravín bude vykonávaná pracovníkmi oddelenia hygieny výživy na základe 
viacročného národného plánu úradnej kontroly potravín vykonávanej orgánmi verejného 
zdravotníctva v roku 2015, ktorý je 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 bude 
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, pričom pozornosť bude zameraná 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 následnú 
manipuláciu (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 výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín budú odobraté vzorky 
potravín, príp. stery z prostredia, podľa plánu odberov na rok 2015 pre oddelenie hygieny výživy.  
V roku 2015 bude realizovaná aj 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 a aktualizovaného 
metodického pokynu k výkonu úradných kontrol nad materiálmi a predmetmi určenými na styk s 
potravinami na rok 2015.  
V roku 2015 je  plánovaných 6 úplných auditov v prevádzkach spoločného stravovania.  
V roku 2015 pracovníci oddelenia hygieny výživy budú na základe doručených prípisov z ÚVZ SR 
na vykonanie mimoriadnych cielených kontrol 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“), podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov v 
zariadeniach spoločného stravovania v Slovenskej republike vykonávať kontroly na základe 
konkrétneho doručeného prípisu, príp. odoberať vzorky potravín, resp. sterov z prostredia.  



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 5 b) ľahko pracujúce ženy – vek. kat. 35 až 54 r. v počte 5 c) ľahko pracujúci 
muži – vek. kat. 19 až 34 r. v počte 5 d) ľahko pracujúci muži – vek. kat. 35 až 59 r. v počte 5  
Každý klient obdrží 1-dňový jedálny lístok, pre zhodnotenie bolo použité počítačové spracovanie v 
programe ALIMENTA – nadstavbová verzia, ktorý poskytne 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 
 
Druhá časť zahŕňa vyplnenie klinicko – somatického dotazníka klientom -poskytuje informácie o: 
hmotnosti, výške, BMI, WHR, Tks, Tkd  
 
Tretia časť zahŕňa vyplnenie záznamového listu na základe biochemického vyšetrenia Táto časť je 
plnená v spoluprácu s oddelením VkZ, pričom každému klientovi bude odobratá kapilárna krv na 
stanovenie lipoproteínového metabolizmu (Cchol, TGL, HDL, LDL, Glyk.). Vyšetrenie bude 
uskutočnené na prístroji REFLOTRON.  
V rámci možných výstupov z programu ALIMENTA sa pracovníci oddelenia hygieny výživy 
zamerajú 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, podľa vypracovaného plánu 
oddelenia hygieny výživy. Cieľom tejto 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 budú jednotlivé zariadenia informované a na základe 
výsledkov im budú  odporúčané zmeny v skladbe pokrmov.  
 
3.  Monitoring spotreby vybraných prídavných látok v potravinách  
Úloha bola rozdelená do dvoch etáp, pričom v prvej etape prebiehal zber a analýza vzoriek a v druhej 
etape bola ÚVZ SR vypracovaná záverečná správa. Výstupy monitoringu spotreby vybraných 
prídavných látok v potravinách zhodnotil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a ktoré 
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 budú vyšetrení ďalší respondenti, podľa doručeného prípisu (počet 
respondentov, veková kategória, dotazník, vybrané prídavné látky, resp. arómy) a vyšetrené vzorky 
potravín.  
 
4.  Efektívny ŠZD na úseku kozmetických výrobkov  
V rámci bezpečnosti kozmetických výrobkov a ochrany spotrebiteľov a v rámci výkonu ŠZD bude za 
rok 2015 realizované nasledovné:  
 
Cielené úlohy:  
1 V mesiaci február 2015 realizácia úlohy: Regulované látky -fluór, 2,2-dioxyetanol a peroxid 
vodíka, obsah konzervačných látok a označovanie vo výrobkoch: „Výrobky pre dospelých – zubné 
pasty“.  
2 V mesiaci máji 2015 realizácia úlohy: Zakázané látky – ftaláty, označovanie -vo výrobkoch 
„Výrobky pre dospelých – výrobky s obsahom alkoholu (voňavky, vody po holení)“.  
3 V mesiaci október 2015 realizácia úlohy: Zakázané látky – ťažké kovy, označovanie vo 
výrobkoch: „Výrobky pre dospelých – očné tiene“.  
4 V mesiaci september 2015 realizácia úlohy: Zakázané látky – ťažké kovy, označovanie vo 
výrobkoch: „Výrobky pre dospelých – tónovacie podklady (krémy, púdre)“.  
 
Kontroly o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov (RAPEX) budú vykonávané pracovníkmi 
oddelenia hygieny výživy na základe doručených hlásení, v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Výroba kozmetických výrobkov:  
Pracovníci oddelenia hygieny výživy vykonajú kontrolu v zariadení -výroba kozmetických výrobkov 
(výroba a predaj kozmetických výrobkov a predaj kozmetických výrobkov od schválených 
výrobcov), podľa vypracovaného harmonogramu oddelenia HV na rok 2015.  



4. ODBOR HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE  
 
1 Stravovanie detí a mládeže – efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a 
úradnej kontroly potravín v stravovacích zariadeniach pre deti a mládež, kontrola pestrosti stravy, 
kontrola dodržiavania zásad pri zostavovaní jedálneho lístka ohľadom OVD a dodržiavanie pitného 
režimu.  
 
2 Hygienická problematika stredísk praktického vyučovania – cielený výkon ŠZD 
zameraný na priestorové členenie, vybavenie, vhodnosť a účelnosť priestorov z ohľadom na 
vytváranie priaznivých pracovných podmienok s ohľadom na všetky aspekty súvisiace s prácou 
mladistvých a ich bezpečným zaradením sa do pracovného procesu. Zamerať sa na kontrolu 
dodržiavania právnych predpisov v oblasti verejného zdravotníctva s dôrazom na bezpečnosť a 
ochranu zdravia mladistvých s cieľom predchádzať pracovným úrazom a iným rizikám ohrozenia ich 
života a zdravia  
 
3 Hygienická problematika chybného držania tela u žiakov I. stupňa -požiadavky na 
vybavenie ergonomickým nábytkom – chybné držanie tela je v súčasnej dobe považované za jednu 
z najčastejších funkčných porúch pohybového aparátu v detskej populácii. Vzhľadom k závažnosti 
problému chybného držania tela u detí a mládeže je potrebné sa zamerať na efektívny a účinný výkon 
štátneho zdravotného dozoru u žiakov I. stupňa základných škôl, kde podľa realizovaných štúdií 
práve u týchto detí, v období tesne po zahájení školskej dochádzky nastáva zhoršenie držania tela. 
Jedným z faktorov, ktorý má podiel na chybnom držaní tela je práve nevyhovujúci školský nábytok 
(okrem iných faktorov ako sú : nosenie ťažkých aktoviek, taktiež vysoká psychická záťaž a 
nedostatok všestranného pohybu).  
 
4 Cielený výkon štátneho zdravotného dozoru v predškolských zariadeniach a v 
prevádzkarniach, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku -
zefektívnenie cieleného štátneho zdravotného dozoru pre vytvorenie predpokladov na zlepšenie 
životných podmienok detí a mládeže  
 



6. ODBOR EPIDEMIOLÓGIE  
 
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  
 
Regionálne priority pre rok 2015  
 
1.  Zabezpečenie Národného imunizačného programu Hlavný prostriedok -posilnenie 
informovanosti o očkovaní a očkovaním preventabilných ochoreniach  
Dosiahnutie cieľov vyžaduje : -poskytovanie  informácií o priebehu ochorení preventabilných 
očkovaním, -poskytovanie  informácií  o očkovaní – povinnom, odporúčanom, -poskytovanie 
informácií o  indikáciách a kontraindikáciách očkovania, -poskytovanie informácií o zložení vakcín,  
-poskytovanie informácií o nežiaducich reakciách.  
1 Zabezpečiť realizáciu imunologických prehľadov u ochorení preventabilných očkovaním.  
2 Surveillance infekčných chorôb v súvislosti s nárastom cestovného ruchu v pohraničnej 
oblasti nášho regiónu.  
3 Boj proti nozokomiálnym nákazam  
Dosiahnutie cieľov vyžaduje : -vytvorenie štandardných pracovných postupov pre výkon štátneho 
zdravotného dozoru v zdravotníckych zariadeniach,   -dobrú medziodborovú spoluprácu pracovníkov 
verejného zdravotníctva a zdravotníckej starostlivosti.  
 



9. PODPORA ZDRAVIA  
 
„CINDI program SR“  
Úlohou CINDI programu (prevencie chronických neinfekčných ochorení) je efektívnymi aktivitami 
napĺňať ciele Svetovej zdravotníckej organizácie zahrnuté v dokumente Zdravie pre všetkých v 21. 
storočí, a to najmä cieľ č. 10: Znižovať výskyt chronických neinfekčných ochorení a cieľ č. 15: 
Podpora zdravého spôsobu života. Dlhodobým a konečným cieľom programu je znižovať úmrtnosť 
populácie Slovenska, a to na srdcovo – cievne ochorenia a nádorové ochorenia. Strednodobým 
cieľom programu je zlepšovať zdravotný stav obyvateľstva – znížiť chorobnosť a úmrtnosť na 
ochorenia obehovej sústavy a onkologické ochorenia vhodnými formami intervencie, zamerané na 
znižovanie rizikových faktorov chronických neinfekčných ochorení. V rámci plnenia prioritných 
regionálnych úloh v rámci programu CINDI zisťovať prevalenciu osôb s rizikovým životným štýlom, 
a to prevalenciu fajčiarov, nezdravo sa stravujúcich, osôb s nedostatočnou fyzickou aktivitou, osôb s 
nadmerným užívaním alkoholu a neschopnosťou zvládať stres v regióne Turiec a Turčianske Teplice. 
Úlohou na regionálnej úrovni je systematické a pravidelné monitorovanie zdravotného stavu 
vybraných komunít. Prostriedkom pre napĺňanie cieľov je individuálne vyšetrenie rizikových 
faktorov srdcovo – cievnych ochorení – krvné vyšetrenie, odobratie osobnej a rodinnej anamnézy, 
antropometrické vyšetrenia, zisťovanie anamnézy v oblasti životného štýlu av konečnom dôsledku 
poradenstvo v zdravom životnom štýle. Vyšetrenie sa realizuje na RÚVZ so sídlom v Martine a 
výjazdových akciách pre klientov priamo u ich zamestnávateľa.  
„Sledovanie vÞživového 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 
projektu je zapojených 80 klientov a spracovaných 80 dotazníkov.  
„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 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. Absolventi sú oboznámení s prácou v poradni zdravia a oddelenia zdravotnej výchovy.  
 
„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.  
Sledovanie zdravotného uvedomenia je zamerané na najzávažnejšie rizikové faktory a to ich výskyt v 
okrese Martin a Turčianske Teplice. Zdravotné uvedomenie a správanie ľudí vypovedá o ich vzťahu k 
vlastnému zdraviu. Je založené na osobnej zodpovednosti za vlastné zdravie, chorobnosti a úmrtnosti 
a predpokladom pre zvyšovanie priemerného veku dožitia. RÚVZ so sídlom v Martine sa podieľa v 
rámci napĺňania tejto regionálnej priority na realizácii celoslovenských dotazníkových prieskumoch o 



životnom štýle, determinantoch zdravia a rizikovom správaní. Pre obyvateľov regiónu Turiec 
organizujeme zdravotno – výchovné kampane s cieľom zvýšiť ich zdravotné uvedomenie  
 
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.  
 
NPPZ sa þlení na tieto oblasti  
Preventívne opatrenia, zamerané na znižovanie výskytu chronických neinfekčných ochorení  
 
I. Opatrenia zamerané primárne na podporu zdravého životného štýlu  
 
1.  Výživa a stravovacie zvyklosti,  
2.  Fyzická inaktivita,  
3.  Tabak, alkohol, drogy,  
4.  Zdravé pracovné a životné podmienky a) pracovné prostredie, b) životné prostredie.  
 
II. Špecifické opatrenia zamerané na najčastejšie vyskytujúce sa chronické neinfekčné ochorenia  
 
1. Kardiovaskulárne ochorenia (ďalej len „KVO“),  
2. Diabetes mellitus (ďalej len „DM“),  
3. Vybrané nádorové ochorenia.  
 
Aktivity vedúce k zlepšeniu súčasného stavu -edukácia a motivácia obyvateľstva v oblasti zdravého 
životného štýlu, zameraná najmä na problematiku správnej výživy a optimalizovanie pohybovej 
aktivity, informovanie obyvateľstva o dôležitosti absolvovania pravidelných preventívnych 
prehliadok, zvyšovanie počtu obyvateľov, ktorí absolvujú pravidelné preventívne prehliadky, 
zváženie možnosti zavedenia bonusov pre klientov, ktorí pravidelne absolvujú preventívne 
prehliadky, vytváranie edukačno – intervenčných programov pre obyvateľov, ktoré vedú k vyššej 
informovanosti o rizikových faktoroch, ktoré môžu sami ovplyvniť a tieto intervencie rovnako 
plánovať s ohľadom na špecifiká cieľových skupín (vek, pohlavie, prostredie) a aspoň základné 
hodnotenie účinnosti/zásahu týchto intervencií, aj spolupráca s poskytovateľmi zdravotnej 
starostlivosti, podpora skríningu najčastejšie sa vyskytujúcich nádorových ochorení, zisťovanie 
rizikových faktorov chronických neinfekčných ochorení v poradniach zdravia a intervencia podľa 
stratifikácie klienta v závislosti od výsledkov vyšetrení – od poučenia o ozdravení životného štýlu s 
kontrolou efektivity pri dodržiavaní odporúčaných zásad až po odoslanie do kuratívy na ďalšiu 



diagnostiku a liečbu.  
 
„Národný program prevencie nadváhy a obezity“  
Zámerom Národného programu prevencie obezity je vytvoriť spoločensky prospešný systém, ktorý 
povedie k zníženiu incidencie a prevalencie nadhmotnosti a obezity v populácii a eliminuje 
epidemický výskyt nadhmotnosti a obezity. Sekundárnym efektom programu je vo vzájomnej 
interakcii s preventívnymi programami, špecificky orientovanými na vybrané chronické ochorenia, 
zníženie počtu nových prípadov ochorení súvisiacich s nadhmotnosťou a obezitou, ako aj zníženie 
výskytu a vplyvu ostatných modifikovateľných rizikových faktorov týchto ochorení. Ciele programu: 
1.zabrániťvzniku nadhmotnosti a obezity u detí, 2.zastaviť nárast počtu občanov trpiacich 
nadhmotnosťou a obezitou, 3.znížiťpočet občanov trpiacich nadhmotnosťou a obezitou.  
Za cieľové skupiny programu boli zvolené skupiny populácie, u ktorých je pravdepodobnosť, že s 
ohľadom na súčasný stav determinantov zdravia u nich dôjde k vzniku a rozvoju chronických 
ochorení, alebo je u nich možné dosiahnuť želanú zmenu spôsobu života a eliminovať tak vznik 
ochorení súvisiacich s obezitou v budúcnosti.  
Pre dosiahnutie stanovených cieľov boli stanovené dve základné oblasti, v ktorých by mali byť 
vykonávané aktivity -výživa a fyzická aktivita. Pri príprave opatrení pre oblasť výživy sa aplikovali 
skúsenosti, princípy a aktivity, ktoré vychádzajú z Programu ozdravenia výživy obyvateľstva 
Slovenskej republiky.  
Opatrenia smerovali do týchto oblastí:  zníženie príjmu energie zo všetkých tukov, posun spotreby 
tukov od nasýtených k nenasýteným a k vylúčeniu transmastných kyselín,  obmedzenie spotreby 
živočíšnych tukov, najmä mäsa a mäsových výrobkov s vyšším obsahom tuku, tučných mliečnych 
výrobkov,  



 zvýšenie spotreby rýb, kyslomliečnych výrobkov s nízkym obsahom tuku, nenasýtených  
mastných kyselín, najmä omega-3 mastných kyselín,  

 zníženie príjmu energie z voľných cukrov,  
 zvýšenie spotreby zeleniny a ovocia v čerstvom prírodnom stave, strukovín, celozrnných  

výrobkov a orechov.  
Úroveň pohybovej aktivity občanov Slovenskej republiky ešte stále nie je dostatočná a zdraviu 
prospešná kondičná pohybová aktivita ešte stále nie je súčasťou bežného denného programu. Preto je 
potrebné aplikovať simultánne oba prístupy, vykonávať dôslednú výchovu občanov všetkých 
vekových kategórií, ale i vytvárať možnosti, príležitosti na splnenie svojich potrieb, očakávaní v 
oblasti pohybovej aktivity. V oblasti fyzickej aktivity boli opatrenia zamerané na:  

 zníženie počtu detí a dospelých, ktorí nevykonávajú žiadnu pohybovú aktivitu,  
 zvýšenie počtu detí a dospelých, ktorí vykonávajú aspoň 30 minút zdraviu prospešnú  

pohybovú aktivitu denne,  
 pozitívne rozvíjanie a menenie prostredia jeho faktorov, tak aby boli aktívne vytvárané  

možnosti a príležitosti pre zdraviu prospešnú pohybovú aktivitu.  
RÚVZ so sídlom v Martine sa podieľa svojimi aktivitami na výchove a zvýšení zdravotného 
povedomia v oblasti výživy a pohybovej aktivity u detí, ale aj občanov v produktívnom a 
postproduktívnom veku. V oblasti výživy sa zameriavame na zmenu výberu v rámci zloženia 
biologickej hodnoty stravy v zmysle zásad zdravej výživy, ale aj na zmenu výživových návykov u 
detí a mládeže. RÚVZ so sídlom v Martine bude v roku 2015 realizovať plnenie priorít verejného 
zdravotníctva a to prostredníctvom programov a projektov ÚVZ SR, ale aj na regionálnej úrovni ako 
je umývanie rúk, ovocie a zelenina a stomatohygiena. Realizácia prebieha formou individuálneho 
poradenstva v rámci poradne zdravia, ale aj hromadne pri zdravotno – výchovných kampaniach 
realizovaných v rámci svetových dní SZO.  
RÚVZ Martin v roku 2015 realizuje kurz znižovania nadváhy pre klientov, ktorí chcú redukovať 
hmotnosť.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Michalovciach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Monitorovanie výskytu cyanobaktérií vo vodách prírodných kúpalísk v okrese Michalovce 
/ odd. HŹPa Z/ 
2. Stravovanie detí a mádeže / dodržiavanie zásad na zostavovanie jedálnych lístkov, kontrola 
pestrosti stravy / HDaM/ 
3. Poruchy príjmu potravy mentálna anorexia a mentálna bulímia / HDaM, Podpora zdravia/ 
4.” Čakáme na bociana” – kurz pre budúce mamičky / HDaM, PZ a epidemiológia/ 
5. Zvýšený efektívny a účinný výkon ŠZD a ÚK potravín v potravinárskych zariadeniach v 
rekreačnej oblasti na Zemplínskej šírave a Vinianskom jazere / HVaBP/ 
6. Monitoring PCB látok v potravinách . Úloha bude závisieť od možnosti laboratórneho 
vyšetrenia / HVaBP/ 
7. Pracovné podmienky zamestnancov autobusovej dopravy v okresoch MIchalovce a 
Sobrance / PPLaT/ 
8. Kontrola očkovania dospelej populácie proti tetanu a diftérii na ambulanciach všeobecných 
lekárov pre dospelých v okrese Michalovce a Sobrance / epidemiológia/ 
9. Skvalitnenie hlásnej služby nozokomiálnych nákaz v NsP Š. Kukuru Michalovce / 
epidemiológia / 
  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Nitre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva  
 

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

     Pozornosť zamerať 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.  
 

2. Intervencie na podporu zdravia pri práci 
 spolupráca s  inšpektormi práce pri výkone štátneho zdravotného dozoru 
 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.  

 koordinácia spoločných dozorných aktivít, vzájomné poskytovanie informácií a výmena 
skúseností  zástupcov orgánov verejného zdravotníctva a inšpektorov práce 

 
3.  Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách 

 Kontroly zamerať 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.   

 
Pracovná skupina OOZPŽ 

Bod č. 1: 

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

V roku 2015 bude štátny zdravotný dozor zameraný na: 

- povoľovaciu a posudkovú činnosť v preventívnom štátnom zdravotnom dozore, poskytovanie 
odborných vyjadrení a konzultácií 

- previerky celkového stavu podmienok používania zdrojov ionizujúceho a laserového žiarenia 
v zmysle požiadaviek zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a súvisiacich 
predpisov 

- vykonávanie dozimetrických meraní kvality primárneho zväzku používaných röntgenových 
zariadení a neužitočného žiarenia generovaného pri ich prevádzke, radiačnej úrovne na 
pracoviskách s uzavretými a otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi a povrchovej rádioaktívnej 
kontaminácie na pracoviskách s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi 

- riešenie mimoriadnych radiačných udalostí a prešetrovanie zvýšených dávok ožiarenia 
pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 

- kontrolu zabezpečenia zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami podľa požiadaviek 
zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov 

 
Ďalšími prioritami sú: 
- plnenie úloh programov a projektov úradov verejného zdravotníctva v SR 
- spolupráca s ÚVZ SR pri tvorbe novej legislatívy v oblasti radiačnej ochrany (implementácia 

smerníc Európskej únie) 
 



Bod č. 2: 

Posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkon imunizačných prehl'adov v populácii. 

Pracovná skupina pre ochranu zdravia pred žiarením nemá kompetencie v danej oblasti. 

Bod č.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. 

V rámci hodnotenia pracovných podmienok a monitorovania determinantov zdravia – ionizujúceho 
a laserového žiarenia ako faktorov pracovného prostredia analogicky ako v bode č.1: 

- povoľovacia a posudková činnosť v preventívnom štátnom zdravotnom dozore, poskytovanie 
odborných vyjadrení a konzultácií 

- previerky celkového stavu podmienok používania zdrojov ionizujúceho žiarenia v zmysle 
požiadaviek zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov 

- vykonávanie dozimetrických meraní kvality primárneho zväzku používaných röntgenových 
zariadení a neužitočného žiarenia generovaného pri ich prevádzke, radiačnej úrovne na 
pracoviskách s uzavretými a otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi a povrchovej rádioaktívnej 
kontaminácie na pracoviskách s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi 

- riešenie mimoriadnych radiačných udalostí a prešetrovanie zvýšených dávok ožiarenia 
pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 

- kontrola zabezpečenia zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami podľa požiadaviek 
zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov 

 
 

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; 

- Výkon štátneho zdravotného dozoru ako dozor nad dodržiavaním ustanovení všeobecne 
záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia, 

- Výkon úradnej kontroly potravín 
- Výkon mimoriadnych cielených kontrol v zmysle usmernení ÚVZ SR 

 
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. 

 
Spracovávanie projektov a programov týkajúcich sa ochrany zdravia a zdravého životného štýlu detí a 
mládeže , všeobecného posilňovania zdravia a zdravého vývinu detí a mládeže: 

- Realizácia úlohy 1.4 Sledovanie vplyvu škodlivých látok vo vnútornom ovzduší škôl na 
zdravie detí v rôznych regiónoch Slovenska. V roku 2015 je plánované pokračovanie 
v terénnej časti projektu, spracovanie údajových databáz a analýza získaných údajov. 



- Realizácia úlohy 3.8 Monitoring spotreby vybraných prídavných látok v potravinách. V roku 
2015 je plánovaný zber a spracovanie údajov. 

- Príprava úlohy 4.1 Monitoring výskytu chronických neprenosných ochorení u detí 
a adolescentov, ktoré si vyžadujú osobitný spôsob stravovania.  

- Realizácia úlohy 4.2 Zneužívanie  návykových  látok  (alkohol, tabak, drogy)                u  
detí a mládeže  na  Slovensku. V roku 2015 je plánovaný zber a spracovanie údajov, ktoré 
umožňujú sledovanie trendov zneužívania návykových látok u žiakov, študentov a učiteľov 
základných a stredných škôl. 

- Realizácia úlohy 4.3 Monitoring úrazovosti u detí predškolského a školského veku. V roku 
2015 je plánovaná realizácia dotazníkového prieskumu u vekovej skupiny 7-10 ročných detí a 
napĺňanie databázy údajmi získanými od respondentov.  

- Realizácia úlohy 4.4  Monitoring telovýchovných podmienok žiakov ZŠ a SŠ, využitie 
hodín TV. V roku 2015 je plánovaná tvorba databázy získaných údajov, analýza 
a vyhodnotenie údajov. 

- Realizácia úlohy 9.6 Národné a regionálne aktivity v oblasti plnenia úloh Národného 
programu starostlivosti o deti a dorast. 

Výkon poradenskej a konzultačnej činnosti v zariadeniach pre deti a mládež. 

 
Oddelenie hygieny životného prostredia  
 
 
Zabezpečenie zdravých životných podmienok obyvateľov SR prešetrovaním podnetov a výkonom 
ŠZD so zameraním na aktuálne kľúčové a problémové témy z oblasti HŽP: 
 
 
1. Monitorovanie kvality pitnej vody : U verejných vodovodov bude v priebehu roka 2015 
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.                               
Údaje z monitoringu pitnej vody verejných vodovodov budú počas roka  spracovávané v Informačnom 
systéme o pitnej vode.   
 
2. Monitoring kvality vody na kúpanie: Monitoring kvality vody na kúpanie bude 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. Monitoring kvality vody na kúpanie bude vykonávaný v okresoch 
Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce, kde evidujeme umelé kúpaliská s celoročnou ale aj so sezónnou 
prevádzkou. 
Údaje z monitoringu kvality vody na kúpanie budú počas roka  spracovávané v Informačnom systéme 
o kvalite vody na kúpanie a počas letnej turistickej sezóny 1 x týždenne zadávané do IS.  
 
3. ŠZD v prípade mimoriadnych udalostí 
 
napr. povodní. Zamestnanci oddelenia HŽP sú členmi krajskej povodňovej komisie a okresných 
povodňových komisií, taktiež sú členmi evakuačných komisií a členmi technického štábu 
povodňových komisií pri jednotlivých okresných úradoch.  
 
 
 
 
 



4. ŠZD v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo 
 
Tento štátny zdravotný dozor bude zameraný na prevádzky solárií, z dôvodu nadobudnutia účinnosti 
novely Vyhlášky č. 554/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti 
o ľudské telo – novela č. 75/2014 Z.z. Táto novela zohľadňuje dlhoročné skúsenosti orgánov 
verejného zdravotníctva pri výkone ŠZD v soláriách, ako aj nové poznatky o pôsobení a zaradení UV 
žiarenia do najvyššej kategórie karcinogenity, spresňuje a zjednocuje terminológiu používanú v oblasti 
problematiky solárií, sprísňuje požiadavky na odborný personál a upravuje niektoré požiadavky na 
priestorové a dispozičné vybavenie prevádzok.  
 
 
Realizácia aktivít zameraných na napĺňanie prioritných cieľov Akčného plánu pre životného prostredie 
a zdravie obyvateľov 
 
 

           1. V rámci tejto úlohy prebieha plnenie regionálneho prioritného cieľa č. 3,  ktorý je zameraný na 
prevenciu a zníženie respiračných ochorení spôsobených znečisteným ovzduším s osobitným dôrazom 
na detskú populáciu (1.4). 
Jedná sa o medziodborový projekt oddelenia hygieny životného prostredia a hygieny detí a mládeže. 
Tento pilotný projekt je zameraný na sledovanie kvality ovzdušia v slovenských školách. V roku 2015  
sa bude pokračovať v zbere dotazníkov a na dvoch vybraných školách bude uskutočnený aj 
environmentálny monitoring.   
 

 
Oddelenie hygieny výživy  

 
Hlavné priority oddelenia hygieny výživy vychádzajú z hlavných priorít na úseku verejného 
zdravotníctva: 
 
1.Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru  a úradnej kontroly v zariadeniach 
spoločného stravovania ako aj v potravinárskych prevádzkach  dozorovaných orgánom verejného 
zdravotníctva  vyplývajúc zo zákona 152/1995 Z.z. o potravinách, s cieľom ochrany verejného zdravia  
 
 
2.Systematický monitoring a kontrola mikrobiologickej a chemickej bezpečnosti potravín 
a kozmetických výrobkov.  
 
 
 
3.Posudzovacia a poradensko-konzultačná činnosť pre prevádzkovateľom potravinárskych zariadení 
so zameraním na predchádzanie, resp minimalizáciu zdravotných rizík pri zriaďovaní    
potravinárskych zariadení.  
 
 
Oddelenie epidemiológie  

 
Priorita č. 1  

     RÚVZ so sídlom v Nitre zabezpečí efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru    
v štyroch nemocniciach s 1457 lôžkami, 18-timi operačnými sálami v rámci nemocníc a na 4 OS v 
samostatných pracoviskách  jednodňovej chirurgie, v ambulanciách  VLDD,  ambulanciách VLD,  
zubných a špecializovaných odborných ambulantných zariadeniach.  Štátny zdravotný dozor bude 
vykonaný aj v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo. Vykonajú sa metodické návštevy lekárov,  
kontrola zaočkovanosti detskej populácie na ambulanciách praktických lekárov pre deti a dorast. Bude 
vykonávať posudkovú   činnosť v zmysle § 13 z. 355/2007 Z.z.  



Priorita č. 2 

     RÚVZ vykoná epidemiologické vyšetrovanie v ohniskách nákaz, vrátane epidemických ohnísk 
a bude zabezpečovať protiepidemické opatrenia  v zmysle zákona 355/2007 Z.z. , vrátane odberu  
vzoriek potravín, vody, zložiek  životného a pracovného prostredia, biologického materiálu. Naďalej 
bude vykonávať monitoring  účinnosti sterilizačnej techniky, kvalitu účinnosti sterilizačnej techniky, 
kvalitu ovzdušia v aseptických prevádzkach (operačných sálach), účinnosť dezinfekčných 
prostriedkov na multirezistentné kmene baktérií, odber vzoriek z prostredia, odber vzoriek  zo 
sterilného materiálu ako aj monitoring odpadových vôd na prítomnosť cirkulácie poliovírusov.  

Priorita č. 3. 

    RÚVZ so sídlom v Nitre zabezpečí monitorovanie rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení, 
metabolických a iných civilizačných ochorení s cieľom zabezpečenia intervenčných aktivít 
v základnej poradni zdravia  ako aj počas výjazdov  mobilnej poradne.    

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
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Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia: 
 
Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti ochrany 
verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného a pracovného prostredia.  
Štátny zdravotný dozor bude zameraný  na: 
- zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou  
- zariadenia cestovného ruchu (kúpaliská, ubytovacie zariadenia všetkého druhu)  
- výkon ŠZD v prípade mimoriadnych udalostí (hlavne povodne) 
 
Posilňovanie prevencie neprenosných ochorení, monitorovanie zdravotného stavu 
obyvateľstva a jeho skupín vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam, spôsobu 
života a práce a zdravotného uvedomenia ľudí, vrátane monitorovania determinantov 
zdravia a hodnotenia dopadov na verejné zdravie. 
- monitoring kvality pitnej vody a vody na kúpanie 
- bezpečnosť výrobkov profesionálne používaných v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo 
(RAPEX).   
- predchádzanie chorobám identifikáciou a odstraňovaním nežiaducich expozícií 
v dozorovaných prevádzkach 
- preventívne usmerňovanie - posudková činnosť, hodnotenie dopadov na zdravie (HIA)   
- 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.  
 
Oddelenie hygieny detí a mládeže: 
 
Priorita č. 1  - Výkon ŠZD a úradnej kontroly potravín (ÚKP) 
         Efektívne a účinné vykonávanie štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach pre deti 
a mládež, vrátane kontrol v zariadeniach školského stravovania 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. 
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Priorita č. 2 - Monitoring výskytu chronických neprenosných ochorení u detí 
a adolescentov, ktoré si vyžadujú osobitný spôsob stravovania 
        Cieľom projektu je zmonitorovať výskyt chronických neprenosných ochorení u žiakov 
základných a študentov stredných škôl, ktoré si vyžadujú osobitný spôsob stravovania a kde je 
diétne stravovanie zároveň liečebnou metódou.  
 
Priorita č. 3 - Zneužívanie návykových látok (alkohol, tabak, drogy) detí a mládeže na 
Slovensku 
        Cieľom 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 štúdie vybraných európskych krajín, ktoré sa zrealizovali 
porovnateľnou metodikou. 
 
Priorita č. 4 - Monitoring úrazovostí u detí predškolského a školského veku   
         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 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 
predchádzajúceho prieskumu.   
 
Priorita č. 5 - Kvalita vnútorného ovzdušia v materských a základných školách: 
prevencia a redukcia výskytu respiračných ochorení 
         Projekt sa začal realizovať na jeseň roku 2014 a jeho pokračovanie bude do marca 2015. 
Cieľom projektu je zabezpečiť každému dieťaťu zdravé vnútorné prostredie v školách a v  
ďalších zariadeniach pre deti. 
 
Priorita č. 6 - Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského veku 
Vykonávanie prednášok ohľadom stomatohygieny v predškolských zariadeniach v okrese 
Nové Zámky.  

 
Oddelenie hygieny výživy: 
 
Priority I 
1. Výkon Štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín 
a) vo všetkých zariadeniach spoločného stravovania otvoreného a uzavretého typu 
b) na najmasovejších hromadných akciách konaných v okrese Nové Zámky 
Jarmok  v rámci cirkevného sviatku Porciunkula v Nových Zámkoch  
Jarmok Šimona a Júdu v Štúrove   
c) - výkon ŠZD v zariadeniach spoločného stravovania a stánkoch s prípravou a predajom 
občerstvenia v rekreačných strediskách okresu Nové Zámky. 
d)  výkon ÚK v NOVOFRUCTE SK  a.s.  Nové Zámky  pri výrobe dojčenskej výživy 
a dojčenských pokrmov 
e) výkon ÚK  v zariadeniach vyrábajúcich a predávajúcich zmrzlinu, predávajúcich cukrárske 
výrobky, vyrábajúcich bylinné čaje a výživové doplnky v okrese Nové Zámky 
f) výkon ŠZD  nad kozmetickými výrobkami  
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g) výkon ÚK nad obalovými materiálmi  
h) výkon ÚK a ŠZD  po zaslaní oznámení z rýchlych výstražných systémov  (RAPEX a 
RASF )  a zasielaní oznámení do týchto systémov po zistení výskytu  nevyhovujúcich 
výrobkov v okrese Nové Zámky. 
 
2. V rámci vyššie uvedeného výkonu ŠZD a ÚK v potravinárskych a nepotravinárskych 
prevádzkach v okrese Nové Zámky 
 - analýza zisťovaných nedostatkov v rámci výkonu ŠZD, ukladanie opatrení na ich    
odstránenie a následná kontrola realizácie vykonaných opatrení , prípadne ukladanie sankcií.    
 
3. Monitoring kvality potravín a nepotravinárskych – kozmetických výrobkov a 
obalových materiálov   v okrese Nové Zámky 
- odber vzoriek potravín a sterov v potravinárskych prevádzkach - vyhodnotenie výsledkov 
laboratórnych rozborov,   
- odber vzoriek kozmetických výrobkov a obalových materiálov -vyhodnotenie výsledkov 
laboratórnych rozborov,   



 
V prípade nevyhovujúcich rozborov vyššie uvedených komodít následné ukladanie opatrení 
v prevádzkach, z ktorých boli  vzorky odobraté , až po ukladanie sankcií. 
 
Priority II 
Primárna prevencia 
V súlade s programami a projektmi úradov  verejného zdravotníctva na rok 2015 
 
1. Kontrola jodidácie kuchynskej soli  
Monitorovanie príjmu jódu s cieľom zabezpečovania kontinuálneho prísunu jódu do ľudského 
organizmu prostredníctvom: kontroly obsahu jódu v jodidovanej kuchynskej soli (potravín).  
Odber 2 vzoriek soli každý mesiac a jej zaslanie na vyšetrenie na RÚVZ Nitra. 
 
2.Monitoring spotreby vybraných prídavných látok v potravinách 
Monitorovanie spotreby vybraných prídavných látok v potravinách a aróm (určených ÚVZ 
SR pre rok 2015)  u dospelej a detskej populácie, s cieľom zistiť úroveň ich spotreby a 
porovnať príjem každej vybranej prídavnej látky s jej stanoveným prijateľným denným 
príjmom (ADI). Uvedené sa uskutoční na základe dotazníkov a odobratých vzoriek potravín 
na regionálnej úrovni s následným zaslaním údajov na ÚVZSR kde tieto budú vyhodnotené. 
 
Preventívne usmerňovanie: 
V rámci výkonu preventívneho dozoru ,  v rámci posudkovej činnosti  posudzovanie stavieb, 
zariadení, pracovných priestorov pred ich uvedením do užívania, resp.  zahájením výrobných 
činností či už potravinárskych alebo nepotravinárskych prevádzok  
Posudzovanie ich vhodnosti a vybavenosti v súlade s príslušnou platnou legislatívou , aby sa 
zabránilo  výrobe a predaju požívatín v nevhodných a nezodpovedajúcich priestoroch. 
 
Priority III 
-  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 a následné preskúšanie 
poznatkov z odbornej spôsobilosti. 
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- 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. 
 
Oddelenie epidemiológie: 
 
Priorita I 
- vykonávanie ŠZD v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach so zameraním na 
predchádzanie vzniku a šírenia nozokomiálnych infekcií 
- vykonávanie hodnotenia zdravotných rizík pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti so 
zameraním na biologické faktory pri práci    
- analýza zisťovaných nedostatkov v rámci výkonu ŠZD, ukladanie opatrení na ich 
odstránenie a následná kontrola ich realizácie vykonaných opatrení        
- predchádzanie mimoriadnym udalostiam v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti  
 



Priorita II 
v rámci primárnej prevencie  
- zamerať sa na prevenciu infekčných ochorení preventabilných očkovaním, vrátane skorej  
detekcie každého možného prípadu ochorenia 
- zamerať sa na aktívnu prevenciu alimentárnych ochorení    
- zamerať sa na aktívnu prevenciu respiračných infekcií  
- zamerať sa na aktívnu prevenciu STD, vrátane infekcií HIV/AIDS 
 
v rámci sekundárnej prevencie: 
- realizácia výkonu surveillance prenosných ochorení  
- realizácia informačného systému prenosných ochorení EPIS 
- realizácia výkonu Národného imunizačného programu  
- realizácia systému rýchleho varovania  ERWS 
 
Priorita III 
- realizovať poskytovanie informácií o zdravotne relevantných skutočnostiach obyvateľom 
okresu, ako i zdravotníckym pracovníkom 
- vykonávať individuálnu a skupinovú poradenskú činnosť pre zdravotníckych pracovníkov 
a občanov okresu v problematike neinfekčných ochorení   
- realizovať vzdelávanie odbornej a  laickej verejnosti v  problematike neinfekčných ochorení 
- budovanie kapacít v komunite odborných pracovníkov v oblasti epidemiológie      

 
    Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva: 

 
2.1. Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia,  
       pracovných podmienok a spôsobu práce. 
Hodnotenie pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce vo vzťahu 
k zdravotným rizikám zamestnancov. Na hodnotenie využívať odborné usmernenia ÚVZ SR. 
Pri výkone štátneho zdravotného dozoru (ďalej ŠZD) vykonávaného RÚVZ v SR uplatňovať 
legislatívne úpravy v oblasti ochrany zdravia pri práci vrátane legislatívnych úprav 
harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. Pomocou kontrolných listov 
informovanosti zamestnancov overovať poskytovanie informácii zamestnancom v oblasti 
ochrany zdravia pri práci zo strany zamestnávateľov. 
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2.1.1. Znižovanie miery zdravotných rizík - rizikové práce 
Viesť evidenciu rizikových prác za okres Nové Zámky podľa Nariadenia vlády SR 
č.448/2007 Z. z. o podrobnejších faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku 
kategorizácii pracovných činností a o náležitostiach návrhu na zaradenie pracovných činností 
do kategórií z hľadiska zdravotných rizík. Prehodnotiť vydané rozhodnutia o určení 
rizikových prác podľa predchádzajúcich legislatívnych úprav. V rámci ŠZD sledovať 
pracovné podmienky zamestnancov, mieru expozície zamestnancov a realizáciu náhradných 
opatrení zo strany zamestnávateľov na pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú rizikové 
práce. Ďalej v rámci výkonu ŠZD sledovať výsledky a intervaly preventívnych lekárskych 
prehliadok a zaradenie pracovníkov do pracovného procesu na základe výsledkov 
preventívnych lekárskych prehliadok. 
Získavať aktuálne údaje o 
- počte exponovaných pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v okrese Nové Zámky, 
podľa výstupov programu ASTR 
- počte nových rizikových prác v príslušnom roku 



- počte a druhu sankcií uložených zamestnávateľom za neplnenie opatrení na ochranu zdravia 
na pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú rizikové práce 
- ďalej sledovať vývoj zmien počtu pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce (trendy) 
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi 
 
2.1.2. Znižovanie zdravotných rizík pri práci s veľmi toxickými a toxickými látkami 
a prípravkami 
Pri výkone ŠZD uplatňovanie legislatívnej úpravy – NV  SR č. 355/2006 Z. z. v znení NV SR 
č. 300/2007 Z. z. o ochrane  zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým 
faktorom pri práci, harmonizovanej s právom Európskych spoločenstiev. Cielene kontrolovať 
zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov pri výrobe, skladovaní, predaji a zaobchádzaní 
s veľmi jedovatými a s jedovatými látkami a  prípravkami. Zabezpečovať poradenstvo 
a konzultácie pre zamestnávateľov a zamestnancov. Získavanie údajov o likvidácii obalov 
a nepoužiteľných zbytkov od veľmi jedovatých a jedovatých látok a prípravkov a sledovať ich 
používanie podľa aktuálneho „Zoznamu a rozsahu použitia povolených prípravkov na 
ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín“ vydaného na príslušný 
rok. 
Získavať údaje o 

• vykonaných previerkach zameraných na plnenie opatrení na ochranu zdravia pri práci 
s VJL a prípravkami 

• vydaných osvedčeniach o odbornej spôsobilosti na prácu s VTL a prípravkami 
• vydaných osvedčeniach o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami 

na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov 
na profesionálne použitie 

• mimoriadnych situáciách a haváriách a ich dôsledkoch 
Dosiahnuť zvýšenie miery uvedomenia si  zdravotných rizík  vyplývajúcich z expozície  
zamestnancov a obyvateľstva veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami 
i prípravkami. Overenie formou kontrolných listov informovanosti zamestnancov. 
 
2.1.3. Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane 
azbestu  
Uplatňovanie legislatívnych úprav – NV SR č. 356/2006 Z.z. v znení NV SR č. 301/2007 Z.z. 
o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym 
a mutagénnym faktorom pri práci a NV SR č. 253/2006 Z.z. o požiadavkách na ochranu  
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zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci, harmonizovaných 
s právom Európskych spoločenstiev, pri výkone ŠZD.  
Vyhľadávať pracovné postupy a technológie s použitím chemických karcinogénov 
a mutagénov. Objektivizovať expozíciu zamestnancov. Vytvárať a viesť databázu organizácií, 
v ktorých sú zamestnanci vystavení karcinogénnym a mutagénnym faktorom a pracovným 
procesom s rizikom chemickej karcinogenity. Cielene vyhľadávať pracovné procesy súvisiace 
so zvýšenou expozíciou azbestu (napr. búracie práce a stavebné činnosti) a nariaďovať účinné 
opatrenia na minimalizáciu expozície zamestnancov a obyvateľstva a na zvyšovanie 
uvedomovania si súvisiacich zdravotných rizík a možnosti účinnej prevencie. 
Získavať aktuálne údaje 

• o počtoch zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce s karcinogénnymi faktormi 
podľa kategórii rizika v okrese Nové Zámky 

• vývoji zmien a trendov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi 
• o jednotlivých organizáciách, v ktorých sa pracuje s karcinogénnymi a mutagénnymi 

faktormi a kde sa vyskytujú pracovné procesy s rizikom chemickej karcinogenity. 



Dosiahnuť zvýšenie miery uvedomenia si zdravotných rizík vyplývajúcich z expozície 
zamestnancov a obyvateľstva karcinogénnym a mutagénnym faktorom vrátane azbestu. 
Overenie formou kontrolných listov informovanosti zamestnancov. Sledovanie výskytu 
azbestových stien, ktoré sa používali pri montovaní bytových jadier v panelových bytových 
jednotkách a požiadať o spoluprácu správcov týchto bytov s príslušným orgánom verejného 
zdravotníctva pri búracích prácach. 
 
2.1.4. Znižovanie psychickej pracovnej záťaže 
Pri výkone ŠZD uplatňovanie legislatívnej úpravy - Nariadenia vlády SR č. 359/2006 Z.z. 
o podrobnostiach o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami nadmernej fyzickej, 
psychickej a senzorickej záťaže pri práci. 
Priebežne prehodnocovať psychickú pracovnú záťaž za účelom zaradenia prác do kategórií 
rizika z hľadiska nadmernej psychickej pracovnej záťaže u vybraných profesií.  
Realizačné výstupy 

• Prehodnocovať psychickú pracovnú záťaž za účelom zaradenia prác do kategórií rizika  
z hľadiska nadmernej psychickej pracovnej záťaže 

• Prehodnocovať podkladové materiály (dotazníky) k návrhom zamestnávateľov na 
určenie rizikových prác s rizikom psychickej pracovnej záťaže, v prípade potreby 
vyžiadať k nim stanovisko ÚVZ SR. Kópie rozhodnutí o určení rizikových prác 
zasielať na ÚVZ SR 

• Evidovať určené rizikové práce s rizikom psychickej pracovnej záťaže aj podľa 
prevažujúcej činnosti 

• Sledovať trendy vývoja a zmien psychického zdravia populácie v okrese Nové Zámky 
v produktívnom veku na základe štatistických údajov vybraných ukazovateľov 
psychického zdravia a usmerňovať v prijímaní preventívnych a nápravných opatrení 
na konkrétnych pracoviskách 

 
2.1.5. Znižovanie výskytu chorôb z povolania z dlhodobého nadmerného 
a jednostranného zaťaženia 
Zdokonalenie systému prešetrovania podozrení na chorobu z povolania. Zjednotiť a skvalitniť 
hodnotenie pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce zamestnancov vo 
vzťahu k výskytu ochorení z dlhodobého nadmerného jednostranného zaťaženia (ďalej 
DNJZ). 

• Zber celookresných údajov do databáz  
- 7 - 

a/ rizikové práce – faktor DNJZ 
            b/ podozrenia na choroby z povolania v položke 29 zoznamu chorôb z povolania 
                (zdroj Národné centrum zdravotníckych informácií – ďalej NCZI) 
            c/ prešetrovanie podozrení na choroby z povolania 
            d/ priznané choroby z povolania v položke 29 (zdroj NCZI) 

• Sledovať vývoj zmien v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi 
• Evidovať profesie, u ktorých je ochorenie DNJZ najčastejšie priznané ako choroba 

z povolania 
• Kópie prešetrení podozrení na chorobu z povolania z dôvodu DNJZ zasielať na ÚVZ 

SR 
 
2.1.6. Prevencia ochorení chrbtice súvisiacich s prácou a prešetrovanie podozrení na   
          iné  poškodenia zdravia z práce so zameraním na ochorenia chrbtice 
Pri výkone štátneho zdravotného dozoru  vyhľadávať 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. 
 
2.2. Intervencie na podporu zdravia pri práci 
       Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci začala od roku 2012  
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 v 
mesiaci  október 2015 uskutoční na oddelení preventívneho pracovného lekárstva RÚVZ v 
Nových Zámkoch „Deň otvorených dverí“, kedy pracovníci oddelenia budú poskytovať 
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 
        Pred vydaním rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky pre pracovníkov 
s poškodením zdravia, vykonať štátny zdravotný dozor na navrhovaných pracoviskách, na 
základe požiadaviek odborného usmernenia Hlavného hygienika SR.  

     
Oddelenie podpory zdravia:  
 
Hlavné regionálne priority: 
Zdravotno-výchovne podporovať priority aktualizovaného Národného programu 
podpory zdravia (NPPZ) a Programového vyhlásenia vlády SR na r. 2012-2016. 
1. Aktívna podpora zdravia s hlavným zameraním na priority NPPZ a projekty WHO 
- posilniť organizovanie zdravotno-výchovných intervencií formou skupinového    
a hromadného zdravotno-výchovného pôsobenia pre obyvateľov okresu (organizácia besied, 
prednášok, hromadných aktivít v rámci svetových dní) 
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-  zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva pozitívnym ovplyvňovaním vedomostí, postojov 
a správania sa klientov formou individuálneho poradenstva zameraného na prevenciu   
zdravotných problémov minimalizovaním rizikových faktorov zdravia 

-  uverejňovanie zdravotno-výchovných článkov v miestnych masmédiách, na internetových 
stránkach  a poskytovanie zdravotno-výchovného materiálu na všetky témy Svetových dní 
zdravia   
-  monitorovať zdravotné uvedomenie a správanie sa jednotlivých skupín obyvateľstva   
v záujme zisťovania aktuálnych potrieb, foriem a rozsahu zdravotno-výchovných intervencií 

   
2. Podpora Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR 
Prevencia a kontrola nad chronickými ochoreniami v populácii v regióne (so zameraním 
na KVCH a onkologické ochorenia) 
- naďalej aktívne vykonávanie somatických a antropometrických vyšetrení pre cielené   
poradensko-konzultačné intervencie a cielenú intervenciu pri prevencii civilizačných ochorení 



v Poradenskom centre ochrany a podpory zdravia, taktiež v rámci  jednotlivých programov, 
kampaní a hromadných  akcií pri príležitosti Svetových dní 

3. Podpora Národného programu prevencie obezity   
-  realizácia prednášok a besied  na tému zdravý životný štýl 
-  zapájanie sa do programov a aktivít na podporu a zlepšenie pohybovej aktivity obyvateľov    
a detí 

-  zlepšenie dostupnosti pravidelnej fyzickej aktivity dospelých - obyvateľov a detí  (napr. 

podpora tvorby cyklistických chodníkov, dopravných ihrísk pre deti a pod.) 

 
4.  Prevencia fajčenia, konzumácie alkoholu a iných drog 
(Národný akčný plán na kontrolu tabaku, NPP alkoholu) 
- zlepšenie primárnej prevencie drogových závislostí, so zameraním na edukáciu a poskytova- 
nie poradenstva pre školy a rodiny, realizácia prednášok  
- aktívna spolupráca so všeobecnými lekármi okresu v rámci monitorovania  negatívnych 
rizikových faktorov životného štýlu obyvateľstva 
-  aktivizovať a naďalej spolupracovať so štátnymi orgánmi, organizáciami  i dobrovoľnými 
združeniami pri riešení danej problematiky ( Miestnym spolkom  SČK,  Okresným 
riaditeľstvom  PZ, základnými a strednými školami) 

-  realizácia besied, tvorba správnych postojov k negatívnym spoločenským javom - fajčenie, 
alkohol a iné drogy 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Poprade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Zabezpečenie kontroly individuálnych zdrojov pitnej vody všetkých podnikateľských 
subjektov a zariadení podliehajúcich výkonu ŠZD a úradných kontrol s aktualizáciou 
pasportov so zabezpečením odberu a laboratórneho vyšetrenia kvality dodávanej vody, 
v prípade nedostatkov vydaním príslušných nápravných opatrení.   

 
2. Zhodnotenie aktuálneho stavu zásobovania obyvateľstva v rómskych osadách pitnou vodou 
so zameraním na zabezpečenie prístupu k pitnej vode.  
 
3. Sledovanie zdravotných rizík obyvateľov zásobovaných pitnou vodou bez dezinfekcie. 
 
4. Kontinuálne sledovanie výživového stavu obyvateľstva. 

 
5. Zhodnotenie zdravotných rizík u pracovníkov Tatravagónky Poprad a.s. Poprad. 

 
6.  Minimalizácia vzniku rizík  preventabilných ochorení očkovaním. 
 
7. 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. 

 
8. 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..  

 
9. Vyšetrovanie vôd z kúpalísk Prešovského kraja v ukazovateli TOC. 

 
10. Pokračovanie v sledovaní mikrobiálnej kvality materského mlieka na gynekologicko-
pôrodníckom oddelení Nemocnice a. s. Poprad 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Považskej Bystrici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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 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.) 

 

C. Priority: 

1.  ODDELENIE HYGIENY ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA A ZDRAVIA 

Plnenie akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej 
republiky (NEHAP IV.) 

 
1.1.  Monitoring kvality pitnej vody, sledovanie obsahu dusičnanov vo verejných 

vodovodoch a individuálnych vodných zdrojov v spádovej oblasti. 
 
1.2.  Kontrola vody na kúpanie.  
 
1.3.  Štátny zdravotný dozor v ubytovacích zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb. 
 
 
2.  ODDELENIE  PREVENTÍVNEHO  PRACOVNÉHO  LEKÁRSTVA  A 
 TOXIKOLÓGIE 
 
2.1.  Znižovanie miery zdravotných rizík z pracovného prostredia, pracovných podmienok 

a spôsobu práce u pracovníkov v sklárskom priemysle.  

2.2.  Zabezpečenie výkonu ŠZD na pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú rizikové 
 práce, vedenie databázy údajov o rizikových prácach. 
 
2.3.  Dozor nad zabezpečovaním zdravotného dohľadu pre zamestnancov všetkých 
 kategórií z hľadiska zdravotných rizík.   
 
 
 
 

 
 



3.  ODDELENIE  HYGIENY VÝŽIVY   A BEZPEČNOSTI  POTRAVÍN  
 
3.1.  Program ozdravenia výživy Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR (uznesenie 

vlády SR č.940 zo 17.12.2008 
 
 3.1.1.  Sledovanie výživového stavu vybranej skupiny obyvateľstva (podľa 

 usmernenia ÚVZ SR na rok 2015) 
 
 3.1.2  Sledovanie obsahu soli v pokrmoch podávaných v zariadeniach školského 

 a ostatného uzavretého stravovania.  
 
3.2.  Štátny zdravotný dozor v zariadeniach spoločného stravovania a úradná kontrola nad 

zdravotnou bezpečnosťou potravín, obalových materiálov materiálov a predmetov 
prichádzajúcich do styku s potravinami. 

 
3.3.   Monitoring probiotik v potravinách na osobitné výživové účely a vo výživových 

doplnkoch.  
 

    
4.  ODDELENIE  HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 

     
4. 1. Štátny zdravotný dozor v predškolských a školských zariadeniach  a monitoring 
 úrazovosti detí predškolského (a školského) veku, možnosti prevencie.     
 
4.2.  Štátny zdravotný dozor v základných a stredných školách, monitoring telovýchovných 
 podmienok v týchto školách, využitie hodín TV (súčasť plnenia Národného programu  
 prevencie obezity).  
         
 
5.  ODBOR EPIDEMIÓLOGIE 

 
5.1. Zabezpečenie Národného imunizačného programu SR s cieľom udržania 
 pravidelného povinného  očkovania 
 

 5.1.1.   Zlepšenie informovanosti a poznatkov populácie o problematike imunizácie. 
5.1.2. Aktivity zamerané na udržanie vysokej zaočkovanosti detskej i dospelej 

populácie prostredníctvom výchovy odborných pracovníkov a laickej 
verejnosti. 

 
5.2.  Surveillance prenosných ochorení  
 

 5.2.1. Posilnenie monitoringu prenosných ochorení, vrátane  hlásenia zo strany PZS 
  a OKM. 
 

5.2.2. Posilnenie monitoringu NN a edukácie zdravotníckych pracovníkov pri 
výskyte NN vyvolaných  závažnými nemocničnými patogénmi. 

 
 

 

 
 



 
 

6.  ODBOR PODPORY ZDRAVIA 

6.1.   Plnenie úloh vyplývajúcich z "Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom 
na roky 2013-2020" 

6.2. Plnenie úloh vyplývajúcich z "Národného programu podpory zdravia" a ostatných 
 schválených národných programov na území SR. 

6.3. Priebežné sledovanie zdravotného stavu obyvateľstva SR,  stanovovať priebežne 
determinanty, indikátory zdravia, sledovať a hodnotiť rizikové faktory zdravia a analyzovať 
zdravotný stav obyvateľov SR v regióne. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Prešove 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  	
	



Odd. Epidemiológie 
 

− Zabezpečenie Národného Imunizačného programu SR s cieľom udržania pravidelného 
povinného očkovania (kontrola očkovania ) 

− Vypracovanie a realizácia Imunologických prehľadov u ochoreniach preventabilných 
očkovaním v spolupráci  s Banskobystrickým krajom ( zistenie pretrvávania PL voči 
vybraným nákazám, napr. čierny kašeľ, parotitída... ) 

− Surveillance infekčných ochorení 
− Posilnenie surveillance a kontroly nozokomiálnych nákaz v lôžkových zdravotníckych 

zariadeniach 
− Vykonávanie ŠZD v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach so zameraním 

na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení (Dôsledné dodržiavanie HER, BOT...) 
− Poradne očkovania ( zvýšenie informovanosti o očkovaní, zníženie odmietaní 

očkovania, poradenstvo) 
− Epidemiologický informačný systém- EPIS- systém rýchleho a včasného varovania 
− Prevencia HIV/AIDS  

 
Odd. Hygieny detí a mládeže 
 

− ŠZD  v zariadeniach pre   deti a mládež vrátane stravovania, ubytovania, kontrola 
dodržiavania sortimentu v zariadeniach rýchleho občerstvenia pri školách ) 

− dopĺňanie databázy do ISUVZ 
− sledovanie vplyvu škodlivých látok vo vnútornom ovzduší na zdravie detí v rôznych  

regiónoch SR 
− monitoring úrazovosti  u detí predškolského a školského veku  
− zneužívanie návykových látok (alkohol tabak, drogy) Projekt  zameraný na  zber 

a vyhodnotenie údajov prieskumu tabak, alkohol, drogy u žiakov vo vybraných 
školských zariadeniach v našom regióne 

 
Odd. Hygieny výživy 
 

− Kvalita pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania so zameraním sa na kvalitu 
používaných surovín – pôvod, vysledovateľnosť, označovanie, doba spotreby, 
používanie náhradných potravín, prepálenosť tukov použitím Oxifrit - Testu na 
mieste. 

− Hygienická situácia v zariadeniach spoločného stravovania (vyvarujúcich a 
nevyvarujúcich) v okresoch Prešov a Sabinov - dodržiavanie požiadaviek osobnej a 
prevádzkovej hygieny, odborná a zdravotná spôsobilosť zamestnancov, v prípade 
zásobovania pitnou vodou z IVZ predloženie dokladu o sledovaní kvality pitnej vody.  

− Bezpečnosť potravín a obalových materiálov  - zameranie podľa plánu MANCP na rok 
2014 – sledovanie bezpečnosti výrobkov výrobcom, odber vzoriek na laboratórne 
vyšetrenie, kontrola označovania podľa platnej legislatívy, podmienok uchovávania a 
skladovania, dodržiavanie dátumu spotreby/minimálnej trvanlivosti, kontrola 
záznamov o DDD, kontrola dodržiavania požiadaviek na osobnú a prevádzkovú 
hygienu pri manipulácii s potravinami, školenie zamestnancov podľa požiadaviek zák. 
č. 152/95 Z. z. o potravinách. 
 
 
 



Odd. Hygieny životného prostredia 
 

- Sledovanie kvality vody na kúpanie na prírodných kúpacích lokalitách a umelých 
kúpaliskách (Cieľom úlohy je sledovať a hodnotiť kvalitu rekreačných areálov a vôd 
prírodných  rekreačných lokalít,  termálnych a netermálnych kúpalísk. Sledovať 
kvalitu areálov  a vody umelých kúpalísk a prírodných rekreačných lokalít za 
účelom vydávania  povolení na prevádzku, prípadne vydania zákazu prevádzky 
alebo zabezpečenia  informovanosti obyvateľstva o nevhodnosti lokalít na kúpanie a 
získania prehľadu o  pripravenosti kúpalísk a prírodných lokalít na letnú turistickú 
sezónu. V prípade  plavární sledovať  kvalitu vody a režim prevádzky počas 
celého roka. Aktualizovať  správy v informačnom systéme  o kvalite vody na 
kúpanie, o aktuálnej situácii na  kúpaliskách a informácie súvisiace s priebehom 
kúpacej sezóny). 

 
- Monitoring a vyhodnocovanie kvality  pitnej  vody  na  spotrebisku  v  súlade s 

 platnou  legislatívou, príprava podkladov  pre  správu EÚ (Cieľom monitorovania je 
získať údaje o kvalite pitnej vody dodávanej spotrebiteľom z verejných vodovodov. 
Výsledky terénnych zistení vrátane výsledkov laboratórnych skúšok pitnej vody sa 
archivujú a vyhodnocujú jednotným programovým systémom so zreteľom na 
hodnotenie úrovne zásobovania obyvateľstva pitnou vodou vrátane presadzovania 
hygienických požiadaviek v tejto oblasti. Výsledky sú každoročne posielané na ÚVZ 
SR, ktorý potom údaje vyhodnotí a sprístupní verejnosti za celú Slovenskú republiku. 

 
Odd. Podpory zdravia 
 

- realizácia NPPZ, 
- CINDI program, 
- regionálne aktivity v oblasti plnenia úloh Národného programu aktívneho starnutia 

(aktívne prispievať k zlepšeniu úrovne zdravotného uvedomenia seniorov), 
- regionálne aktivity v oblasti plnenia úloh Národného programu starostlivosti o deti 

a dorast (zameranie najmä na výživu a fyzickú aktivitu). 
 

Odd. Preventívneho pracovného lekárstva 
 

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

- Znižovanie zdravotných rizík z veľmi toxických a toxických látok a zmesí 
- Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane 

azbestu  
 
 
Odd. Laboratórnych činností 
 

- Vykonávať laboratórne (chemické, mikrobiologické, biologické) analýzy a fyzikálne 
merania v rámci objektivizácie faktorov životného a pracovného prostredia podľa 
požiadaviek jednotlivých oddelení RÚVZ. 

- Organizovať a vyhodnocovať medzilaboratórne porovnávacie skúšky v oblasti 
potravín. 
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 Prievidza so sídlom v Bojniciach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hlavné odborné priority na úseku verejného zdravotníctva  
 
 

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

 
2. Posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkon imunizačných prehľadov 

v populácii 
 

3. Posilňovanie prevencie neprenosných ochorení, monitorovanie zdravotného stavu 
obyvateľstva a jeho skupín vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným 
podmienkam, spôsobu života a práce a zdravotného uvedomenia ľudí, vrátane 
monitorovania determinantov zdravia a hodnotenia dopadov na verejné zdravie  

 
 
ODDELENIE HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA 
 

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

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

starostlivosti 
 

ODDELENIE PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY 

   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 z odvetvia baníctva, energetiky, gumárenstva, obuvníctva   

 
2.2      Štátny zdravotný dozor na pracoviskách zameraný na prešetrovanie chorôb  
z povolania. 
 
2.3    Posúdenie úrovne ochrany zdravia na chránených pracoviskách 
 
 

REFERÁT VÝCHOVY KU ZDRAVIU 
 
3 
Národný program prevencie  nadváhy a obezity   
Národný program ochrany a podpory zdravia starších ľudí   
Národný program starostlivosti o detí a mládež 
 



ODDELENIE  HYGIENY  DETÍ  A MLÁDEŽE 

4  
4.1   Zneužívanie  návykových  látok  (alkohol, tabak, drogy) u  detí a mládeže  na   

Slovensku 
4.2  Monitoring úrazovosti u detí predškolského a školského veku 

 
 
 
ODDELENIE  EPIDEMIOLÓGIE 
 
5 
Strategicky rámec v zdravotníctve pre roky 2013-2030 a Programové vyhlásenia vlády SR: 
Bod - 2. posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkon imunizačných prehľadov 
v populácii 
 
5.1 Posiľňovanie prevencie... 
- pravidelná analýza prenosných ochorení v týždenných a mesačných intervaloch 
- pravidelné informovanie lekárov prvého kontaktu, infektológov, kožných lekárov a iných 

odborných lekárov  o epidemilogickej situácii v regióne, SR a vo svete 
- požadovať v spolupráci s laboratóriami včasné hlásenie pozitívnych výsledkov, prípadné 

hlásenie výsledkov on-line do informačného systému EPIS  
 
skvalitnenie surveillance prenosných ochorení zabezpečením: 
- včasného a kvalitného hlásenia prenosných ochorení  
- sústavného monitorovania a kontroly prenosných ochorení, 
-  monitorovania rezistencie mikroorganizmov na ATB a zabezpečenie opatrení 

v zdravotníckych zariadeniach pri výskyte bakteriálnych pôvodcov infekčných ochorení s  
klinicky a epidemiologicky významnými mechanizmami rezistencie 

- hlásenia vybraných prenosných ochorení do medzinárodných sietí podľa požiadaviek 
ECDC a WHO 

- informovanosti obyvateľov v oblasti prevencie prenosných ochorení a tým zvýšiť ich 
schopnosť vysporiadať sa s prenosnými ochoreniami, 

-   odberu materiálu na ARO a chrípku u sentinelových lekárov (2 lekári z okresu Prievidza 
a 2 lekári z okresu Partizánske) prípadné zabezpečenie transportu biologického materiálu 
do NRC pre chrípku na ÚVZ SR v Bratislave 

 
5.2 Výkon imunizačných prehľadov… 
 
- po dlhoročnom teoretizovaní o potrebe imunizačných prehľadov prikročiť ku konkrétnej 

realizácii 
-  zabezpečenie realizácie aktuálnych zmien v povinnom a odporúčanom očkovaní detskej, 

resp. i dospelej populácie na základe výsledkov imunizačných prehľadov, nakoľko 
súčasné poznatky o imunite obyvateľstva na pozadí výskytu infekčných ochorení sú 
momentálne nedostatočné 

- surveillance a kontrola ochorení preventabilných očkovaním v súlade s odporúčaniami 
ECDC a WHO, (eliminácia osýpok, rubeoly, poliomyelitídy) 

 
 



ODDELENIE HYGIENY VÝŽIVY   A BEZPEČNOSTI POTRAVÍN 
 

6. Program ozdravenia výživy Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR(uznesenie 
vlády SR č.940 zo 17.12.2008) 

 
6.1 Sledovanie výživového stavu vybranej skupiny obyvateľstva 

 
6.2 Sledovanie obsahu soli v pokrmoch podávaných v zariadeniach školského   a ostatného 

uzavretého stravovania 
 

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

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

doplnkoch - RÚVZ Trenčianskeho kraja   
 

NRC PRE AMÉBY 

9. 
Sledovanie výskytu améb v termálnych vodách určených na kúpanie. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
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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 67,25 % obyvateľstva, v okrese Revúca 83,29 %. V 42 
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 - miera nezamestnanosti v okrese 

Rimavská Sobota je 29,89 % a v okrese Revúca 27,0 %. 

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. Kontrola kvality pitnej vody a monitoring pitných vôd. Zásobovanie obyvateľstva 
zdravotne nezávadnou pitnou vodou z verejných vodovodov.  

b. Kontrola kvality vody z vodných zdrojov (studní, prameňov a šťavíc), ktoré sú 
využívané obyvateľmi na pitné účely v území bez verejného vodovodu odberom 
vzoriek v ŠZD.  

c. ŠZD v rekreačných zariadeniach a kontrola kvality vody na kúpanie. 
d. Posudzovanie a dohľad nad zariadeniami sociálnych služieb. 

2. HV: 

a. Posudzovanie a výkon ŠZD a ÚKP (predovšetkým v oblastiach s nedostatočnou 
infraštruktúrou). 

b. Posilňovanie  prevencie neprenosných ochorení a výkon imunizačných prehľadov 
v populácii. 

c. Posilňovanie prevencie neprenosných ochorení, monitorovanie zdravotného stavu 
obyvateľstva a jeho skupín vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam, spôsobu 
života a práce a zdravotného upovedomenia ľudí, vrátane monitorovania 
determinantov zdravia a hodnotenia dopadov na verejné zdravie. 

 
3. HDM: 
 

a. Účinný výkon ŠZD na úseku stravovania detí, vrátane objektivizácie faktorov. 
b. Hodnotenie jódúrie a príjmu jódu u 10 – 12 ročných detí z rôznych regiónov SR 
c. Monitoring a zdravotno výchovné aktivity zamerané na prevenciu závislostí u detí 

a mládeže. 
 
 



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. 
 

5. EPID: 
 

a.  Národný imunizačný program SR  (NIP SR) 
b. Surveillance infekčných chorôb  
c.  Zvyšovanie zdravotného povedomia v lokalitách s nízkym hygienickým štandardom. 
 

6. PZaPC: 
 

a. Primárna prevencia kardiometabolických rizík u klientov v poradni zdravia. 
b. Zdravotno-výchovné intervencie v populačných skupinách regiónu. 
c. Register cievnych ochorení mozgu a intervencia v rodinách chorých. 
 

Uvedené priority sú vyslovene špecifické pre spádovú oblasť RÚVZ so sídlom v Rimavskej 
Sobote. V niektorých oblastiach sa kryjú s PaP na rok 2015, v niektorých oblastiach ich 
realizácia prebieha úplne nezávisle od PaP. 
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so sídlom v Rožňave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oddelenie HŽPaZ  
 

 Iniciovanie aktivít na zvyšovanie podielu obyvateľov okresu zásobovaných pitnou 
vodou z verejných vodovodov a zlepšovanie zdravotnej bezpečnosti pitnej vody za účelom 
prevencie ochorení pochádzajúcich z vody  
 
 
Oddelenie epidemiologie   
 
 Efektívny štátny zdravotný dozor a poskytovanie informácií verejnosti, ktoré by mali 
prispievať k udržaniu očkovania k 30.8.2015 v kontrolovaných ročníkoch na minimálnej 
celookresnej úrovni 95%. 
 
 
Oddelenie PPLaT   
 
 Zabezpečiť znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného  
prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce (hluk, vibrácie, nebezpečné chemické 
faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, azbest, biologické faktory,  dlhodobé nadmerné 
a jednostranné zaťaženie, psychická pracovná záťaž), najmä zamestnancov, ktorí vykonávajú 
rizikové práce 
 
 
Oddelenie výchovy k zdraviu 
 
 Rozvíjanie marketingu zdravia a podpora zdravia u všetkých vekových kategórií 
uplatnením dostupných metód zdravotno-výchovného pôsobenia na jednotlivca, skupinu, či 
populáciu najmä v oblasti výživy, pohybovej aktivity, prevencie závislostí a duševného 
zdravia 
 
 
Oddelenie HVBPaKV  
  
 Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru v domovoch sociálnej 
starostlivosti v súvislosti s úrovňou a kvalitou stravovania klientov. 
   
 
Oddelenie HDaM  
 
 Sledovanie  spôsobu  života  ako  významného  determinantu  zdravia  detí  a  mládeže  
(stravovacie zvyklosti, pohybová aktivita, životný štýl) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Senici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Číslo 
úlohy 

Názov úlohy Gestor úlohy 
Riešiteľ úlohy Termín ukončenia 

   
1. Kontrola (ŠZD) v ubytovacích zariadeniach  okr. 

Senica a Skalica. Postupovať podľa zák. č. 355/2007 
Z.z. a vyhlášky MZ SR č. 59/2008 Z.z. 
Riešiteľ: Mgr. Turanská, Filová , Jagušáková 
 

HŽP 
20.12.2015 

2.  ŠZD prírodných kúpacích oblastí a umelých 
kúpalísk v zmysle  zák. č. 355/2007 Z.z. a vyhl.  
MZ SR č. 308/2012 Z.z. č. 309/2012 Z.z. 
Riešiteľ: Mgr. Turanská, Filová Jagušáková 

HŽP 
20.12.2015 

3. Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného 
dozoru v rámci plnenia programov a projektov : 
2.1. Znižovanie miery zdravotných rizík. 
V rámci plnenia tejto úlohy sa budeme zameriavaťna
a/ rizikové práce 
b./práca s toxickými a veľmi toxickými látkami 
a prípravkami 
c./práca s karcinogénnymi a mutagénnymi látkami 
a prípravkami. 
Riešiteľ: Ing. Súkup Mgr.Halabrínová, Podmajerská 
Mgr.Marečková, Martonová 

PPL 
Rok 2015 a ďalšie roky 

4. Znižovanie výskytu chorôb z dlhodobého 
nadmerného  a jednostranného zaťaženia 
V rámci plnenia tejto úlohy sa zameriavame  na 
firmy s vysokým podielom montážnych prác na 
území oboch okresov Senica a Skalica 
Riešiteľ: Ing. Súkup Mgr.Halabrínová, Podmajerská 
Mgr.Marečková, Martonová 

PPL 
Rok 2015 

5. Úroveň ochrany zdravia na chránených 
pracoviskách okresov Senica a Skalica 
Riešiteľ: Ing. Súkup Mgr.Halabrínová, Podmajerská 
Mgr.Marečková, Martonová 

PPL 
Rok 2015 a ďalšie roky 

6. Aktívna surveillance nozokomiálnych nákaz 
Sledovanie incidencie nozokomiálnych nákaz v 
rámci projektu EÚ-HELICS (Hospital in Europe 
Link infection control through surveillance)  
Riešiteľ :Mgr. Tencerová Marta 

Epidemiológia 
20.12.2015 

7. Zabezpečenie Národného imunizačného programu 
SR –aktivity zamerané na udržanie vysokej 
zaočkovanosti detskej a dospelej populácie. 
Riešiteľ : Mgr. Petrášová Ida 

Epidemiológia 
20.12.2015 

8. Surveillance prenosných ochorení – v súvislosti 
s cestovným ruchom v pohraničnej oblasti nášho 
regiónu.  
Riešiteľ: Jediná Lubica 

Epidemiológia 
20.12.2015 



9. Štátny zdravotný dozor a výkon úradnej kontroly 
potravín v zariadeniach pre deti a mládež v okresoch 
Senica a Skalica.  
Riešiteľ: Mgr. Dvouletá, PhDr.Vlčejová, Mgr. 
Bašnárová 

HDM a PZ – úsek HDM 
20.12.2015 

10. Monitoring úrazovosti u detí školského veku 
Riešiteľ: Mgr. Dvouletá, PhDr.Vlčejová, Mgr. 
Bašnárová 

HDM a PZ – úsek HDM 
20.12.2015 

11. Národný program podpory zdravia – zdravotno-
výchovné aktivity zamerané na podporu zdravého 
životného štýlu (správna výživa, pohybová aktivita, 
prevencia fajčenia, alkoholizmu a drogových 
závislostí so zameraním na deti a mládež) 
Riešiteľ: Mgr. Dvouletá, Černá 

HDM a PZ – úsek PZ 
20.12.2015 

12. Národný program podpory zdravia – zdravotno-
výchovné aktivity zamerané na podporu zdravého 
životného štýlu (správna výživa, pohybová aktivita, 
prevencia fajčenia, alkoholizmu a drogových 
závislostí so zameraním na deti a mládež) 
Riešiteľ: Mgr. Dvouletá,Černá 

HDM a PZ – úsek PZ 
20.12.2015 

13. Zvýšiť frekvenciu ŠZD a ÚKP v čase letnej 
turistickej sezóny. 
Riešiteľ: zamestnanci oddelenia HV 

Oddelenie HV 
15.05.2015 – 30.09.2015 

14. Efektívny výkon ŠZD na úseku kozmetických 
výrobkov. 
Riešiteľ: zamestnanci oddelenia HV 

Oddelenie HV 
31.12.2015 

15. Efektívny výkon ÚK nad obalovými materiálmi 
a predmetmi prichádzajúcimi do styku 
s potravinami. 
Riešiteľ: zamestnanci oddelenia HV 

Oddelenie HV 
31.12.2015 

16. Efektívny výkon ŠZD a ÚKP v zariadeniach 
spoločného stravovania s dôrazom najmä na 
zariadenia domovov dôchodcov a ústavov sociálnej 
starostlivosti. 
Riešiteľ: zamestnanci oddelenie HV 

Oddelenie HV 
31.12.2015 

17. Efektívny výkon ŠZD a ÚKP v uzatvorenom type 
spoločného stravovania. 
Riešiteľ: zamestnanci oddelenia HV 

Oddelenie HV 
31.12.2015 

                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Spišskej Novej Vsi 
 
 
 
 
 
   
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. Oddelenie HŽP: 
Priorita 1: sledovanie kvality vody v studničkách pri najnavštevovanejších turistických 
trasách v Slovenskom Raji  
V priebehu roka 2015  budú pracovníkmi oddelenia HŽP odoberané vzorky z prameňov 
nachádzajúcich sa v blízkosti najnavštevovanejších turistických trás na území Národného 
parku Slovenský raj. Výsledky kvality vody budú 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. 
Priorita 2: monitoring rekreačných vôd- Ružín, Turzov a Úhorná (nie sú to vyhlásené 
prírodné kúpacie oblasti, ale využívané obyvateľmi regiónu na rekreáciu a aj na kúpanie): 
RÚVZ vykoná 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.  
Vzorky  vôd budú odobraté  z jazera Turzov a Úhorná a na  4 odberných miestach vo vodnej 
nádrži Ružín.  
Vzorky budú odoberané v  mesiacoch jún – september a výsledky budú pravidelne zadávané 
do informačného systému Voda na kúpanie a budú zahrnuté aj do výročnej správy za RÚVZ 
so sídlom v Spišskej Novej vsi. 
 
2. Oddelenie PPL: 
Priorita 1: Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, 
pracovných podmienok a spôsobu práce s cieľom zvýšiť odbornú úroveň hodnotenia 
pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce vo vzťahu k zdravotným 
rizikám zamestnancov. Zvýšiť úroveň údajov o rizikových prácach a zabezpečiť ich efektívne 
využitie v ochrane zdravia pri práci usmerňovaním činnosti pracovnej zdravotnej služby 
priamo v podnikoch. 
Priorita 2: Znižovanie rizika chorôb podmienených prácou v prevádzkach drevovýrob tzn. 
zvýšenou kontrolou prevádzok a presadzovaním potrebných opatrení znížiť riziko chorôb 
podmienených prácou. Prehodnotenie práce z pohľadu expozície JNDZ na vybraných 
pracoviskách s cieľom zabezpečiť posudzovanie rizík pri JNDZ  
 
3. Oddelenie HV: 
Priorita: Zvýšená frekvencia ŠZD a ÚKP v  ZSS v čase letnej a zimnej turistickej sezóny 
(napr. Slovenský Raj, Spišský Hrad, Ružín, LS Plejsy, Mlynky, Hnilčík..) 
V rámci plnenia úloh regionálnych priorít bude činnosť Odd. HV a PBU v roku 2015 
zameraná na kontrolu prevádzok (ŠZD a ÚKP) v čase letnej a zimnej turistickej sezóny v 
turistických centrách v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica. 
 
4. Oddelenie HDM: 
Priorita 1: Pracovné  podmienky žiakov na pracoviskách a strediskách praktického výcviku 
stredných odborných škôl okresu Spišská Nová Ves a Gelnica.  
Priorita 2:Problematika pieskovísk na hranie detí zriadených v rámci predškolských 
zariadení a v rámci obytných zón /verejné pieskoviská/. 
 

 



 

5. Oddelenie epidemiológie: 
Priorita 1: Realizácia primárnej a sekundárnej prevencie prenosných ochorení 

- realizácia výkonu surveillance prenosných ochorení 
- realizácia epidemiologického informačného systému prenosných ochorení – EPIS 
- realizácia systému rýchleho varovania (SRV) 
- hlásenie ARO a CHPO všeobecnými lekármi pre deti a dorast, všeobecnými lekármi 

pre dospelých 
- spolupráca s pracovníkmi zdravotnej osvety v rámci programu Zdravé komunity 

(posilňovanie hygienického povedomia najmä v komunitách s nízkym štandardom 
hygieny a bývania) 

- realizácia poradenskej a edukačnej činnosti pre zdravotníckych pracovníkov a laickú 
verejnosť v problematike infekčných ochorení 

- environmentálna surveillance poliomyelitídy 
Priorita 2: Plnenie Národného imunizačného programu (kontrola a poradne očkovania) 

- prevencia infekčných ochorení preventabilných očkovaním 
- snaha o dosiahnutie minimálne 95% zaočkovanosti na úrovní okresov a minimálne 90% 

zaočkovanosti na úrovni zdravotných obvodov 
- poradenské a edukačné aktivity zamerané na zdravotníckych pracovníkov a laickú 

verejnosť s dôrazom na význam a hodnotu očkovania 
- dôsledné prejednávanie priestupkového konania vo veci odmietania povinného 

pravidelného očkovania detí zo strany rodičov 
 

6. Oddelenie PZ: 
Priorita 1: Realizácia preventívnych a intervenčných zdravotno-výchovných aktivít pod 
názvom „PoZdraVy“, zameraných na pozitívne ovplyvňovanie preventabilných rizikových 
faktorov životného štýlu (výživa, pohybová aktivita, fajčenie, alkohol a stres) a posilnenie 
zdravia a zdraviu prospešných návykov, u detí 5. a 8.ročníkov základných škôl v Spišskej 
Novej Vsi. Prevencia vykonávaná systémom 4 na seba nadväzujúcich tvorivých dielní – 
stanovíšť, pričom každé  je zamerané na inú prioritnú tému.      
Priorita 2: Analýza funkčných, antropometrických a biochemických vyšetrení vo vzťahu 
k pohybovej aktivite, stravovaciemu a pitnému režimu, životnej pohode, zdraviu a 
závislostiam u stredoškolskej mládeže v Spišskej Novej Vsi. Edukácia mladej generácie 
formou individuálneho poradenstva v oblasti výživy, pohybu, závislostí a duševného zdravia 
s cieľom zníženia rizikových faktorov, ktoré významnou mierou ovplyvňujú ich zdravotný 
stav a vznik neinfekčných ochorení. 
Priorita 3: Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského veku a mladšieho školského 
veku so zameraním na prevenciu zubného kazu, správne stomatohygienické návyky ako aj 
 zdravú výživu a pitný režim. Aktivity formou prednášok, besied a kvízov s využitím modelu 
chrupu, DVD filmov a bábky. 

                      
          
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Starej Ľubovni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti 
ochrany verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov  životného 
a pracovného prostredia 
1.1 ŠZD vo vybraných zdravotníckych zariadeniach so zameraním na hygienu a 

dezinfekciu rúk zdravotníckych zamestnancov s cieľom znížiť výskyt nozokomiálnych 
nákaz na prenose ktorých ma podiel nedostatočná bariérová ošetrovacia technika.  

1.2 Ochrana zdravia obyvateľstva v oblasti voľného využívania zdrojov minerálnych vôd 
na pitie. 

1.3 Štátny zdravotný dozor na pracoviskách kovovýrob v okrese Stará Ľubovňa s cieľom 
získavania údajov o miere expozície a kontroly opatrení na znižovanie rizika. 

1.4 Bezpečnosť potravín, kozmetických výrobkov a obalového materiálu, 
vysledovateľnosť RAPEX a RASFF v pôsobnosti regiónu Stará Ľubovňa. 

1.5 Štátny zdravotný dozor na pieskoviskách pri zariadeniach pre detí a mládež v okrese 
Stará Ľubovňa. 

 
 

2. Posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkon imunizačných prehľadov 
v populácii 
2.1 Analýza ochorení preventabilných očkovaním z pohľadu dodržiavania legislatívy pri 

zabezpečovaní povinného očkovania. 
2.2 Posilňovanie prevencie pedikulózy v zariadeniach pre detí a mládež v okrese Stará 

Ľubovňa. 
2.3 Zvyšovanie zdravotného uvedomenia obyvateľstva okresu Stará Ľubovňa v oblasti 

prevencie prenosných ochorení. 
-2- 

 
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 
3.1 Edukácia detí a mládeže marginalizovaných skupín populácie (Rómov) so zameraním 

na zvýšenie hygienického štandardu životných podmienok. 
3.2 Intervencie na podporu zdravia pri práci. 
3.3 Výživový stav vybraných vekových skupín dospelej populácie okresu Stará Ľubovňa.  
3.4 Sledovanie vplyvu škodlivých látok vo vnútornom ovzduší škôl na zdravie detí 

v regióne Stará Ľubovňa. 
3.5 Životné podmienky a zdravie u obyvateľov rómskych osád v okrese Stará Ľubovňa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Svidníku  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Odd. Epidemiológie 
- vykonávanie ŠZD v neštátnych zdravotníckych zariadeniach so zameraním na 

predchádzanie vzniku a šírenia nozokomiálnych infekcií 
Realizačné výstupy:  
- analýza výskytu nozokomiálnych nákaz za rok 2015,  
- porovnanie výskytu nozokomiálnych nákaz v roku 2015 s výskytom v roku 2014 a za 

ostatných 5 rokov,  
- sledovať kolonizáciu/infekciu pacientov rezistentnými kmeňmi navrhovať a 

kontrolovať protiepidemické opatrenia na zamedzenie ich šírenia v prostredí ZZ a 
následného prenosu do komunitného prostredia. 

Odd. Hygieny životného prostredia 
- zhodnotenie aktuálneho stavu individuálnych studní, z ktorých sú zásobované zariadenia 

spoločného stavovania.  
 
Odd. Hygieny detí a mládeže  
- v rámci výkonu ŠZD v školských bufetoch sa bude klásť väčší dôraz na predávaný 

sortiment, v stravovacích zariadeniach  kontrola pestrosti stravy a dodržiavanie zásad pri 
zostavovaní jedálnych lístkov ohľadom OVD 

- zhodnotenie aktuálneho stavu individuálnych studní, z ktorých sú zásobované zariadenia 
pre detí a mládež /v spolupráci s odd. HŽP/  

 
Odd. Hygieny výživy 
- výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín v zariadeniach 

spoločného stravovania a vo výrobniach a pri predaji zmrzliny 
- kontrola zariadení spoločného stravovania počas LTS  v rekreačnej oblasti Veľká 

Domaša Valkov a Tíšava  a LK vo Svidníku a Stropkove s dôrazom na  označovanie 
alergénov a GMO v jedálnych lístkoch 

 
Odd. Preventívneho pracovného lekárstva 
- pri výkone štátneho zdravotného dozoru sa zameriame na kontrolu miery zdravotných 

rizík zamestnancov z pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce t.j. 
sledovať sa budú predovšetkým pracoviská, kde sú vyhlásené rizikové práce, 
kontrolovať zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov pri výrobe, skladovaní, predaji 
a zaobchádzaní s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami. 

- väčší dôraz na kontrolu chránených pracovísk 
 
 
2. posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkon imunizačných prehľadov v  

populácii  
 

Odd. Epidemiológie 
- Zlepšenie hlásenia prenosných ochorení  

Vyžaduje si veľmi úzku spoluprácu s lekármi primárneho kontaktu pre dospelých, deti a 
dorast, ako aj spoluprácu s infektológmi, odborníkmi pre tuberkulózu, pohlavne prenosné 
ochorenia a laboratóriami, ktoré zabezpečujú mikrobiologickú diagnostiku. Významné 
zlepšenie v tejto oblasti očakávame od zavedenia elektronického hlásenia prenosných 
ochorení terénnymi lekármi. Súčasťou plnenia tejto úlohy je aj propagácia využívania on-line 



hlásenia prostredníctvom internetu do existujúceho epidemiologického informačného 
systému EPIS.  

- Zlepšenie informovanosti a zvýšenie edukácie obyvateľstva v problematike prenosných 
ochorení  
Vstupný portál programu EPIS sprostredkuje širokej verejnosti všetky základné informácie o 
prenosných ochoreniach, ich výskyte v SR, o možnostiach ich predchádzania, o očkovaní, a 
ďalších preventívnych opatreniach. Predpokladom využívania tohto nového zdroja informácií 
je jeho reklama cestou všetkých RÚVZ v SR ako aj centrálne prostredníctvom médií.  

 
- Imunizačné prehľady 

Realizácia v prípade získania finančného zabezpečenia. Poskytnú dôležité informácie 
overujúce účinnosť realizovaného očkovania a dynamiku hladín protilátok proti jednotlivým 
infekčným agens vo všetkých vekových kategóriách. Výsledky budú slúžiť ako podklad pre 
monitorovanie kolektívnej imunity.  

 
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 

 
Odd. Výchovy ku zdraviu 

- Zvyšovanie zdravotného uvedomenia obyvateľov regiónu v oblasti zdravého životného štýlu 
/výživa, pohybová aktivita, legálne drogy – nikotín, alkohol, duševné zdravie, HIV/AIDS, 
stomatohygiena/ formou poradenstva a prednášok 

- plnenie programu CINDI 
- publikačná činnosť oddelenia v regionálnych médiách, na web stránkach, distribúcia 

zdravotno-výchovného materiálu 
Odd. Preventívneho pracovného lekárstva 
- poradenská činnosť, zapájanie sa do európskych informačných kampaní zameraných na 

informovanie o povinnostiach zamestnávateľov v oblasti ochrany zdravia pri práci a 
realizácii vhodných preventívnych opatrení. 

Odd. Hygieny detí a mládeže 
- Vzdelávanie vedúcich pracovníkov a pracovníkov školských stravovacích zariadení – 

HACCP a hygienické požiadavky na výrobu a výdaj hotových pokrmov, legislatíva 
v školskom stravovaní 

- Odd. Hygieny výživy 
Vzdelávanie pracovníkov prichádzajúcich do styku s požívatinami  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Topoľčanoch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia 
 

1. Výkon štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach dozorovaných HŽP a Z – pri zásobovaní 
pitnou vodou, na kúpaliskách, v ubytovacích zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb, v 
zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v telovýchovno-športových zariadeniach 

2. Posudková činnosť podľa § 13 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného        
zdravia o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ("ďalej len "zákon č. 
355/2007 Z.z.") 

3. Monitoring kvality pitnej vody vo verejných vodovodoch 
4. Sledovanie kvality vody vo Vodnej nádrži Duchonka – 1 x pred začiatkom letnej sezóny  a 2 x 

počas letnej sezóny v mesiacoch júl a august (odber vzoriek vody: veľká pláž, malá pláž, 
hrádzový múr) 

5. Posudzovanie potreby hodnotenia vplyvov na verejné zdravie pri významných stavebných 
akciách v intenciách zákona č. 355/2007 Z.z. - §6 ods. 3 písm. c) a podľa § 1 ods. 1 a 2 vyhlášky 
MZ SR č. 233/2014 Z.z. o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie 

6. Poskytovanie informácií verejnosti.  
  
Oddelenie PPLaT 
 

1. Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, pracovných      
podmienok a spôsobu práce (s dôrazom na hodnotenie rizík z DNJZ)  

2. 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)  

 
Oddelenie hygieny výživy a predmetov bežného užívania 
 

1. Výkon štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach spoločného stravovania, vrátane sledovania 
výživovej hodnoty podávaných pokrmov  v zariadeniach spoločného stravovania v domovoch 
sociálnych služieb, v zariadeniach sociálnych služieb v nemocniciach atď., kde sa poskytuje 
celodenná strava.  

2. Výkon štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami, so zameraním sa na 
bezpečnosť kozmetických výrobkov (kontrola zakázaných látok, regulovaných látok 
a pravdivosti tvrdení) a dokumentárnu kontrolu u výrobcov a dovozcov kozmetických výrobkov. 

3. Úradná kontrola potravín v súlade s kompetenciami orgánov verejného zdravotníctva so 
zameraním sa na epidemiologicky závažné činnosti, vysledovateľnosť potravín používaných pri 
výrobe pokrmov, zmrzliny a ďalších potravinárskych výrobkov pripravovaných v zariadeniach 
spoločného stravovania (napríklad výroba cukrárskych výrobkov a ostatných lahôdkarských 
výrobkov v ZSS). 

4. Sledovanie bezpečnosti a kvality potravín a pokrmov so zameraním sa na kontaminanty ale aj na 
prídavné látky.  

5. Úradná kontrola nad materiálmi a predmetmi prichádzajúcimi do styku s potravinami, vrátane 
potravinárskych prevádzkarní, v ktorých sa tieto materiály používajú. 

6. Monitoring spotreby prídavných látok.  
7. Zverejňovanie výsledkov štúdií a monitoringov širokej verejnosti prostredníctvom dostupných 

prostriedkov.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Oddelenie HDM 
  

1. Výkon štátneho zdravotného dozoru v predškolských a školských zariadeniach a štátneho 
zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín v školských stravovacích zariadeniach okresu 
Topoľčany 

2. Monitoring úrazovosti u detí predškolského a školského veku 
3. Sledovanie spôsobu života ako významného determinantu zdravia detí a mládeže 
4. Sledovanie vplyvu škodlivých látok vo vnútornom ovzduší škôl na zdravie detí   

 
 
Oddelenie epidemiológie: 
 

1. Národný imunizačný program 
2. Surveillance infekčných ochorení 
3. Nozokomiálne infekcie 
4. Mimoriadne epidemiologické situácie 

 
 
Oddelenie podpory zdravia  
 

1. Sledovanie zdravotného stavu obyvateľstva – zachovať základnú poradňu zdravia – na úrade 
a v teréne (vyšetrovanie biochemických parametrov v poradni je základom pre ďalšiu intervenciu 
a zdravotnú edukáciu v regióne). Význam výjazdov do terénu vidíme v získavaní mladšej 
vekovej kategórie ako seniorskej v zmysle prevencie KVCH – problém uvoľňovania sa z práce 
zamestnaným obyvateľom k návšteve a vyšetreniu v ranných hodinách v poradni zdravia 
v priestoroch RÚVZ. 

2. Pokračovať v realizácii poradenstva pre obyvateľov s nadváhou – aktuálny problém súčasnosti 
(poradňa pre znižovanie nadváhy a obezity). 

3. Prevencia sociálno-patologických javov – prednášková činnosť –(fajčenie, alkohol, drogy...) 
v súčinnosti s poradňou pre odvykanie od fajčenia. 
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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 a pracovným podmienkam, spôsobu 
života a práce a zdravotného uvedomenia ľudí, vrátane monitorovania determinantov 
zdravia a hodnotenia dopadov na verejné zdravie.     

 
Regionálne priority RÚVZ Trebišov:  

 
• kontinuálne monitorovanie a vyhodnocovanie  zdravotného stavu obyvateľstva na 

lokálnej úrovni (miest  a obcí) s použitím epidemiologických metód práce  vrátane 
následnej intervencie a podpory zdravia;  

• spracúvanie a zverejňovanie údajov o stave verejného zdravia v okrese Trebišov. 
 

RÚVZ so sídlom v Trebišove zabezpečuje štátny zdravotný dozor v oblasti hygieny 
životného prostredia, hygieny výživy vrátane úradnej kontroly potravín, hygieny detí 
a mládeže, preventívneho pracovného lekárstva a epidemiológie prenosných ochorení. 
V rámci svojej odbornej činnosti zamestnanci RÚVZ Trebišov budú vykonávať v priebehu 
roka 2015 štátny zdravotný dozor a úradnú kontrolu potravín vychádzajúc z celkového počtu 
dozorovaných prevádzok v spádovom území tunajšieho úradu v 3 109 zariadeniach 
a prevádzkach v okrese Trebišov ( sumár k 31.12.2014). 
 

Na naplnenie jednotlivých vyššie uvedených odborných priorít budú jednotlivými 
odbornými útvarmi v priebehu roka 2015 realizované preventívne programy a projekty 
úradov verejného zdravotníctve v SR v rozsahu a v časovom harmonograme stanovenom 
gestoromi jednotlivých projektov, takisto špecializované činnosti a mimoriadne úlohy 
v ochrane zdravia obyvateľstva určené hlavným hygienikom SR.  

Na úseku podpory zdravia je plánovaná realizácia zdravotno-výchovných aktivít na 
školách v spádovom regióne a na akciách organizovaných pri príležitosti svetových dní 
vyhlásených WHO. Takisto sa aj v roku 2015 bude zabezpečovať činnosť Poradne zdravia pri 
RÚVZ Trebišov, v rámci ktorej sa bude realizovať skríning rizikových faktorov neprenosných 
ochorení v populácii okresu Trebišov. 
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V nasledujúcej časti uvádzame prehľadne PaP s ich aktuálnymi cieľmi, do ktorých 
realizácie je RÚVZ Trebišov zapojený v roku 2015.   
1. Odbor hygieny životného prostredia 
 
1.1. Plnenie akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR (NEHAP 
IV.). 
Cieľom NEHAP IV. je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva SR prostredníctvom 
environmentálnych determinantov zdravia; redukcia ochorení súvisiacich s kvalitou 
vonkajšieho i vnútorného ovzdušia, ochorení súvisiacich s pitnou a rekreačnou vodou, 
ochorení súvisiacich s nadmerným environmentálnym hlukom, úrazmi, UV žiarením, 
klimatickými zmenami.  
 
1.4. Sledovanie vplyvu škodlivých látok vo vnútornom ovzduší škôl na zdravie detí 
v rôznych regiónoch Slovenska. 
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.  
 
 
2.  Odbor preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie 
 
2.1.Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, 
pracovných podmienok a spôsobu práce. 
Zvýšiť odbornú úroveň  hodnotenia pracovného prostredia, pracovných podmienok  a 
spôsobu práce vo vzťahu k zdravotným rizikám zamestnancov. Na hodnotenie využívať 
odborné usmernenia ÚVZ SR. Pri výkone štátneho zdravotného dozoru (ďalej ŠZD) 
vykonávaného RÚVZ v SR uplatňovať legislatívne úpravy v oblasti ochrany zdravia pri práci 
vrátane legislatívnych úprav harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. Pomocou 
kontrolných listov informovanosti zamestnancov overovať poskytovanie informácií 
zamestnancom v oblasti ochrany zdravia pri práci zo strany zamestnávateľov, zisťovať 
rizikové faktory práce  a výskyt zdravotných problémov  u zamestnancov pri podozrení na 
výskyt choroby z povolania na danom pracovisku.  Zvýšiť úroveň údajov o rizikových prácach 
a zabezpečiť  ich efektívne využitie v ochrane zdravia pri práci usmerňovaním  činnosti 
pracovnej zdravotnej služby priamo v podnikoch .  
 
2.2. Intervencie na podporu zdravia pri práci. 
Napomôcť zlepšovaniu zdravotného stavu zamestnancov usmerňovaním realizácie 
intervenčných programov, vedením informačných kampaní, cieleným poradenstvom pre 
zamestnávateľov a zamestnancov v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci a spolupráci 
s PZS.    
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2.5. 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. Ďalej 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 (§ 55 zákona č. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov).  
Projekt bol zaradený do Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so 
zdravotným postihnutím na roky 2013 - 2017 (2020), opatrenie č. 11 Zamestnávanie. 
V rámci štátneho zdravotného dozoru je potrebné vykonať kontrolu 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;  pri zistení nedostatkov nariadiť opatrenia.   
 
 
3. Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov 
 
3.1. Monitoring príjmu jódu. 
Monitorovanie príjmu jódu s cieľom zabezpečovania kontinuálneho prísunu jódu do ľudského 
organizmu prostredníctvom: 

- kontroly obsahu jódu v jodidovanej kuchynskej soli (potravín).  
 
3.3. Bezpečnosť papierových a kartónových obalových materiálov. 
Kontrola bezpečnosti plastových výrobkov vo vzťahu k životnosti plastov, t.j. určenie doby 
používania plastových výrobkov, počas ktorých je možné deklarovať ich zdravotnú 
bezpečnosť.  
  
3.6. Bezpečnosť kozmetických výrobkov a ochrana spotrebiteľov. 
Cieľom tohto programu je:  
1. kontrola dodržania legislatívnych obmedzení  látok  
2. kontrola povinného označenia výrobkov a spoločných kritérií na tvrdenia používaných 

v súvislosti s kozmetickým výrobkom 
3. vzdelávanie spotrebiteľov - „Hlásenie závažných nežiaducich účinkov kozmetických 

výrobkov“.  
 
3.7.  Nanotechnológie v kozmetických výrobkoch 
Monitoring sa bude vykonávať na základe požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch, ktoré stanovuje  zodpovedným osobám 
povinnosť označovať prítomnosť zložiek vo forme nanomateriálu, ohlasovať Európskej 
komisii kozmetické výrobky obsahujúce nanomateriály a na obale uvádzať tvrdenia, ktoré sú 
pravdivé a neuvádzajú spotrebiteľa do omylu pokiaľ ide o jeho vlastnosti. 
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Odbor hygieny detí a mládeže 
 
1.4. Sledovanie vplyvu škodlivých látok vo vnútornom ovzduší škôl na zdravie detí 
v rôznych regiónoch Slovenska. 
- 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.  
 

4.2. Zneužívanie návykových látok (alkohol, tabak, drogy) u detí a mládeže na 
Slovensku 
 Cieľom 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 štúdie vybraných európskych krajín, ktoré sa zrealizovali porovnateľnou 
metodikou 

 
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. 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 
predchádzajúceho prieskumu.   
Vzhľadom na to, že v Slovenskej republike dodnes nie je k dispozícii komplexná štatistika 
resp. evidencia detských úrazov, výstupy z projektu by mali do istej miery poskytnúť prehľad 
o situácii  v tejto oblasti. 
 
4.4   Monitoring telovýchovných podmienok  žiakov základných a stredných škôl, 
využitie hodín TV. 
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. 
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Odbor epidemiológie 
 
6.1. Národný imunizačný program SR 
Cieľom tohto programu je :  
1. rozvoj a zlepšenie prevencie ochorení preventabilných očkovaním, očkovania, 

monitorovania situácie v oblasti imunizácie; 
2. príprava stratégií a opatrení pre NIP SR a odporúčaní na ich vykonávanie; 
3. zhromažďovanie údajov, monitorovanie ochorení preventabilných očkovaním; 
4. zlepšenie informovanosti a poznatkov populácie o problematike imunizácie; 
5. odstránenie rozdielov v zaočkovaní, ktoré existujú najmä v ťažko dostupných marginálnych 

skupinách obyvateľstva (rómske komunity, migranti); 
6. surveillance a kontrola ochorení preventabilných očkovaním v súlade s odporúčaniami 

ECDC a WHO, (eliminácia osýpok, rubeoly, poliomyelitídy); 
7. aktivity zamerané na udržanie vysokej zaočkovanosti detskej i dospelej populácie 

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

8. aktívna činnosť „Poradní očkovania“; 
9. príprava registra očkovaných osôb - 7.modul EPIS. 
 
6.2. Surveillance infekčných chorôb 
Cieľom tohto programu je :  
1. znižovanie chorobnosti, úmrtnosti a následkov po prekonaní infekčných ochorení a tým 
dosiahnutie zlepšenia kvality života; 
2. skvalitnenie surveillance prenosných ochorení; 
3. edukácia obyvateľstva v problematike prenosných ochorení; 
Dosiahnutie cieľa si vyžaduje dostatočnú pripravenosť, koordinovaný, odborne podložený 
a dobre zdokumentovaný postup a epidemiologický informačný systém. 
 
6.3. Informačný systém prenosných ochorení 
Cieľom tohto programu je :  
1. posilnenie surveillance a kontroly infekčných ochorení,   
2. začlenenie surveillance infekčných ochorení v SR do sieti EÚ, 
3. dopracovanie modulu hlásenia z oddelení klinickej mikrobiológie, 
4. návrh 7. modulu EPIS: Register očkovaných osôb. 
 
6.4. Nozokomiálne nákazy 
Cieľom tohto programu je :  
1. zvyšovanie bezpečnosti pacientov v nemocničných zariadeniach;   
2. rozšírenie prevencie NN na princípe dobrovoľnosti a anonymity so spätnou väzbou 

k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti; 
3. ovplyvnenie výskytu NN prostredníctvom opatrení navrhnutých na základe analýzy 

hlásených NN; 
4. získanie výsledkov jednotnou metodikou ako v iných krajinách EU s cieľom možnosti 

porovnania s inými krajinami a v rámci nemocníc; 
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5. posilniť edukáciu epidemiológov a klinických zdravotníckych pracovníkov v problematike 
surveillance nozokomiálnych nákaz, hlavne v oblasti intervenčnej epidemiológie pri 
výskyte NN vyvolaných  závažnými nemocničnými patogénmi. 

 
6.5. Mimoriadne epidemiologické situácie 
Cieľom je:  
1. ochraňovať občanov pred mimoriadnymi epidemiologickými situáciami; 
2. zabezpečiť pripravenosť, rýchlu a koordinovanú reakciu na  mimoriadne epidemiologické 

situácie (hrozby a naliehavé situácie)  a ich udržateľný priebeh; 
3. podporovať medzirezortnú spoluprácu; 
4. skvalitniť pripravenosť na pandémiu chrípky a ďalších vysokovirulentných nákaz (Ebola, 

MeRsCoV, vtáčia chrípka, SARS, mor atď.),  
5. rozvíjať stratégiu spoločnej krízovej komunikácie. 
 
6.6. Environmentálna  surveillance  poliomyelitídy  a  sledovanie  VDPV 
Monitorovanie cirkulácie divých a vakcinálnych kmeňov poliovírusov vyšetrovaním 
odpadových vôd s osobitným  zreteľom na sledovanie tzv. VDPV (Vaccine Derived Polio 
Viruses). 
 
6.7. Prevencia HIV/AIDS 
V Slovenskej republike sú najohrozenejšou skupinou mladí ľudia, ktorí v súčasnosti 
dospievajú skôr, začínajú skôr pohlavne žiť, ale nemajú ešte upevnené väzby zodpovednosti 
voči sebe samým i okoliu. Správajú sa riskantnejšie a sú náchylnejší k akvirovaniu pohlavne 
prenosných ochorení, vrátane AIDS, ako dospelí ľudia. 
Cieľom projektu je, aby mladí ľudia, predovšetkým žiaci 9. ročníkov základných škôl  
a stredných škôl diskutovali o týchto problémoch a netradičným spôsobom (hrou), účasťou na 
tomto projekte, získali a osvojili si čo najviac vedomostí o problematike HIV/AIDS, iných 
pohlavne prenosných ochorení, antikoncepcii, sexuálnom správaní, až po formovanie 
humánneho prístupu a podpore sociálneho cítenia k ľuďom HIV pozitívnym a chorým na 
AIDS. Dôslednou realizáciou projektu očakávame zmenu  postojov a správania sa mladých 
ľudí.     
 
6.8. Poradne očkovania   
Posilnenie informovanosti o očkovaní a očkovaním preventabilných ochoreniach.  
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9. Podpora zdravia 

9.1. Národný program podpory zdravia 
Medziodborová úloha – plnia odbor podpory zdravia, odbor epidemiológie, odbor hygieny 
životného prostredia, odbor preventívneho pracovného lekárstva a odbor hygieny výživy. 

Cieľom NNZ je vytváranie partnerstiev medzi jednotlivými zložkami spoločnosti s cieľom 
podporovať a rozvíjať verejné zdravie tak, aby sa dosiahlo trvalé zlepšenie zdravia 
obyvateľstva.  

9.1.1. Sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva Slovenskej 
republiky  

Na základe sledovania a hodnotenia zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky 
smerovať aktivity, edukácie a činnosti zamerané na preventívne opatrenia vedúce 
k zlepšeniu zdravotného stavu a zvýšeniu zdravotného povedomia.  

9.2. Národný program prevencie nadváhy a obezity 
Zámerom Národného programu prevencie obezity je vytvoriť spoločensky prospešný systém, 
ktorý povedie k zníženiu incidencie a prevalencie nadhmotnosti a obezity v populácii 
a eliminuje epidemický výskyt nadhmotnosti a obezity, zníženie počtu nových prípadov 
ochorení súvisiacich s nadhmotnosťou a obezitou, zníženie výskytu a vplyvu ostatných  
modifikovateľných rizikových faktorov týchto ochorení. 

9.2.1. Vyzvi srdce k pohybu: Celonárodná medzinárodne koordinovaná kampaň na 
zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie 

Cieľom uvedeného programu je zlepšiť zdravotný stav obyvateľov Slovenska – znížiť 
chorobnosť a úmrtnosť na chronické neinfekčné ochorenia elimináciou jedného 
z najvýznamnejších rizikových faktorov – pohybovej inaktivity 

9.4. Národný akčný plán pre problémy s alkoholom v Slovenskej republike 
Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020 bol schválený vládou 
Slovenskej republiky 3.7.2013 uznesením č.341/2013. Hlavným zámerom národného akčného 
plánu je v prvom rade zvýšiť zdravotné uvedomenie vo vzťahu k podpore zodpovedného, 
kultúrneho a kontrolovaného užívania alkoholu. Dôležitou oblasťou je prevencia vo vzťahu 
k zvyšovaniu povedomia a informovanosti o nepriaznivých zdravotných a sociálnych 
dôsledkoch. Ďalším významným cieľom je oblasť kontroly predaja alkoholických nápojov, 
kontroly veku kupujúceho, kontroly požívania alkoholu na pracoviskách a v doprave. Akčný 
plán definuje konkrétne úlohy jednotlivých orgánov štátnej správy. Na tvorbe akčného plánu 
spolupracovala medzirezortná pracovná skupina. 
 
 
9.5. Národné a regionálne aktivity v oblasti plnenia úloh Národného programu 

aktívneho starnutia 
Zlepšiť životný štýl a zdravotné uvedomenie starších ľudí a eliminovať tak sociálnu izoláciu, 
ktorá má negatívny vplyv na mortalitu a morbiditu starších ľudí. 
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9.6. Národné a regionálne aktivity v oblasti plnenia úloh Národného programu 
starostlivosti o deti a dorast 

Koordinácia aktivít RÚVZ v SR smerom k zabezpečovaniu cieľa Národného programu 
starostlivosti o deti a dorast v Slovenskej republike na roky 2008 - 2015 (ďalej len NPPD). 

9.7. CINDI program SR 
Dlhodobý a konečný cieľ programu: Znižovať celkovú úmrtnosť populácie Slovenska, 
predovšetkým úmrtnosti na choroby srdcovo-cievne a nádorové, eliminovať predčasné úmrtia, 
t.j. do 65 rokov veku a predĺžiť strednú dĺžku života, najmä u mužov.  
Strednodobý cieľ programu: Zlepšiť zdravotný stav obyvateľov Slovenska – znížiť 
chorobnosť a úmrtnosť na vybrané ochorenia obehovej sústavy a onkologické ochorenia 
vhodnými formami intervencie, zameranými na znižovanie výskytu prioritných rizikových 
faktorov (RF) chronických (tzv. civilizačných) ochorení.  
Krátkodobý cieľ programu: Znížiť prevalenciu osôb s rizikovým životným štýlom a to najmä 
prevalenciu fajčiarov, osôb nezdravo sa stravujúcich, znížiť počet osôb s nedostatočnou 
pohybovou aktivitou, osôb s nadmerným užívaním alkoholu a neschopnosť zvládať stres. 
Zvýšiť informovanosť obyvateľstva o následkoch rizikového životného štýlu a o možnostiach 
eliminácie rizika úpravou životosprávy.  
Dlhodobý, strednodobý a krátkodobý cieľ je plne v súlade s cieľmi a zameraniami Národného 
programu prevencie ochorenia srdca a ciev. Tým pri plnení programu CINDI v SR sa v 
parciálnych cieľoch zároveň realizujú aj niektoré úlohy tohto programu.  

 
9.8. TOHES /Tobaco and Health Educational Survey) – štúdia o zdravotnom uvedomení 

a fajčiarskych návykoch dospelej populácie v SR 
Cieľom projektu TOHES je získať údaje na podporu surveillance kontroly tabaku, 
monitorovať prevalenciu fajčenia a rôzne aspekty fajčiarskych návykov dospelej populácie 
SR, hodnotiť dopad dlhodobých intervenčných aktivít zameraných proti fajčeniu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Trenčíne 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Legislatívne základy: 

1. Zákon  č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov,   

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 
 

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.) 
6. Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na  
    roky 2013 -2017, opatrenie č.11 (2020) 
 

 
1. ODBOR HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA 

1.1 Monitoring kvality pitnej vody, sledovanie obsahu dusičnanov vo verejných 
vodovodoch a individuálnych vodných zdrojoch v spádovej oblasti. 

1.2 Kontrola vody na kúpanie.  
1.3 Štátny zdravotný dozor v ubytovacích zariadeniach, v zariadeniach opatrovateľskej 

starostlivosti. 
1.4 Sledovanie vplyvu škodlivých látok vo vnútornom ovzduší škôl na zdravie detí -   

v súčinnosti  s oddelením hygieny detí a mládeže, laboratórnym pracoviskom RÚVZ 
Trenčín. 

 
2. ODBOR PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A TOXIKOLÓGIE 

2.1 Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia 
pracovných podmienok a spôsobu práce - 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  s výskytom látok, u ktorých je reprodukčnotoxické riziko 

(toluénu), spojené s objektivizáciou chemických faktorov, 
2.1.2 prevádzok, kde v minulom roku došlo k preradeniu z kategórie 3. do 2. 

kategórie hluku, spojené s objektivizáciou 
 

2.2 Štátny zdravotný dozor na pracoviskách zameraný na prešetrovanie zvýšeného  
alebo opakovaného výskytu chorôb z povolania v priebehu roku alebo ak sa 
choroby z povolania rovnakého druhu vyskytli opakovane v posledných rokoch.  

 
2.3 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) 
 



 
3. ODBOR HYGIENY VÝŽIVY   A BEZPEČNOSTI POTRAVÍN  

3.1 Sledovanie a hodnotenie výživovej hodnoty a pestrosti  stravy v zariadeniach  
      sociálnych služieb v rámci regiónu 

3.2 Sledovanie obsahu soli v pokrmoch podávaných v zariadeniach školského   
                a ostatného uzavretého stravovania.  
       3.3  Monitoring probiotik v potravinách na osobitné výživové účely a vo výživových  
              doplnkoch. 
       3.4  Štátny zdravotný dozor v zariadeniach spoločného stravovania a úradná kontrola  
              nad zdravotnou bezpečnosťou potravín, obalových materiálov materiálov  a  
              predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami. 
          

4. ODBOR HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 
4.1 Štátny zdravotný dozor v predškolských a školských zariadeniach  a monitoring 

úrazovosti detí predškolského (a školského) veku, možnosti prevencie.  
4.2 Štátny zdravotný dozor v základných a stredných školách, monitoring zneužívania 

návykových látok (alkohol, tabak, drogy) u detí a mládeže. 
 

5. ODBOR EPIDEMIÓLOGIE 
5.1 Zabezpečenie Národného imunizačného programu SR  s cieľom udržania 

pravidelného povinného  očkovania a realizovanie imunologických prehľadov 
a s tým súvisiace úlohy: 

- organizačné, metodické a odborné vedenie imunizácie  usmerňovaním  lečebno-preventívnej 
zložky  

- rozvoj a zlepšenie prevencie ochorení preventabilných očkovaním, očkovania, 
monitorovania situácie v oblasti imunizácie; 

- príprava stratégií a opatrení pre NIP SR a odporúčaní na ich vykonávanie; 
- zhromažďovanie údajov, monitorovanie ochorení preventabilných očkovaním; 
- zlepšenie informovanosti a poznatkov populácie o problematike imunizácie; 
- odstránenie rozdielov v zaočkovaní, ktoré existujú najmä v ťažko dostupných 

marginálnych skupinách obyvateľstva (rómske komunity, migranti); 
- surveillance a kontrola ochorení preventabilných očkovaním v súlade 

s odporúčaniami ECDC a WHO, (eliminácia osýpok, rubeoly, poliomyelitídy); 
- aktivity zamerané na udržanie vysokej zaočkovanosti detskej i dospelej populácie 

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

- aktívna činnosť „Poradní očkovania“; 
- príprava registra očkovaných osôb 
- posilnenie informovanosti laickej verejnosti o očkovaní a očkovaním preventabilných 

ochoreniach.  
- Identifikácia najčastejších faktorov ovplyvňujúcich postoj rodičov malých detí 

a budúcich rodičov k očkovaniu, trend vývoja  a nasledovná cielená intervencia.  
5.2 Surveilance prenosných ochorení  

 
6. ODBOR  VÝCHOVY K ZDRAVIU 

6.1 Národný program prevencie obezity – kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity, 
prednášková činnosť zameraná na správnu výživu, (chyby a riziká nevyváženého 
energetického príjmu). 



6.2 Národný akčný plán pre problémy s alkoholom  - prednášková činnosť zameraná na 
prevenciu drogových závislostí u detí a mládeže. 

6.3 Národný program starostlivosti o deti a mládež - zdravotno-výchovné pôsobenie 
u detí predškolského a školského veku.  

 

7. ODBOR LABORATÓRNYCH ČINNOSTÍ 
7.1 Monitoring termotolerantných kampylobakterov pri použití rôznych vyšetrovacích 

metód     (bod 7.17 PaP) 

Laboratóriá RÚVZ spolupracujú na úlohách:  

1.1 Monitoring kvality pitnej vody, sledovanie obsahu dusičnanov v o verejných 
  vodovodoch a individuálnych vodných zdrojov v spádovej oblasti. 

1.2 Kontrola vody na kúpanie.  
  2.1 Štátny zdravotný dozor na pracoviskách s rizikovými prácami s cieľom získavania                 
        údajov o miere expozície a kontroly opatrení na znižovanie rizika. 
  2.2 Štátny zdravotný dozor na pracoviskách s výskytom látok, ktoré u ktorých je  
         reprodukčnotoxické riziko ( toluén), spojené s objektivizáciou chemických faktorov. 
  3. 1 Sledovanie výživovej hodnoty hotových pokrmov. 
  3.2 Sledovanie obsahu soli v pokrmoch podávaných v zariadeniach školského a ostatného       
         uzavretého stravovania.    
3.3  Monitoring probiotik v potravinách na osobitné výživové účely a vo výživových 

         doplnkoch. 
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Hlavné odborné priority na úseku verejného zdravotníctva 
 
I. efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti ochrany 
verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného a pracovného prostredia 

 
II. posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkon imunizačných prehľadov v populácii  

 
III. 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 

 
 
RÚVZ so sídlom v Trnave si stanovil na základe hlavných odborných priorít 
nasledovné regionálne priority: 
 
 
1. ODBOR HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
K priorite I: 
 
1. Monitoring nad kvalitou pitnej vody aj vo vodárenských zariadeniach,  v malých 

zásobovacích oblastiach a vody na kúpanie. Monitoring vybraných fyzikálno – 
chemických ukazovateľov v rámci okresov HC, PN, TT. 

 
2. Cielený ŠZD na kúpaliskách v kúpacej sezóne 2015 

 
 

2. ODBOR PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA 
 
K priorite I: 
1. Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, pracovných 

podmienok a spôsobu práce 

- sledovať vplyv práce a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov -  výkon ŠZD 
zameraný na rizikové práce, sledovať vystavenie zamestnancov fyzikálnym, chemickým, 
biologickým faktorom,  psychickej a fyzickej pracovnej záťaži 

 
2. Kontrola zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby  

 
- v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru u zamestnávateľov sledovať zabezpečenie 
pracovnej zdravotnej služby v zmysle platnej legislatívy  
- u PZS v organizáciách kontrolovať vykonávanie hodnotenia faktorov práce a pracovného 
prostredia, hodnotenia zdravotných rizík, výkonu LPP pre zamestnancov 
 
K priorite III: 
1. Intervencie na podporu zdravia pri práci  

- poradenstvo prostredníctvom web stránok  
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- poradenstvo na odborných podujatiach (Dni zdravia) 
- konzultačná činnosť  
 

 
3. ODBOR HYGIENY VÝŽIVY 

 
K priorite 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) 

 
2. Výkon úradnej kontroly podľa Viacročného plánu ÚK aktualizovaného pre rok 2015 
 
3. Kontrola zabezpečenia zdravotného dohľadu v potravinárskych zariadeniach, 

(zabezpečenia podkladov pre odbor pracovného preventívneho lekárstva) 
 
K priorite III: 
1. Sledovanie dodržiavanie zásad pri manipulácii s potravinami v zariadeniach spoločného 

stravovania, najmä kontrola dôsledného označovania potenciálnych alergénov ( podľa 
nariadenia EP a R č. 1169/2011)  

  
 

4. ODDELENIE HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 
 
K priorite I:  
1. Výkon štátneho zdravotného dozoru, kontrola zabezpečenia zdravotného dohľadu 

v školských a predškolských zariadeniach, (zabezpečenia podkladov pre odbor 
pracovného preventívneho lekárstva) 

 
K priorite III: 
1. Monitorovanie úrazovosti u detí a možnosti prevencie. 
 
 
5. ODBOR EPIDEMIOLÓGIE 

 
K priorite I: 
Ochrana zdravia 
1. Vykonávanie cieleného ŠZD - zamerať sa na sledovanie mikrobiologickej kvality vôd vo 

vnútorných rozvodoch  zdravotníckych zariadení, kde sa  pitná voda priamo využíva pri  
invazívnych výkonoch na ošetrenie pacientov – stomatologické ambulancie, ORL 
ambulancie a na jednotkách intenzívnej starostlivosti.  

 
2. Zjednotenie postupov pri vykonávaní ŠZD RÚVZ v zdravotníckych zariadeniach-  

pokračovať v príprave štandardných postupov pre vykonávanie ŠZD  v zdravotníckych 
zariadeniach.   
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K priorite II:  
Primárna, sekundárna prevencia, preventívne usmerňovanie 
 
1. Vakcinologické poradenstvo.  
 
2. Kontrola zaočkovanosti zdravotníckych pracovníkov proti chrípke. 
 
3. 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). 

 
K priorite III:  
Podpora zdravia – informovanie, vzdelávanie 
 
1. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a študentov SZŠ v problematike očkovania 

a ochorení preventabilných očkovaním.  
 
 
6. ODBOR OBJEKTIVIZÁCIE A HODNOTENIA FAKTOROV 

PROSTREDIA 
 
K priorite I:  
 
1. Laboratórne vyšetrenia a merania vykonávané podľa požiadaviek jednotlivých terénnych 

odborov pre úlohy riešené v rámci priorít VZ 
 
2. Sledovanie organického znečistenia bazénových vôd (stanovenie TOC) – spolupráca 

s RÚVZ Galanta a ÚVZ SR 
 
3. Sledovanie azofarbív vo vzorkách zmrzlín odobratých pracovníkmi hygieny výživy 

RÚVZ v rámci kraja 
 

 
7. ODDELENIE VÝCHOVA K ZDRAVIU 

 
K priorite III:  

1. Poradenská činnosť, ktorú máme vo všetkých oblastiach zriadením všetkých 
nadstavbových poradní. 
 

2. Organizovanie Dní zdravia v mestách, obciach, školách, pracoviskách. 
 

3. Aktivity zamerané na seniorov. 
 

4. Preventívne aktivity na školách zamerané na prevenciu drogových závislostí, fajčenia, 
výchovu k partnerstvu a rodičovstvu a zdravý životný štýl. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom vo Veľkom Krtíši 

 



1.ODBOR HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
1. Efektívny a účinný výkon ŠZD a kontroly v oblasti ochrany verejného zdravia, 

vrátane objektivizácie faktorov životného a pracovného prostredia. 
 
- efektívny a účinny ŠZD vykonávať na ver.vodovodoch, nad kvalitou pitnej vody, na 

kúpaliskách a nad kvalitou vody na kúpaliskách 
- efektívny a účinny ŠZD vykonávať vo všetkých prevádzkach zariadení cestovného ruchu, 

zariadení starostlivosti o ľudské telo, zariadení sociálnych služieb, telovýchovných 
zariadení, zdravotníckych zariadení a v pohrebníctve. 

- vyžadovať od prevádzkovateľov objektivizáciu faktorov životného a pracovného  
- prostredia, hlavne pri kolaudáciach stavby, zmene účelu užívania stavby, resp. počas 

skúšobnej prevádzky.   
 
2.  
 
3. Posilňovanie prevencie neprenosných ochorení .... a zdravotného uvedomenia ľudí, 

vrátane monitorovania determinantov zdravia a hodnotenia dopadov na verejné 
zdravie. 

 
- hodnotenie dopadov na zdravie vyžadovať v súlade s platnou legislatívou 

(vyhl.č.233/2014Z.z.) 
- vykonávať monitoring piných vôd 
- špecifickou prioritou pre nás naďalej je zdravotné uvedomie ľudí ohľadom používania 

pitnej vody. Výstavbou vodovodu na zásobovanie pitnou vodou južnej časti okresu 
V.Krtíš, bol realizovaný jeden z najväčších projektov na Slovensku z Eurofondov. 
Výstavba bola ukončená v roku 2010 a vodovod bol postupne dávaný do prevádzky. Bolo 
postavených 270 km potrubí a 2350 nových vodovodných prípojok. V roku 2014 bolo 
vybudovaných  ďalších 241 nových vodovodných prípojok.  Investícia sa týkala 36 obcí, 
v ktorých bola postavená nová rozvodná sieť alebo ak už bol vybudovaný verejný 
vodovod,  zlepšila sa podstatne kvalita a spoľahlivosť zásobovania pitnou vodou.  
Súčasným problémom je nízka napojenosť obyvateľov na nový vodovod ( v niektorých 
obciach okolo 50 % obyv.). Našou snahou je pozitívne ovplyvňovať slobodné 
rozhodovanie ľudí akú vodu chcú piť. Využívame na to hlavne svetový deň vody, 2-krát 
ročne články do regionálneho týždenníka Pokrok o kvalite pitnej vody v okrese, 
informácie o kvalite vody na našej webovej stránke a samozrejme výsledky o 
odstrašujúcej kvalite vody z individuálnych vodných zdrojov (dusičnany 200 -600 mg/l). 
Poskytujeme poradenstvo ohľadom používania individuálnych vodných zdrojov. 



2. ODBOR PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA  
 
1. Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti 

verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného a pracovného 
prostredia: 

 
- vykonávať  vo všetkých  prevádzkach okresu, ktoré majú vyhlásené rizikové práce, 

štátny zdravotný dozor 1x ročne 
- vykonávať   kontroly  plnenia povinnosti  zamestnávateľa zabezpečiť zdravotný 

dohľad pre všetkých zamestnancov  pracovnou zdravotnou  službou podľa par. 30 – 31 
Zákona č. 355/2007 Z.z., znení neskorších predpisov 

- vykonávať  zdravotný dozor  v chránených dielňach alebo chránených pracoviskách  
- v prípade  výskytu  prevádzok  s  rizikových faktorov práce a pracovného prostredia 

zabezpečiť vykonanie objektivizáciu uvedených faktorov 
 

 
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: 

 
- v spolupráci s Poradňou zdravia naďalej uskutočňovať výjazdové aktivity, zamerané 

na kombinovaný vplyv zdraviu škodlivých faktorov práce, pracovného prostredia a 
životného štýlu 

- poskytovať poradenstvo pre malé a stredné podniky  a samostatne zárobkovo činné 
osoby  (SZČO) 

- vypracovať k danej tematike informačný článok na www - stránke úradu, resp. v 
regionálnom týždenníku 



3.  Odbor  hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických 
výrobkov 
 
1. Výkon  štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly  v ZSS s cieľom  zabezpečiť 

kontrolu   kvality  a bezpečnosti  potravín a pokrmov : 
 
- kontrola    nad dodržiavaním hygienických kritérií pri výrobe a predaji potravín a 

pokrmov v ZSS ( vrátane zariadení  s prípravou pokrmov rýchleho občerstvenia)  
- kontrola  vysledovateľnosti  a označovania  potravín a pokrmov 
- kontrola  odbornej  spôsobilosti  pracovníkov manipulujúcich s potravinami 
- - školenia a odborné konzultácie   pre pracovníkov  manipulujúcich s potravinami 

 
2. Výkon ŠZD nad kozmetickými výrobkami  
 
- kontrola nebezpečných kozmetických výrobkov na trhu / Rapex / 
- odber vzoriek , kontroly označovania kozmetických výrobkov



4. Odbor hygieny detí a mládeže 
 

1. Výkon ŠZD a ÚKP 

- Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti ochrany 
verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného a pracovného prostredia v 
zariadeniach pre deti a mládež, na zotavovacích podujatiach, v školských zariadeniach a v 
školských bufetoch. 

- Výkon ÚKP v školských stravovacích zariadeniach a v školských bufetoch. 

- Na základe zistených nedostatkov pri výkone ŠZD a ÚKP ukladanie opatrení a pokút 



6. Odbor epidemiológie 
 

- Udržať vysokú úroveň surveillance prenosných ochorení a tým predchádzať epidémiám.   
S ohľadom na tieto skutočnosti budeme dôsledne sledovať a posilňovať prevenciu 
prenosných ochorení.  

 
- Plniť imunizačný program a to sledovaním výskytu ochorení, ktorým možno predchádzať 

očkovaním, kontrola zaočkovanosti a efektívna komunikácia v rámci poradne zdravia.  



9. Podpora  zdravia 
 

Na oddelení sa budeme naďalej zameriavať predovšetkým na prevenciu neprenosných 
ochorení.  

U detí a mládeže je dôležité osvojiť si správny životný štýl, tomu budeme venovať 
prednáškovú činnosť.  

Rovnako budeme edukovať aj občanov v seniorskom veku, aby boli čo najdlhšie 
aktívni a nečakali pasívne len na starostlivosť zo strany lekárov.  

Občanov v produktívnom veku budeme edukovať o možnostiach prevencie 
civilizačných ochorení. Nakoľko klientelu našej poradne tvoria predovšetkým občania v 
staršom veku, po dohode so zamestnávateľmi budeme naďalej vykonávať výjazdové 
preventívne vyšetrovania rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení priamo na 
pracoviskách. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom vo Vranove nad Topľou 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti ochrany 
verejného zdravia 

 
osobitne pre oddelenie HŽPaZ doplnené o  
 

1. Monitoring kvality  pitnej vody vo verejných vodovodoch v okrese Vranov nad 
Topľou. 

 
2. Monitoring  kvality vôd na kúpanie v okrese Vranov nad Topľou. 

 
3. Monitoring kvality pitnej vody z verejných studní v okrese Vranov nad Topľou. 

 
4. Monitoring  kvality mineralizovanej pitnej vody v okrese Vranov   

Topľou. 
 

      5. Sledovanie kvality rekreačných lokalít so zameraním na ochranu  
          zdravia obyvateľstva. 
 
      6. Posudzovanie a dohľad nad : 
             - zariadeniami starostlivosti o ľudské telo 
             - zariadeniami sociálnych služieb 
             - ubytovacími zariadeniami  
 
Posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkon imunizačných prehľadov v populácii 
 

Priority pre oddelenie epidemiológie 
 

Vykonávať mesačne analýzu výskytu nozokomiálnych nákaz, zisťovať incidenciu 
jednotlivých ochorení. Ovplyvnenie výskytu NN prostredníctvom opatrení navrhnutých na 
základe analýzy hlásených NN. 
 Zlepšiť hlásenie, komunikáciu s lekármi poverenými hlásením NN. Skvalitniť 
surveillance a kontrolu NN zabezpečením monitorovania a kontroly nozokomiálnych nákaz 
zaktivizovaním činnosti komisie pre sledovanie a analýzu NN. 
 Zvýšenie bezpečnosti pacientov v zdravotníckych zariadeniach zabezpečením kontroly 
dodržiavania dekontaminačných postupov a verifikácie mikrobiologickej kontroly prostredia, 
sterility, dezinfekcie. Vykonávanie previerok hygienicko-epidemiologického režimu. 
Kontrola a edukácia štandardných postupov hygienickej a chirurgickej dezinfekcie rúk. 
Kontrola dodržiavania a plnenia nariadených protiepidemických opatrrení a kontrola 
odstráňovania zistených nedostatkov.  
 
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 
 

1. Prevencia závislostí 
Zvýšenie celospoločenského povedomia o rozsahu a povahe zdravotných, sociálnych 
a ekonomických problémov spôsobených škodlivým užívaním omamných látok 
a prijímanie opatrení zameraných na riešenie problematiky škodlivého užívania 
alkoholu, drog a tabaku. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom vo Zvolene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.) Efektívny a účinný výkon ŠZD a úradnej kontroly potravín podľa požiadaviek zákona 
č. 355/2007 Z.z. a súvisiacich vykonávacích predpisov. 

 
2.) Plnenie špecializovaných úloh verejného zdravotníctva podľa § 11, nariaďovanie 

opatrení na predchádzanie ochorení podľa § 12 a vykonávanie posudkovej činnosti 
podľa § 13 zákona č. 355/2007 Z.z. v znení noviel. 

 
3.) Posilňovanie prevencie prenosných ochorení, intervenčné a zdravotno-edukačné 

aktivity zamerané na zvýšenie pohybovej aktivity, ozdravenie výživy, prevenciu 
drogových závislostí, úpravu telesnej hmotnosti, zanechanie fajčenia, duševné zdravie 
a úpravu životného štýlu. Odborné poradenstvo a konzultácie ( osobné) v rámci 
základnej a špecializovanej poradne zdravia. Odborná garancia podujatí a spolupráca 
s inými subjektmi. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Žiari nad Hronom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod 1) 

Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti ochrany verejného 
zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného a pracovného prostredia 
Oddelenia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom Obdobie 

plnenia 

HV 

• kontroly prevádzok, ktoré patria do kompetencie orgánu verejného 
zdravotníctva, vykonávajú pravidelne na základe rizika so stanovenou 
frekvenciou alebo pri podozrení z neplnenia povinností a požiadaviek 
potravinovej legislatívy. Tieto kontroly sa vykonávajú s cieľom 
eliminovať zistené nezhody a z nich vyplývajúce riziká. RÚVZ so sídlom 
v Žiari nad Hronom má v informačnom systéme uloženú databázu 
obchodných prevádzok a zariadení spoločného stravovania, do ktorej 
priebežne vkladá údaje o hygienickej situácii v potravinárskych 
prevádzkach, o počte vykonaných kontrol, údaje o kvalite potravinárskych 
výrobkov, pokrmov a vody v potravinárskych zariadeniach. 

• Dozorná činnosť vymedzená zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji  verejného zdravia v znení neskorších predpisov je 
zameraná na zariadenia spoločného stravovania a dozor kozmetických 
prostriedkov. Zariadenia spoločného stravovania sú podľa druhu činnosti, 
ktorá je v nich vykonávaná rozdelené do skupín a podskupín. V uvedenom 
počte zariadení spoločného stravovania sú zahrnuté aj zariadenia 
poskytujúce služby počas letnej, zimnej sezóny a počas hromadných 
podujatí. Frekvencia kontrol je určená zaradením potravinárskych 
prevádzok do kategórií, ktoré je uskutočňované podľa stupňa 
epidemiologickej rizikovosti a výsledku štátneho zdravotného dozoru. 

• V regióne RÚVZ  ZH sa nenachádza výrobca kozmetických výrobkov. 
Z tohto dôvodu je ŠZD vykonávaný v predajniach a sklade kozmetických 
výrobkov. Kontrolované sú podmienky skladovania kozmetických 
výrobkov, ich označovanie. Kontroly sú vykonávané aj v prípade, že 
rýchlym výstražným systémom RAPEX je oznámený výskyt 
nebezpečných kozmetických výrobkov.  

• na zabezpečenie jednotného postupu pri výkone úradnej kontroly potravín 
sú vypracované dokumentované postupy. Ide o metodický materiál ÚVZ 
SR - národný  viacročný plán úradnej kontroly potravín v pôsobnosti 
orgánov verejného zdravotníctva podľa nariadenia (ES) č. 882/2004 na 
rok 2015. Ďalej boli odborom hygieny výživy vydané odborné usmernenia 
a metodické materiály k výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej 
kontroly, najmä v nadväznosti na vykonané audity EK-FVO v SR 
v predchádzajúcom období. ÚVZ SR v súlade s požiadavkami nariadenia 
č. 882/2004 o úradných kontrolách pripravil a vydal aktualizáciu úloh 
v rámci MANCP pre potraviny v SR vykonávanú orgánmi verejného 
zdravotníctva na rok 2015 ako usmerňujúci materiál pre RÚVZ v SR.  

• plán odberu vzoriek sa vypracováva na základe požiadaviek národného 
plánu ÚKP s tým, že RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici upresňuje a 
metodicky kontroluje počty plánovaných odberov vzoriek.  

celoročne  
a podľa 

usmernení 
gestorov 

Oddelenia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom Obdobie 
plnenia 



OPPL  

Hlavné zameranie oddelenia v roku 2015 v rámci svojej miestne príslušnej oblasti 
v zmysle efektívneho a účinného výkonu ŠZD a kontroly v oblasti ochrany 
verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného a pracovného 
prostredia - Technické služby a zberné dvory, ktoré vykonávajú separáciu 
zbieraného odpadu.  
 

 
 
 
    celoročne

HDM 

• plnenie mimoriadnych cielených kontrol, v zmysle usmernení odboru 
HDM pri UVZ SR 

• ŠZD v zariadeniach pre deti a mládež - v strediskách a  pracoviskách 
praktického vyučovania, komplexné hodnotenie pracovných 
podmienok žiakov 

• zvýšený  ŠZD zameraný na zotavovacie podujatia pre deti a mládež 

 
 
 
   celoročne 

EPID 

• ŠZD – komplexný dozor s kontrolou HER, bariérovej ošetrovateľskej 
techniky a mikrobiálneho monitoringu v nemocniciach v ZH  a BŠ. 

• Kontrola HER a bariérovej ošetrovateľskej techniky vo vybraných 
ambulantných zariadeniach spádového územia - chirurgických, 
gynekologicko-pôrodníckych  a stomatologických. 

• Zabezpečenie a vykonanie kontroly účinnosti sterilizačnej techniky 
v zdrav. zariadeniach. 

• Vypracovanie správnych režimových opatrení. 
• Posudzovanie a schvaľovanie prevádzkových poriadkov oddelení 

a ambulancií. 

 
 
 
 
 
  celoročne 

HŽP 

Výkon štátneho zdravotného dozoru v rozsahu svojich kompetencií, ktoré mu 
určuje zákon č. 355/2007 Z. z. najmä v oblastiach: 

• zásobovania obyvateľstva zdravotne bezpečnou pitnou vodou,  
• využívania vody určenej na kúpanie a prírodných a umelých kúpalísk na 

kúpanie,  
• v zariadeniach sociálnych služieb, ubytovacích zariadeniach, zariadenia 

starostlivosti o ľudské telo. 
Výkon ŠZD vo vyššie uvedených oblastiach a zariadeniach bude prevenciou 
vodou prenosných ochorení, ochorení prenosných kontaktom, krvou, ako aj iných 
poškodení zdravia. 
 

 
 
 
 
celoročne 

 



Bod 2)   
 
Posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkon imunizačných prehľadov v populácii 
 
Oddelenia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom Obdobie 

plnenia 

EPID 

Národný imunizačný program SR 

• Informovanie lekárov prvého kontaktu o aktuálnom očkovacom kalendári 
a o jeho zmenách pre rok 2015 podľa usmernenia  ÚVZ SR. 

• Príprava a realizácia aktivít Európskeho imunizačného týždňa podľa 
usmernení ÚVZ SR, vypracovanie záverečnej správy a tabuľky s aktivitami 

• Celoročné monitorovanie situácie v oblasti imunizácie (aplikácia 
očkovacích látok, uskladnenie vakcín v ambulanciách sledovanie 
a vykazovanie hlásených nezvyčajných reakcií po očkovaní). 

• Monitorovanie očkovaní preventabilných očkovaním. 
• Monitorovanie očkovania v rizikových skupinách. 
• Mesačná evidencia očkovancov zo záznamov v disketovej alebo písomnej 

forme. 
• Organizačné zabezpečenie a výkon administratívnej kontroly očkovania zo 

zdravotnej dokumentácie očkovancov k 31.8.2015. 
• Spracovanie a vyhodnotenie kontroly očkovania. 
• Výsledky z administratívnej kontroly očkovania porovnať s trendom 

ochorení preventabilných očkovaním.  
• Informovanie odbornej a laickej verejnosti o význame očkovania 

a o dosiahnutej zaočkovanosti prostredníctvom masmédií.  
Poradne očkovania 

• Poradenstvo pre všetkých záujemcov o informácie v oblasti 
povinného pravidelného a odporúčaného očkovania, očkovania pred 
cestou do zahraničia všetkými dostupnými komunikačnými 
prostriedkami. 

• Komplexné poradenstvo súvisiacich s technikou aplikácie vakcín, 
zložením vakcín, nežiadúcich účinkoch a platnou legislatívou v tejto 
oblasti so zameraním na budúce matky.  

• Poskytovanie informácií o priebehu ochorení preventabilných 
očkovaním. 

• Informovanie o indikáciách a kontraindikáciách očkovania.. 
Suirvellance infekčných chorôb 

• sledovanie epidemiologickej situácie vo výskyte infekčných chorôb. 
• kontrola hlásenia infekčných ochorení lekármi prvého kontaktu. 
• spolupráca s OKB a OKM, monitorovanie rezistencie na ATB. 
• zabezpečenie a kontrola nariadených protiepidemických opatrení v ohnisku 

nákaz (očkovanie, izolácia, DDD, vyhľadávanie bacilonosičov a iné 
karanténne opatrenia). 

• monitorovanie nových alebo „staronových“ infekčných ochorení. 
• epidemiologický dohľad nad importovanými prenosnými ochoreniami. 
• informovanie a edukácia obyvateľstva v problematike prenosných 

ochorení. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
celoročne 



Oddelenia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 
 

Obdobie 
plnenia 

 

Enviromentálna surveillance poliomyelitídy a sledovanie VDPV  

• Monitorovanie cirkulácie enterálnych vírusov vo vonkajšom prostred í 
pravidelným zabezpečením odberu odpadových vôd na virologické 
vyšetrenie v stanovených termínoch.  

• Monitorovanie výskytu akútnych chabých obŕn (ACHO) z týždenných 
hlásení z neurologických a detských oddelení. 

• surveillance  ACHO  
Prevencia HIV/AIDS 

• Plnenie aktivít Národného programu prevencie HIV/AIDS v SR v roku 
2015 

• Poradenská činnosť osobná, prostredníctvom e-mailu a telefonické 
konzultácie , odber krvi na anonymné vyšetrenie. 

• Plnenie projektu „Hrou proti AIDS“, realizácia cyklov na školách. 
• Vyhodnotenie plnenia aktivít Národného programu prevencie HIV/AIDS 

v SR za rok 2015. 
Informačný systém prenosných ochorení 

• využívanie Systému rýchleho varovanie a jeho priebežné monitorovanie. 
• vytváranie hlásení chrípky a chrípke podobných ochorení, monitorovanie 

výskytu. 
• využívanie Manažérskeho informačného systému na analýzy prenosných 

ochorení. 
• monitoring infekčných ochorení používaním EPIS. 
• kontinuálne vkladanie údajov hlásených prenosných ochorení 

a nozokomiálnych nákaz do databázy prípadov prenosných ochorení. 
• Priebežné vzdelávanie v manažmente prípadov infekčných ochorení, 

epidémií, kontaktov a ohnísk, vkladanie údajov do databázy prenosných 
ochorení, vypracovanie hlásení a záverečných správ o epidémiách. 

Mimoriadne epidemiologické situácie, vrátane bioterorizmu 
• Priebežná aktualizácia plánov pre mimoriadne epidemiologické situácie, 

Aktualizácia  Pandemického plánu  
• Medzirezortná spolupráca s RVaPS, krízovým štábom CO, PZ, HaZZ, 

účasť na zasadnutiach krízových štábov.  
• Aktívna spolupráca so zdravotníckymi pracovníkmi lôžkových aj 

ambulantných zložiek 
• Informovanie všeobecných lekárov  k očkovaniu proti sezónnej chrípke 

a laickej verejnosti prostredníctvom médií a besied 
• V prípade výskytu mimoriadnej epidemiologickej situácie okamžité 

hlásenie v systéme rýchleho varovania 
• Informovanie odbornej a laickej verejnosti o preventívnych a represívnych 

opatreniach pri výskyte mimoriadnej situácie. 
• Plnenie mimoriadnych nariadení a opatrení vydaných MZ SR, ÚVZ SR.  
 Priebežné monitorovanie ARO a CHPO, očkovanie proti chrípke, 

informovanie odbornej a laickej verejnosti o prijatých protiepidemických 
opatreniach.  

 Realizácia všetkých aktivít súvisiacich s prevenciou sezónnej chrípky, 
informovanie aj laickej verejnosti prostredníctvom médií a besied 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celoročne 

 



Bod. 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. 
 

Oddelenia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom Obdobie 
plnenia 

OVkZ 
 

• Národný program podpory zdravia 
• Sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva SR 

a zdravotného uvedomenia 
• Národný program prevencie nadváhy a obezity 
• Národný program prevencie nadváhy a obezity 
• CINDI PROGRAM SR 
• Vyzvi srdce k pohybu 
• Národný akčný plán pre problémy s alkoholom v SR 
• Regionálne aktivity v oblasti plnenia úloh NPOPZ starších ľudí 
• Regionálne aktivity v oblasti plnenia úloh  národného programu 

starostlivosti o deti a dorast 

Celoročne 
 
 
 
 
 
 I.polrok 
2015 

Regionálny program a projekt RÚVZ Žiar nad Hronom  

• Droga ľahko zmení chcem na musím, berie všetko a zanechá len púšť celoročne 

Spolupráca pri plnení regionálnych programov a projektov iných regionálnych 
subjektov (mesto, CVČ, CPPP a P, OR PZ a i.) 

 

• Kalendár aktivít zameraných na prevenciu drogových závislostí a iných 
sociálne - patologických javov  

• Prevenčné dni na ZŠ  
• Viem kto som, viem čo chcem  
• Ako na to“ –  ZŠ Horná Ždáňa 
• Adaptačný týždeň na ZŠ Nová Baňa 
• Medzinárodný deň bez fajčenia na SOŠO a S ZH - „Vymeň jablko za 

cigaretu“ 
 

celoročne 
 
september 
2015 
 
vyhlásené dni 
– záleží od SŠ 
či v deň 
zdravej výživy 
alebo dňa bez 
tabaku 

 

 Národné kampane realizované OVkZ  

 

• Zabezpečenie plnenia úloh v rámci  vyhlásených aktuálnych kampaní 
ÚVZ SR 

• Kampaň „Týždeň mozgu“  11.-17.3.2014 – Slov. alzheimerova spol., 
Nadácia Memory 

• Kampaň „Deň srdca – MOST“- Slov. nadácia srdca 
• Kampaň „Deň osteoporózy“ 

  

Podľa 
vyhlásených 
dní  

 Programy a projekty  

HDM 
riešenie  programov a projektov ÚVZ  SR, ktoré sa  týkajú  ochrany zdravia 
a zdravého  životného  štýlu detí a mládeže, všeobecného posilňovania 
zdravia a zdravého vývinu detí a mládeže 

celoročne  



Oddelenia  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom Obdobie 
plnenia

 Programy a projekty  

HV 

• Monitoring príjmu jódu s cieľom zabezpečovania kontinuálneho prísunu jódu 
do ľudského organizmu prostredníctvom kontroly obsahu jódu v jodidovanej 
kuchynskej soli resp. potravín. Úloha je ako súčasť realizácie preventívnych 
programov verejného zdravotníctva PVV na r. 2012 – 2016 v oblasti 
aktualizovaného Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR.  

• Bezpečnosť nanomateriálov na báze TiO2   s cieľom kontrolovať bezpečnosť 
nanomateriálov na báze TiO2 určených na nepriamy styk s potravinami 
(úprava povrchov v potravinárskych zariadeniach – steny, dlažby) ako aj na 
priamy styk s potravinami (úprava povrchov v potravinárskych zariadeniach 
– pracovné plochy) vo vzťahu k deklarovanej mikrobiálnej rezistentnosti 
a možnej migrácie nanočastíc.  

• Bezpečnosť plastových výrobkov vo vzťahu k životnosti plastov s cieľom 
zabezpečiť určenie doby používania plastových výrobkov, počas ktorých je 
možné deklarovať ich zdravotnú bezpečnosť. Zvolenými testami, ktoré budú 
simulovať rôzne typy potravín a rôzne spôsoby používania, pri ktorých môže 
dôjsť k poškodeniu plastu sa zistí úroveň migrácie látok, ktoré by mohli mať  
nežiaduci vplyv na zdravie ľudí.  

• Bezpečnosť keramických výrobkov nespadajúcich pod platnú legislatívu EÚ 
napr. keramické panvice, hrnce, nože  a monitorovanie ťažkých kovov 
z keramických výrobkov do rôznych simulačných  medií, za rôznych 
podmienok. Je potrebné zistiť stupeň migrácie ťažkých kovov do rôznych 
simulačných médií a za rôznych podmienok, ktoré predstavujú reálne 
spôsoby použitia, pre  možnosť posúdenia  nežiaduceho vplyvu na zdravie 
ľudí. 

• Bezpečnosť kozmetických výrobkov a ochrana spotrebiteľov s cieľom 
kontroly dodržania legislatívnych obmedzení  látok, kontroly povinného 
označenia výrobkov a spoločných kritérií na tvrdenia používaných 
v súvislosti s kozmetickým výrobkom a vzdelávanie spotrebiteľov - 
„Hlásenie závažných nežiaducich účinkov kozmetických výrobkov“.  
Súčasťou programu bude kampaň pre spotrebiteľov ako ohlasovať závažné 
nežiaduce účinky. 

• Nanotechnológie v kozmetických výrobkoch - monitoring sa bude 
vykonávať na základe požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch, ktoré stanovuje  
zodpovedným osobám povinnosť označovať prítomnosť zložiek vo forme 
nanomateriálu, ohlasovať Európskej komisii kozmetické výrobky obsahujúce 
nanomateriály a na obale uvádzať tvrdenia, ktoré sú pravdivé a neuvádzajú 
spotrebiteľa do omylu pokiaľ ide o jeho vlastnosti. 

• Monitoring spotreby vybraných prídavných látok  a aróm 
v potravinách je základom pre hodnotenie zdravotného rizika z 
potravín s cieľom zistenia miery závažnosti záťaže exponovanej 
populácie daným rizikovým faktorom v určitom časovom období. 
Monitorovanie spotreby, ako preventívne opatrenie, umožňuje 
vytvoriť bázu pre ochranu zdravia a prijatie legislatívnych opatrení. 
Monitorovanie spotreby prídavných látok prebieha súčasne na základe 
požiadavky platnej európskej legislatívy s cieľom získať informácie o 
úrovni spotreby vybraných prídavných látok v potravinách a aróm  v 
danom členskom štáte. 

celoročne 



Oddelenia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom Obdobie 
plnenia

 Programy a projekty  

OPPL 

• Intervencie na podporu zdravia pri práci Znižovanie miery zdravotných 
rizík zamestnancov z pracovného prostredia, pracovných podmienok 
a spôsobu práce 

• Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách 
celoročne 

HŽP 

• Plnenie akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov 
Slovenskej republiky (NEHAP) 

• Protokol o vode a zdraví -nastavenie a plnenie nových národných 
cieľov 

celoročne 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Žiline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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. 
 
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. 

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. 
 
V tejto úlohy budeme vykonávať: 
Projekt č. 4.3 Monitoring úrazovosti u detí predškolského a školského veku 
 
Ďalší cieľ:  
Prostredníctvom cielenej výchovy zabezpečiť ozdravenie stravovacích zvyklosti, telesnej a 
sexuálnej aktivity 
Vrámci tejto úlohy sa bude vykonávať: 
Projekt č. 4.1  Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií vybranej     
populácie detí SR a hodnotenie expozície vybraných rizík spojených s konzumáciou jedál 
 Projekt č. 4.2 Zneužívanie návykových látok (alkohol, tabak, drogy) u detí a mládeže 
na Slovensku 
      Projekt č. 4.4 Monitoring telovýchovných podmienok žiakov základných a stredných škôl; 
využitie hodín TV 
 
Rozpracovanie na podmienky RUVZ Žilina: 
Vzhľadom na charakter územia budeme venovať osobitnú pozornosť detskej rekreácií so 
zameraním na vytvorenie zdravie podporujúcich podmienok a  zníženia výskytu prenosných 
ochorení. 
 
Preventívne pracovné lekárstvo: 
 
Hlavný cieľ: 
Bezpečnejšie pracovné prostredie vrátane prevencie, kontroly a skríningu pracovných rizík a 
chorôb z povolanie 
 
  



Osobitný cieľ: 
Sledovanie vplyvu priemyselných podnikov na fyzické determinanty zdravia v životnom 
prostredí (Hluk, ovzdušie, vplyv na dopravu) 
 
Ďalšie ciele: 
Zdravie podporujúce správanie, nefajčenie, zdravé stravovanie a pod. 
 
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. 
 
Hygiena výživy: 
 
Hlavný cieľ: 
V súčasnosti jednoznačne efektívny štátny zdravotný dozor a efektívna úradná kontrola potravín. 
(Oblasť, ktorá nás momentálne najviac prezentuje) 
 
Ďalšie ciele: 
  Ovplyvnenie zdravotného stavu prostredníctvom 
      zníženie príjmu soli 
      Zvýšenie spotreby zeleniny 
      Zvýšená konzumácia rýb 
      Ovplyvnenie stravovania mladej generácie 
      Bezpečnosť kozmetických výrobkov 
 
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 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
V rámci týchto priorít sa budú plniť: 
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 sa 
spracováva hodnotiaca správa. 
9.2 Národný  program  prevencie nadváhy a obezity  
9.3. Národný akčný plán na kontorlu tabaku na roky 2012-2014 
9.3.1 Príprava a realizácia medzinárodnej súťaže pre fajčiarov „Qwit and win“ – „Prestaň a vyhraj“. 
9.5 Národný akčný plán pre problémy s  alkoholom V SLOVENSKEJ REPUBLIKE   
9.6 REGIONÁLNE AKTIVITY V OBLASTI PLNENIA ÚLOH NÁRODNÉHO PROGRAMU 
OCHRANY A PODPORY ZDRAVIA STARŠÍCH ĽUDÍ 
9.7 REGIONÁLNE AKTIVITY V OBLASTI PLNENIA ÚLOH NÁRODNÉHO PROGRAMU 
STAROSTLIVOSTI O DETI A DORAST 
9.7.2 ZDRAVOTNO-VÝCHOVNÉ PÔSOBENIE U DETÍ PREDŠKOLSKÉHO 
VEKU – STOMATOHYGIENA  
9.8 CINDI  PROGRAM  SR  
 
 
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. 
 
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.  
 
3. Peľová informačná služba. 
    Monitoring biologických alergénov v ovzduší zahŕňa sledovanie kvality a kvantity peľových zŕn  
    a spórov plesní. 
 
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. 
 
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.   
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	- špecifickou prioritou pre nás naďalej je zdravotné uvedomie ľudí ohľadom používania pitnej vody. Výstavbou vodovodu na zásobovanie pitnou vodou južnej časti okresu V.Krtíš, bol realizovaný jeden z najväčších projektov na Slovensku z Eurofondov. Výstavba bola ukončená v roku 2010 a vodovod bol postupne dávaný do prevádzky. Bolo postavených 270 km potrubí a 2350 nových vodovodných prípojok. V roku 2014 bolo vybudovaných  ďalších 241 nových vodovodných prípojok.  Investícia sa týkala 36 obcí, v ktorých bola postavená nová rozvodná sieť alebo ak už bol vybudovaný verejný vodovod,  zlepšila sa podstatne kvalita a spoľahlivosť zásobovania pitnou vodou.  Súčasným problémom je nízka napojenosť obyvateľov na nový vodovod ( v niektorých obciach okolo 50 % obyv.). Našou snahou je pozitívne ovplyvňovať slobodné rozhodovanie ľudí akú vodu chcú piť. Využívame na to hlavne svetový deň vody, 2-krát ročne články do regionálneho týždenníka Pokrok o kvalite pitnej vody v okrese, informácie o kvalite vody na našej webovej stránke a samozrejme výsledky o odstrašujúcej kvalite vody z individuálnych vodných zdrojov (dusičnany 200 -600 mg/l). Poskytujeme poradenstvo ohľadom používania individuálnych vodných zdrojov.
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