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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 v spolupráci s prevádzkovateľom
vodovodov na základe dôsledného splnenia kritérií na prevádzkovanie vybrali dva verejné
vodovody v okrese Banská Bystrica a okrese Brezno, v ktorých bude pitná voda dodávaná bez
dezinfekcie chlórom (vodovod Kordíky a Osrblie), resp. s koncentráciami chlóru na
minimálnej úrovni (vodovod Hronec).
Plnenie 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.
Na základe návrhov prevádzkovateľa VV v obci Kordíky a Osrblie RÚVZ po ich
posúdení vydal:
- rozhodnutie na uvedenie VV Kordíky do skúšobnej prevádzky bez vykonávania
dezinfekcie od 01.02.2015 do 01.02.2016 dňa 28.01.2015 pod č. A/2015/00393;
- rozhodnutie na uvedenie VV Osrblie do skúšobnej prevádzky bez vykonávania
dezinfekcie od 01.03.2015 do 01.03.2016 dňa 27.02.2015 pod č. A/2015/00780.
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.
Informácia pre obyvateľov obce Kordíky o prevádzkovaní VV bez dezinfekcie vody bola
zaslaná starostovi Obce Kordíky mailom dňa 13.02.2015.
Informácia pre obyvateľov obce Osrblie o prevádzkovaní VV bez dezinfekcie vody bola
zaslaná starostovi Obce Osrblie mailom dňa 03.03.2015.
3) Systematický štátny zdravotný dozor spojený s odberom vzoriek vody na vyšetrenie
mikrobiologických, biologických a chemických ukazovateľov.
Systematický štátny zdravotný dozor spojený s odberom vzoriek vody na vyšetrenie
mikrobiologických, biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov sa vykonáva 1x
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mesačne. Odber vzoriek v intervale 1x za dva týždne sa vykonáva striedavo
s prevádzkovateľom vodovodov. Zamestnanci RÚVZ v roku 2015 odobrali 78 vzoriek vody
zo siedmich odberových miest v obci Kordíky, 63 vzoriek zo siedmich odberových miest
v obci Osrblie.
Vyšetrovanie kvality vody vo verejnom vodovode v obci Hronec, kde je zabezpečená
permanentná dezinfekcia vody na úrovni voľného chlóru v distribučnej sieti okolo 0,05 mg/l
sa vykonáva striedavo v mesačných intervaloch. V roku RÚVZ vykonal odber 23 vzoriek
vody zo štyroch odberových miest.
Prevádzkovateľ verejných vodovodov v týchto obciach vykonal v roku 2015 odber 66 vzoriek
vody zo šiestich odberových miest v obci Kordíky (z toho 7 kontrolných), 60 vzoriek vody
z ôsmich odberových miest v obci Osrblie a 19 vzoriek vody zo štyroch odberových miest
v obci Hronec.
4) Odber vzoriek vody na vyšetrenie ekotoxikologických ukazovateľov.
Na stanovenie ekotoxikologických ukazovateľov bolo z VV v obci Kordíky odobratých 11
vzoriek vody (prameň, vodojem, 4 odberové miesta - distrib. sieť) v dňoch 16.03.2015
a 19.10.2015. Ani u jednej vzorky nedošlo prekročeniu limitnej hodnoty 30 % účinku akútnej
toxicity na všetkých 3 skúšaných organizmoch.
Z VV v obci Osrblie bolo v dňoch 13.04.2015, 01.06.2015 a 23.11.2015 odobratých celkom
11 vzoriek vody (2x sútoková šachta - pramene, 3x vodojem, 6x distribučná sieť). Ani
u jednej vzorky nedošlo k prekročeniu limitnej hodnoty 30 % účinku akútnej toxicity na
všetkých 3 skúšaných organizmoch.
Z odberových miest v obci Hronec (vodojem, 3 odberové miesta – distr. sieť) bolo v dňoch
13.04.2015, 01.06.2015, 21.09.2015 a 02.11.2015 odobratých celkom 14 vzoriek na
stanovenie akútnej ekotoxicity. V deviatich vzorkách bola prekročená hodnota 30 % účinku u
sladkovodnej riasy Desmodesmus subspicatus a v jednom prípade bolo stanovené prekročenie
30 % toxického účinku u kôrovca Thamnocephaluc platyurus.
Ďalších 33 vzoriek vody na stanovenie akútnej ekotoxicity bolo odobratých z odberových
miest verejných vodovodov v obciach Dolný Harmanec (15 vzoriek) a Pohronský Bukovec
(18 vzoriek), kde je zabezpečovaná dezinfekcia vody UV žiarením, za účelom potvrdenia
zistení, či toxický účinok na živé organizmy vzniká len pri dezinfekcii vody prípravkami na
báze chlóru a vedľajších produktov, ktoré vznikajú pri tomto druhu dezinfekcie. Ani u jednej
z 33 vzoriek odobratých zo spotrebísk verejných vodovodov, v krorých je dezinfekcia
zabezpečovaná UV žiarením nedošlo prekročeniu limitnej hodnoty 30 % účinku akútnej
toxicity na všetkých 3 skúšaných organizmoch.
Z verejného vodovodu v obci Jasenie, kde je zabezpečovaná dezinfekcia vody chlórdioxidom
boli dňa 02.11.2015 odobraté 2 vzorky vody (1x pramenná jímka – surová voda so zvýšeným
obsahom arzénu, 1x distribučná sieť – voda po úprave a dezinfekcii chlórdioxidom). Vo
vzorke odobratej z distribučnej siete bola prekročená hodnota 30 % toxického účinku u
kôrovca Thamnocephaluc platyurus.
5) Priebežné vyhodnocovanie výsledkov, vrátane výsledkov laboratórnych analýz
prevádzkovateľa, vyhodnocovanie priebehu skúšobnej prevádzky, kontrolné pracovné
stretnutia zástupcov RÚVZ a prevádzkovateľa vodovodov.
Výsledky sú priebežne vyhodnocované, vrátane výsledkov laboratórnych analýz
prevádzkovateľa a RÚVZ, pravidelne je vyhodnocovaný priebeh skúšobnej prevádzky, sú
realizované kontrolné pracovné stretnutia zástupcov RÚVZ a prevádzkovateľa vodovodov.
Dňa 09.11.2015 sa konalo pracovné stretnutie s prevádzkovateľom verejných vodovodov
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Kordíky, Osrblie-Hronec vo veci vyhodnotenia aktivít v rámci projektu „Kvalita pitnej vody
a vedľajšie produkty dezinfekcie“.
Pracovné stretnutie bolo zamerané na zhodnotenie skúšobnej prevádzky verejných vodovodov
Kordíky a Osrblie v roku 2015, vyhodnotenie kvality vody v týchto verejných vodovodoch
bez dezinfekcie vody a návrh prevádzkovania verejných vodovodov Kordíky, Osrblie, Hronec
v roku 2016.

ODDELENIE HYGIENY VÝŽIVY
Názov úlohy: Stravovanie seniorov v zariadeniach pre seniorov
Cieľ úlohy
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.
Plnenie v roku 2015
Zamestnanci oddelenia hygieny výživy vykonali štátny zdravotný dozor v 24 zariadeniach
(12 vyvarujúcich a 12 nevyvarujúcich), ktorých klientelu tvoria aj seniori a jedno zariadenie,
ktoré pripravuje stravu pre 6 výdajní. Sledované bolo dodržiavanie hygienických požiadaviek
pri skladovaní potravín, pri výrobe a podávaní pokrmov, príprava a zostavovanie jedálnych
lístkov, porovnanie s odporúčanými výživovými dávkami (ďalej len „OVD“) a dodržiavanie
pitného režimu.
Pri výkone štátneho zdravotného dozoru boli zistené nedostatky pri výdaji pokrmov,
nezabezpečenie odstraňovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu vyhovujúcim
spôsobom, chýbali doklady o dodaní stravy. V štyroch zariadeniach bolo len čiastočne
zabezpečené porovnávanie s OVD, resp. bol zavádzaný program na toto sledovanie.
Odstránenie nedostatkov prevádzkovatelia písomne oznámili, postupne bolo ich odstránenie
kontrolované v jednotlivých zariadeniach. Vykonaných spolu bolo 38 kontrol.
V dvoch zariadeniach bolo odobratých 10 vzoriek celodennej stravy (2x5). Vzorky boli
laboratórne spracované, stanovená bol energetická hodnota, bielkoviny, tuky, cukry a obsah
NaCl. Z jednotlivých jedálnych lístkov (7-dňové) boli uvedené výživové faktory vypočítané
aj počítačovým programom, pričom bolo zistené, že priemerné hodnoty obsahu energie
(okrem 60-74r. mužov v jednom zariadení), bielkovín, tukov prekračujú hodnoty
odporúčaných výživových dávok o viac ako o 10 %, vysoké prekročenie je najmä u tukov.
Hodnoty sacharidov nedosahujú hodnoty odporúčaných výživových dávok. Zaznamenaná
bola aj vyššia spotreba soli. Čo sa týka zabezpečenia dostatku tekutín na dodržiavanie pitného
režimu nedostatky zistené neboli.
Pri opakovaných kontrolách bolo zistené, že nedostatky boli odstránené, zlepšila sa situácia
pri výdaji stravy, pretrvávajú však problémy pri zostavovaní jedálnych lístkov, kde seniori
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ovplyvňujú zloženie stravy tak, že má vysokú energetickú hodnotu a bránia sa konzumácii
ovocia a zeleniny. V tomto smere budú v ďalšom období pracovníci oddelenia hygieny
výživy vykonávať zdravotno-výchovnú činnosť zameranú na zásady zdravej výživy pre
seniorov.

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
Je zabezpečiť v hygienicky vyhovujúcom prostredí primeranú úroveň fyzickej aktivity detí
a dorastu podľa potrieb ich zdravého fyzického a duševného vývinu a 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.
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.
Plnenie v roku 2015

V 20 vybraných základných školách v okresoch Banská Bystrica a Brezno (z toho bolo 10 ZŠ
vo vidieckej a 10 ZŠ v mestskej oblasti) sa vykonával cielený výkon štátneho zdravotného
dozoru zameraný aj na hodnotenie pedagogického procesu a na monitorovanie fyzickej
aktivity detí na hodinách telesnej výchovy v 3. a v 8. ročníku. Všetky vybrané školy boli plne
organizované, pričom počet žiakov na ZŠ v mestskej oblasti sa pohyboval od 206 do 466
a počet žiakov na vidieckych ZŠ bol od 114 do 370.
Pre získanie potrebných údajov boli pripravené dotazníky:
- Dotazník „Pohybová aktivita detí počas hodiny telesnej výchovy“ pre odborných
pracovníkov RÚVZ v Banskej Bystrici za účelom sledovania využitia hodín TV, počet
cvičiacich žiakov na hodinách TV, dôvody necvičenia a pod.
- Dotazník „Dotazník pohybovej aktivity žiaka“ určený pre 20 žiakov (10 chlapcov, 10
dievčat) z 3. a 8. ročníka každej vybratej školy za účelom zistenia úrovne ich telesnej
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aktivity, názorov na hodiny telesnej výchovy v školách a návrhov na ich zlepšenie,
využívanie prestávok počas vyučovacieho procesu a pod.
Údaje z 20 dotazníkov o spôsobe využívania hodín telesnej výchovy vo vybraných
školách a údaje od 800 žiakov z 3. a 8. ročníka vybraných ZŠ boli vložené do databázy
v programe Epi Data a sú určené na ďalšie spracovanie na RÚVZ so sídlom v B. Bystrici.

ODDELENIE PREVENTÍVNEHO
A TOXIKOLÓGIE

PRACOVNÉHO

LEKÁRSTVA

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 podpornopohybovej 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.
Plnenie v roku 2015 bolo podľa stanoveného harmonogramu vykonané nasledovne:
Vo vybranom subjekte - spoločnosti mobilného operátora bol vykonaný štátny zdravotný
dozor (ŠZD), dotazníkový prieskum, na základe výsledkov dotazníkového prieskumu bol
vypracovaný návrh preventívnych opatrení na optimalizáciu pracovných podmienok
a podporu zdravia zamestnancov, ktoré RÚVZ predložil zamestnávateľovi. Následne
zamestnávateľ v spolupráci s RÚVZ a pracovnou zdravotnou službou (PZS) vybral konkrétne
preventívne opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok a podporu zdravia zamestnancov
a implementoval ich na jednotlivé pracoviská spoločnosti.
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V prvej polovici mesiaca február 2015 sa uskutočnilo rokovanie RÚVZ so zamestnávateľom
za prítomnosti PZS za účelom informovania o predmete a cieli ŠZD a plánovanom
dotazníkovom prieskume.
V druhej polovici mesiaca február 2015
RÚVZ vypracoval dotazník pre zamestnancov s otázkami zameranými na: demografický
profil zamestnancov, pracovnú anamnézu, pociťovanie pracovnej nepohody zamestnancami a
jej charakteru vo vzťahu k faktorom pracovného prostredia, pociťovanie zdravotných ťažkostí
zamestnancami, ergonomické usporiadanie pracovných miest, informovanie o rizikách na
pracovisku a kultúrnu politiku spoločnosti.
V mesiaci marec 2015
Bol vykonaný v spoločnosti ŠZD, ktorého predmetom bolo:
- zhodnotenie pracovných podmienok vo vzťahu k vykonávanej práci so zameraním na:
miesto výkonu práce a pracovné polohy zamestnancov pri práci,
- zhodnotenie pracovných podmienok vo vzťahu k faktorom pracovného prostredia: hluk,
tepelno-vlhkostná mikroklíma, osvetlenie, fyzická záťaž, psychická pracovná záťaž
a senzorická záťaž;
- posúdenie predložených výsledkov objektivizácie faktorov pracovného prostredia.
Zamestnancom bolo rozdaných 152 dotazníkov.
V mesiacoch apríl a máj 2015
RÚVZ vykonal spracovanie zozbieraných dotazníkov (89% návratnosť) v štatistickom
programe.
V mesiaci jún 2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie RÚVZ so zástupcami vedenia
spoločnosti za prítomnosti PZS, na ktorom RÚVZ oznámil závery vykonaného ŠZD
a prezentoval závery dotazníkového prieskumu. Výsledky dotazníkového prieskumu
preukázali, že zamestnancov na pracovisku najviac obťažuje: hluk, teplo a nezabezpečenie
opierok na jednotlivých pracovných miestach. Najviac pociťované zdravotné ťažkosti, ktoré
podľa zamestnancov súvisia s výkonom ich práce boli: bolesť chrbtice, bolesť hlavy, bolesti
dolných končatín a zrakové ťažkosti (pálenie očí, krátkozrakosť). Na základe zisteného
RÚVZ zamestnávateľovi predložil skupinu návrhov preventívnych opatrení na zlepšenie
pracovných podmienok a zdravia zamestnancov.
V mesiaci september 2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie RÚVZ so zástupcami vedenia
spoločnosti za prítomnosti PZS, na ktorom vedenie spoločnosti predložilo vybrané konkrétne
preventívne opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok a zdravia zamestnancov týkajúce
sa:
- zníženia expozície hluku zamestnancov na pracoviskách,
- prevencie ťažkostí a ochorení podporno-pohybovej sústavy zamestnancov,
- opatrenia na predchádzanie zvýšenej psychickej pracovnej záťaže zamestnancov,
- aktivity na zlepšenie psycho-sociálnych vzťahov na pracovisku,
- aktivity na podporu zdravia a zdravý životný štýl zamestnancov.
V druhej polovici mesiaca september 2015
Zamestnávateľ oboznámil vedúcich zamestnancov a následne všetkých zamestnancov
spoločnosti o vybraných preventívnych opatreniach na zlepšenie pracovných podmienok
a zdravia zamestnancov a spôsobe ich implementácie na jednotlivé pracoviská.
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Zamestnávateľ v spolupráci s PZS a vedúcimi zamestnancami jednotlivých pracovísk
implementoval na pracoviská spoločnosti konkrétne preventívne opatrenia na zlepšenie
pracovných podmienok a zdravia zamestnancov:
- dôsledný výber kandidátov na zvládanie záťažových situácií pri práci, vypracovanie
psychologického profilu kandidáta pre jednotlivé profesie,
- výcvik komunikačných zručností zamestnancov na zvládanie agresívnych prejavov
klientov,
- harmonogram práce a prestávok určených na oddych zamestnancov (mimo miesta výkonu
práce),
- relaxačné techniky pre zamestnancov,
- skupinové a individuálne poradenstvo pre zamestnancov týkajúce sa nasledovných
problematík:
 syndróm vyhorenia a jeho prevencia,
 zdravý životný štýl,
 stres a psychosomatické ochorenia,
 zdravé stravovanie;
- prezentácia zostáv liečebnej telesnej výchovy zameraných na prevenciu ťažkostí a ochorení
podporno-pohybovej sústavy spojená s individuálnym poradenstvom pre zamestnancov,
- rekondičné pobyty pre zamestnancov,
- pravidelný finančný príspevok pre zamestnancov určený na športové aktivity.
V mesiacoch október - december 2015
Kontrola implementácie preventívnych opatrení na zlepšenie pracovných podmienok
a zdravia zamestnancov na jednotlivých pracoviskách vedúcimi zamestnancami spoločnosti
v spolupráci s PZS.
V mesiaci január 2016
Je plánované pracovné stretnutie RÚVZ so zamestnávateľom, ktorého predmetom bude
vyhodnotenie účinnosti implementovaných preventívnych opatrení na zlepšenie pracovných
podmienok a zdravia zamestnancov.
Následne RÚVZ vypracuje „osnovu intervenčného programu na optimalizáciu
pracovných podmienok a podporu zdravia so zameraním na znižovanie zdravotných
rizík z práce a pracovného prostredia a životného štýlu pre skupinu zamestnancov,
ktorí vykonávajú obdobnú činnosť v kanceláriách“.

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
mamografických vyšetreniach na pracoviskách v Banskobystrickom a Žilinskom kraji.

a

Anotácia:
Hodnotenie veľkosti ožiarenia populácie z lekárskeho ožiarenia v jednotlivých členských
štátov Európskej únie je jednou zo základných požiadaviek ochrany zdravia obyvateľstva pred
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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.
Plnenie v roku 2015
V roku 2015 bolo plnenie zamerané na zisťovanie a analýzu základných prevádzkových
a radiačných parametrov, ktoré sa používajú pri stomatologických rtg vyšetreniach
a mamografických vyšetreniach na pracoviskách v banskobystrickom a žilinskom kraji a
zhodnotenie veľkosti ožiarenia pacientov pri uvedených vyšetreniach.
Mamografické rtg. pracoviská
Najčastejším zhubným nádorovým ochorením žien je karcinóm prsníka. Mamografické
vyšetrenie tak predstavuje nenahraditeľnú metódu pre diagnostiku skorých štádií karcinómu
mliečnej žľazy. Vzhľadom na vysokú rádiosenzitivitu mliečnej žľazy je však nutné
zredukovať dávku pri mamografických vyšetreniach na minimum.
Pri rádiologických vyšetreniach sa kladie dôraz na dodržiavanie diagnostických referenčných
úrovní (DRÚ), ktoré slúžia ako návod pre optimalizáciu lekárskych expozícii. Poznanie DRÚ
pre štandardné rádiologické procedúry je potrebné k stanoveniu miery rizika vzniku
nádorových ochorení v dôsledku rádiologických vyšetrení ako aj k odhadu aktuálnej dávky,
ktorú pacient dostane pri vyšetrení momentálne.
Prekročenie diagnostických referenčných úrovní je podľa súčasne platnej legislatívy
neprípustné. Prevádzkovateľ je povinný pravidelne kontrolovať ich dodržiavanie. DRÚ pre
mamografické vyšetrenia sú uvedené v prílohe č. 1 k NV SR č. 340/2006 Z. z..
Sú definované ako priemerná dávka v mliečnej žľaze stanovená v tkanivo-ekvivalentnom
fantóme prsníka s hrúbkou 4,5 cm pre molybdénovú anódu a filter. Priemerná dávka pre
kranio-kaudálnu projekciu je 1 mGy bez použitie mriežky a 3 mGy pri použití mriežky.
Znižovanie dávok pri mamografických vyšetreniach je možné docieliť neustálym
uplatňovaním princípu ALARA "As Low As Reasonably Achievable", vhodným výberom
rádiologickej techniky, uplatňovaním odporúčaní Európskej komisie, stanovením,
prehodnocovaním a dodržiavaním miestnych diagnostických referenčných úrovní pre
mamografické vyšetrenia a neustálym porovnávaním s národnými DRÚ ako aj vzdelávaním
personálu, ktorý sa podieľa na mamografických vyšetreniach (indikujúci lekári, rádiologickí
technici, rádiológovia).
V Banskobystrickom a Žilinskom kraji evidujeme spolu 25 mamografických pracovísk. Všetky
mamografické pracoviská majú platné povolenie na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia.
Na takmer všetkých mamografických pracoviskách sú vykonávané skúšky s frekvenciou
a v rozsahu uvedenom v legislatíve. Niektoré pracoviská stále neuskutočňujú SDS
s požadovanou frekvenciou 2x ročne a na jednom z pracovisku boli zistené nedostatky a toto
zariadenie bolo navrhnuté na vyradenie z používania.
Napredovanie zobrazovacích technológií v rádiológii sa urýchľuje digitalizáciou a vývojom
citlivejších detekčných systémov. Tak sa na jednej strane zlepšuje diagnostická informácia, na
druhej strane sme však často svedkami, že radiačná záťaž pacienta narastá. Štyri pracoviská
používajú zobrazenie pomocou nepriamej digitalizácie a 12 pracovísk používa priamu
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digitalizáciu. Analógové mamografické pracoviská majú v prevádzke vyvolávacie automaty
určené pre mamografiu.
V roku 2015 bolo vykonaných sedem previerok na mamografických pracoviskách. Išlo o šesť
pracovísk plne digitalizovanými prístrojmi, ktoré nahradili staršie typy mamografických
prístrojov a jedno pracovisko so starším typom analógového mamografu.
Na preverených pracoviskách bolo merané sekundárne žiarenie na stanoviskách obsluhy za
olovenou ochrannou zástenou a v prezliekacích kabínkach pre pacientky.
Meraniami dávkového príkonu bolo preukázané, že limity ožiarenia podľa NV SR č.
345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov
a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením nie sú prekročené pri dodržiavaní prevádzkových
a organizačných opatrení a používaní osobných ochranných prostriedkov na ochranu pred
ionizujúcim žiarením. Stanoviská obsluhy musia byť v súlade s návrhom v optimalizácii
radiačnej ochrany a s monitorovacím plánom na pracovisku.
Jedným so základných princípov radiačnej ochrany je princíp optimalizácie. Kritériom
optimalizácie radiačnej ochrany sú kvantitatívne údaje, z ktorých je potom možné odvodiť
veľkosť ožiarenia pacientov. Faktory, ktoré ovplyvňujú dávku sú: napätie na röntgenovej
lampe, hodnota celkového elektrického množstva, spektrum röntgenového žiarenia, ktoré
závisí od materiálu anódy, prídavná filtrácia, kompresia a typ žľazy.
NV SR č. 340/2006 Z. z. vyžaduje, aby boli uskutočnené prehľady ožiarenia populácie
z jednotlivých typov rádiologických vyšetrení. Sledovanie a hodnotenie ožiarenia pacientov
sa v SR doposiaľ uskutočňuje v obmedzenej miere. Na rádiologických pracoviskách nie je
dostatočne zabezpečená evidencia údajov o rádiologickom vyšetrení, ktorá je nevyhnutná na
odhad dávok. Pracoviskám s digitálnymi mamografmi je v súčasnosti poskytovaná možnosť
sledovania veľkosti ožiarenia prostredníctvom automatizovaného systému DQC (Dose
Quality Control).
Na pracovisku s analógovým mamografom bola kontrolovaná evidencia expozičných
parametrov (napätie na rtg. lampe, veľkosť celkového elektrického množstva, typ anódy,
použitá filtrácia, veľkosť kompresie) v súlade s NV SR č. 340/2006 Z. z.. Na základe týchto
parametrov je možné určiť hodnotu dávky v mliečnej žľaze a zistiť súlad s DRÚ stanovenými
legislatívne.
Diskutovaným problémom ostáva naďalej poskytovanie olovených ochranných pomôcok
pacientkam pri tomto type vyšetrení. Na trhu sú k dispozícii špeciálne olovené ochranné
goliere určené pre mamografiu. Používanie golierov určených pre stomatológiu vedie často
k tvorbe artefaktov na snímke a zvýšeniu radiačnej záťaže pacientok. Na krytie maternice
slúži olovená ochranná polzásterka. Na preverených pracoviskách sú k dispozícii olovené
ochranné pomôcky.
V oblasti radiačnej ochrany na mamografických pracoviskách by mohla mať veľmi
významnú úlohu pozícia rádiologických fyzikov. Takto kvalifikovaní odborníci by počas
prevádzky pracoviska mohli analyzovať problémy zobrazovacích systémov, mali by
pravidelne kontrolovať a optimalizovať expozičné parametre, stanovovať miestne
diagnostické referenčné úrovne a kontrolovať ich súlad s národnými, vykonávať skúšky
prevádzkovej stálosti a optimalizovať rádiologické postupy, a tým zabezpečiť dostačujúcu
úroveň radiačnej ochrany pacientov a aj personálu pracoviska.
Náplň práce klinických fyzikov by bola v zabezpečovaní požiadaviek radiačnej ochrany, mali
by metodicky koordinovať a sledovať činnosť iných zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa
podieľajú na lekárskom ožiarení. Zodpovedali by za presnosť a bezpečnosť používania
zdrojov ionizujúceho žiarenia, za uvádzanie nových zariadení a technológií do prevádzky, ako
aj za zavádzanie systémov zabezpečovania kvality a kontroly kvality na rádiologických
pracoviskách. Žiaľ, táto skupina odborníkov v podmienkach slovenského zdravotníctva nie je
do systému zaradená, hoci súčasne platná legislatíva zaväzuje prevádzkovateľa
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rádiologických zariadení v závislosti od ich počtu, aby bol na pracovisku k dispozícii, ani na
jednom z preverených pracovísk sme klinických fyzikov nenašli. V dohľadnej dobe je
potrebné legislatívne požiadavky aj realizovať.
Pre stanovenie miestnych diagnostických referenčných úrovní na pracoviskách by mohli
slúžiť elektronické formuláre projektu IAEA (STRENGTHENING MEMBER STATE
TECHNICAL CAPABILITIES IN MEDICAL RADIATION PROTECTION). Tieto sa budú
distribuovať na mamografické pracoviská a z príslušných dát bude možné stanovenie hodnoty
dávky v mliečnej žľaze pre jednotlivé vyšetrenia a stanovená miestna diagnostická referenčná
úroveň na mamografických pracoviskách.
Stomatologické rtg. pracoviská
V Banskobystrickom a Žilinskom kraji je evidovaných 441 stomatologických rtg. prístrojov
(intraorálnych a panoramatických) na 349 pracoviskách. Na stomatologických pracoviskách
v súčasnosti zaznamenávame najmä nárast nových digitálnych panoramatických
stomatologických röntgenov. Postupne sa zdokonaľuje aj systém zobrazovania a
vyhodnocovania snímok.
V roku 2015 bolo uskutočnených 53 previerok na stomatologických pracoviskách
s intraorálnymi rtg prístrojmi a 10 previerok na panoramatických rtg. pracoviskách.
Na stomatologických rtg pracoviskách s intraorálnymi rtg. prístrojmi bolo kontrolované
dodržiavanie požiadaviek radiačnej ochrany (nastavenie expozičných parametrov, dodržiavanie
legislatívne stanovených DRÚ, používanie olovených ochranných pomôcok). Išlo o 32 nových
digitálnych intraorálnych prístrojov, 7 intraorálnych prístrojov so systémom nepriamej
digitalizácie snímky a 14 prístrojov so systémom zobrazenia prostredníctvom samovyvolávacích snímok.
Na pracoviskách s priamou digitalizáciou rtg. snímky pri používanom expozičnom čase pod
0,1 s bola hodnota dopadovej dávky pod 1mGy. Nedochádza teda k prekračovaniu DRÚ.
Na siedmych pracoviskách je používaný systém nepriamej digitalizácie. Na jednom pracovisku
sme navrhli optimalizačné opatreniam, a to zníženie hodnoty expozičného času z 0,32 ms pod
hodnotu 0,1 ms pri zachovaní dostatočnej úrovne kvality snímky, čím sa redukovala dopadová
dávka na úroveň legislatívne stanovenej DRÚ. Rovnako ako pri priamej digitalizácii sú
hodnoty dopadovej dávky menšie ako 1mGy.
Na ostatných preverených pracoviskách sú používané klasické rtg. snímky a vyvolávací proces
je zabezpečený pomocou samovyvolávacích snímok. Aj na týchto pracoviskách je dodržiavaná
DRÚ, pri používaných expozičných časoch do 0,4 s je hodnota dopadovej dávky pod 5mGy.
Deväť preverených pracovísk s panoramatickými rtg. prístrojmi je novozriadených a plne
digitalizovaných, jedno pracovisko má k dispozícii vyvolávací automat.
Vzhľadom k tomu, že v legislatíve nie je stanovená DRÚ pre digitálne panoramatické rtg. boli
sumarizované výsledky SDS a hodnoty dávkových príkonov v mieste obsluhujúceho personálu
a v miestach možného pobytu osôb, aby sa stanovila miera radiačnej záťaže personálu a osôb.
Zhrnutie
Výsledky v oblasti sledovania úrovne radiačnej ochrany a radiačnej záťaže pri
mamografických a stomatologických vyšetreniach preukázali, že pracoviská sú v súlade
s požiadavkami na ochranu zdravia pri činnostiach dôležitých z hľadiska zabezpečenia
radiačnej ochrany a stanovené hodnoty dávky v mliečnej žľaze a namerané hodnoty
dopadovej dávky pri stomatologických vyšetreniach sú porovnateľné s hodnotami uvedenými
v legislatíve.
Riziko vyplývajúce z rádiologických vyšetrení je v možnosti prejavu stochastických efektov,
teda bezprahových, kedy akákoľvek dávka môže (ale aj nemusí) vyvolať vznik nádorových
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ochorení, prípadne dedičných defektov. Pravdepodobnosť týchto účinkov sa zvyšuje
s rastúcou dávkou. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby zníženie dávok z ožiarenia neobmedzilo
úroveň a kvalitu získaných diagnostických informácií.
Optimalizácia prístrojového vybavenia a rádiologických postupov spolu s aplikáciou kritérií
vydaných Európskou komisiou môže prispieť k redukcii dávky a tým aj k znižovaniu rizika
spojeného s ionizujúcim žiarením.
Je to však náročný a zdĺhavý proces vyžadujúci spoluprácu rádiológov, rádiologických
technikov i pracovníkov dozoru.
Spracovali:
doc. MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD.; MUDr. Ivana Sedliačiková, MPH; MUDr. Katarína
Slotová, PhD.; MUDr. Jarmila Beláková, MUDr. Pavol Adámek

ODBOR EPIDEMIOLÓGIE
2. Posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkon imunologických prehľadov
v populácii
2.1. Priorita – Národný imunizačný program SR
Základnou úlohou v tomto období je:
• udržať pravidelné povinné očkovanie
• realizovať imunologické prehľady.
Plnenie
•
V roku 2015 sme kontinuálne vykonávali metodické a odborné vedenie imunizácie
usmerňovaním liečebno-preventívnej zložky, a to 35 pediatrických obvodov v okrese
Banská Bystrica a Brezno. Najviac konzultácií bolo venovaných zabezpečeniu výkonu
očkovania detí, ktoré sa vrátili zo zahraničia alebo ich pediatri začínajú očkovať
s časovým posunom oproti klasickému očkovaciemu kalendáru. Celkom bolo
poskytnutých 240 konzultácií.
•
Pre rozvoj a zlepšenie prevencie ochorení preventabilných očkovaním, očkovania,
monitorovania situácie v oblasti imunizácie sme zaviedli pravidelnú mesačnú kontrolu
úplnosti údajov o nákazách preventabilných očkovaním, ktoré boli vykazované v systéme
EPIS. Pre skvalitnenie týchto údajov sme usporiadali dva semináre pre pracovníkov, ktorí
zodpovedajú za údaje vložené do EPIS.
•
Zamestnanci odboru sa zúčastňujú prípravy stratégií a opatrení pre NIP SR a odporúčaní
na ich vykonávanie najmä aktívnou účasťou na práci Poradného zboru HH SR pre
epidemiológiu. Pripravili návrh novely OU pre prevenciu tetanu.
•
Pre zlepšenie informovanosti a poznatkov populácie o problematike imunizácie sme
poskytovali informácie do médií formou tlačových správ, rozhovorov do národných
i lokálnych médií, článkami do printových médií, informáciami na webovej stránke nášho
úradu a osobnými konzultáciami v Poradni pre očkovanie.
•
Pre odstránenie rozdielov v zaočkovaní, ktoré existujú najmä v ťažko dostupných
marginálnych skupinách obyvateľstva (rómske komunity, migranti) nebolo potrebné
v našom regióne v roku 2015 vykonávať žiadne mimoriadne aktivity.
•
Pokračovali sme v surveillance a kontrole ochorení preventabilných očkovaním v súlade
s odporúčaniami ECDC a WHO (eliminácia osýpok, rubeoly, poliomyelitídy); realizovala
sa environmentálna surveillance poliomyelitídy formou odberov odpadových vôd
a vyšetrovaním týchto vzoriek na prítomnosť POLIO vírusov.

13

•

•

•
•

•

Podieľali sme sa na aktivitách zameraných na udržanie vysokej zaočkovanosti detskej
i dospelej populácie prostredníctvom výchovy odborných pracovníkov na všetkých
úrovniach, laickej verejnosti, najmä mladých rodičov a médií; aktívne sme prednášali na
pediatrickom kongrese a na vzdelávaní ZP na Medifórach a iných odporných podujatiach
(Červenkove dni preventívnej medicíny, VI. Vakcinologický kongres, XVIII.
Východoslovenský vakcinačný deň, XXI. Vakcinačný deň SR, Kongres všeobecných
lekárov v Žiline, Medzinárodná konferencia všeobecných lekárov v Starom Smokovci).
Prebehla Škola očkovania pre pracovníkov RÚVZ zorganizovaná pri SZU FVZ
Bratislava, kde sme aktívne prednášali. Poskytovali sme informácie do médií. V rámci
Európskeho imunizačného týždňa sme vykonali školenie žiakov strednej zdravotníckej
školy v oblasti očkovania, pripravili sme informačné nástenky o význame očkovania.
„Poradňa očkovania“ zriadená na RÚVZ BB je otvorená pre rodičov detí ale aj inú
verejnosť. Väčšina rodičov prichádza do poradne na predvolanie pre neúčasť ich detí na
očkovaní; najväčšiu proporciu návštevníkov predstavujú občania, cestujúci do zahraničia,
ktorí sa informujú o potrebných očkovaniach alebo potrebujú vystaviť medzinárodný
očkovací preukaz.
Príprava registra očkovaných osôb je v procese podania projektu.
Pre identifikáciu najčastejších faktorov ovplyvňujúcich postoj rodičov malých detí
a budúcich rodičov k očkovaniu sa realizuje osobitný projekt, v rámci ktorého sa počas
roka realizovala príprava a vykonávanie intervencií, ktorých efektivita sa trend vývoja
sa bude hodnotiť v priebehu roku 2017.
Imunologické prehľady sa nerealizovali, ich realizácia je závislá od organizácie tejto
aktivity na národnej úrovni.

2.2. Priorita - Surveillance prenosných ochorení
Pre naplnenie tejto úlohy bolo v roku 2015 vykonané nasledovné:
•

•
•

•

Pre posilnenie monitoringu prenosných ochorení vrátane hlásenia zo strany PZS a OKM
sa pribežne kontaktujeme s jednotlivými laboratóriami, ktoré sú technicky schopné hlásiť
on-line do EPIS-u, dosiahli sme viac ako 65 % pokrytie hlásenia touto formou. Na úrovni
okresov Banská Bystrica a Brezno robíme individuálne intervencie na skvalitnenie
hlásenie PZS a využívanie on.line systému osobnými intervenciami. V priebehu celého
roka sme podporovali skvalitnenie surveillance pohlavne prenosných chorôb.
Pre udržanie EPIS-u – epidemiologického informačného systému spolupracujeme s fy
SOFTEC na rozvoji a skvalitnení dát ako aj na ich bezpečnom uchovávaní.
Surveillance vybraných prenosných ochorení, ktoré je vyžadované v rámci plnenia úloh
vlády, Rady Európy prostredníctvom ECDC, WHO sa systematicky zabezpečuje jednak
pravidelnou komunikáciou so všetkými RÚVZ v SR ako aj školeniami, ktoré boli v I.
polroku usporiadané 2x pre pracovníkov , ktorý osobne pracujú so systémom EPIS.
Pre zabezpečenie 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 sme sa podieľali na
spracovaní OU na výkon opatrení pri výskyte vysoko nebezpečných nákaz (VNN),
vykonali sme školenie pre zainteresovaných pracovníkov BBSK, a to pracovníkov
urgentných príjmov jednotlivých lôžkových zariadení v kraji, KOS, krízových manažérov
ZZ a pracovníkov všetkých RÚVZ v kraji 2x. Pre zamestnancov odboru epidemiológie
sme zabezpečili OOPP pre 2. a 3. level biologického rizika, vykonávame pravidelný
nácvik obliekania a vyzliekania týchto odevov a ich dekontamináciu. V druhom polroku
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•

sa zabezpečilo školenie všeobecných lekárov pre deti, dorast a dospelých v spolupráci
s Regionálnou komorou lekárov Banská Bystrica.
Horeuvedené aktivity slúžia zároveň aj pre posilnenie globálnej zdravotnej bezpečnosti
(varovanie a reakciu na epidémie, ohrozenie biolgickými zbraňami).

3. Posilňovanie prevencie neprenosných ochorení
Pre 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 bolo v roku 2015 vykonané nasledovné:
3.1
V roku 2015 bolo celkom v základnej poradni zdravia vyšetrených za štandardných
podmienok 295 klientov, z toho bolo prvovyšetrených 155 klientov (41 mužov a 99 žien) na
opakovanú kontrolu prišlo 140 klientov (47,4 %). Celkom bolo o zrealizovaných 68 výjazdov
Základnej poradne zdravia, kedy bolo vyšetrených 1285 klientov. O služby Poradne zdravia
mali záujem predovšetkým stredoškoláci s maturitou (37 %) a vysokoškolsky vzdelaní ľudia
(36 %). Pri prvej návšteve PZ u 17 mužov a 43 žien bol zistený TK v kritických hodnotách.
Pri opakovaných kontrolách u klientov u ktorých boli zistené zvýšené hodnoty rizikových
biochemických parametrov; u 16,4 % klientov došlo po individuálnom poradenstve k poklesu
celkového cholesterolu, u 17 % k poklesu glukózy, u 61 % klientov sa upravila hladina
triglyceridov, u 27 % klientov sa upravil systolický TK a u 23,4 % klientov diastolický
krvný tlak. U 61 % klientov sa zvýšil dobrý cholesterol(HDL), ale na druhej strane, stále sa
nedarí úprava hmotnosti až na výsledky účastníkov celoslovenskej kampane Vyzvi srdce
k pohybu, kde u prevažnej väčšiny klientov išla hmotnosť dole (výsledky pri úlohe 9.2.1).
Na realizácii cieľov programu CINDI sa podieľajú aj špecializované poradne, pracovníčky
oddelenia PZ vedú Poradňu pre optimalizáciu pohybovej aktivity, Poradňu pre odvykanie od
fajčenia, Poradňu pre nefarmakologické ovplyvňovanie krvného tlaku, Poradňu na znižovanie
nadváhy a obezity.
Poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity
Na oddelení PZ RÚVZ BB od roku 1995 pracuje Poradňa pre optimalizáciu pohybovej
aktivity (POPA). Má dve sekcie – individuálne poradenstvo a skupinové cvičenia.
Telovýchovná lekárka v POPA poskytla v roku 2015 vo svojich priestoroch špecializované
poradenstvo 3 klientkam a 1 klientovi, ktorým sa okrem antropometrie a meraní tlaku urobilo
24 špeciálnych vyšetrení a funkčných testov.
POPA mala 3 výjazdy, kde sa 122 klientom poskytlo špecializované poradenstvo – na
Slovenskej pošte pre zamestnancov, na Krytej plavárni pri príležitosti Svetového dňa
„Pohybom k zdraviu“ pre návštevníkov a v Nemeckej - Zámostí pre seniorov, členov Jednoty
dôchodcov. Poradenstvo o vhodnej pohybovej aktivite a o vhodnosti pohybu pri rôznych
zdravotných problémoch sa poskytovalo aj e-mailom. Naše inštruktorky v roku 2015 viedli
pravidelné skupinové cvičenia, spojené s kontrolou krvného tlaku s deviaťimi skupinami - 3
skupiny cvičia v priestoroch oddelenia PZ, 4 v priestoroch klubu Harmónia, 1 v klube
Rozmarín a 1 na krytej plavárni UMB.
3.2
Bolo vykonané zhodnotenie efektívnosti činností poradní zdravia v SR za 20 rokov
vykonávania intervenčných aktivít. Vyhodnotenie bolo využité ako podklad do správy
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o zdravotnom stave obyvateľstva SR o prevalencii rizikových faktorov chronických
neprenosných chorôb a boli tieto údaje zahrnuté aj do VS za SR.
3.3.
V roku 2015 v mesiacoch marec až jún bol zorganizovaný VI. ročník celoslovenskej
kampane „Vyzvi srdce k pohybu“. Účastnícke listy sme dostali od 561 dospelých ľudí, 408
žien a 153 mužov. Podľa okresov bolo najviac účastníkov z okresu Banská Bystrica - 54
osôb. Z celkového počtu účastníkov z celého Slovenska sa u 317-tich (t.j. 56,5 %) zaznamenal
po súťaži pokles hmotnosti, išlo o 89 mužov a 228 žien. Pokles hmotnosti bol zaznamenaný u
väčšiny súťažiacich so vstupnou nadváhou a obezitou.
3.4
Pri realizácii projektu „Terénna sociálna práca v prostredí marginalizovaných rómskych
komunít v meste Banská Bystrica“ a projekt „Sastipen je zdravie“ spolupracujeme
s Kultúrnym združením Rómov Slovenska, ktoré sídli v meste Banská Bystrica. V I. polroku
2015 sme poskytli prednášku s názornou ukážkou v zásadách poskytovania prvej pomoci pre
asistentov zdravotnej výchovy, ktorí pracujú v jednotlivých znevýhodnených komunitách
Banskej Bystrice.
V roku 2015 pravidelne sa robil zber ošatenia na RÚVZ a dávali sme to rodinám, ktoré to
potrebujú v obci Telgárt, kde sme predtým daný projekt realizovali.
Ďalej sme spolupracovali s koordinátormi a asistentmi zdravotnej výchovy v rámci projektu
„Zdravé komunity“.
V mesiacoch júl - august 2015 sme sa podieľali na realizácii mimoriadnej úlohy HH SR –
monitoring hygienických podmienok v rómskych osadách okresu Banská Bystrica a Brezno.
Zmonitorovali sme 26 rómskych osád. Najhoršia situácia bola zistená vo všetkých sledovaných
ukazovateľoch v obci Polomka v rómskej osade Dolinka. Táto obec nemá Komunitné centrum,
ani tu nie je asistent pre výchovu ku zdraviu, ako je to v iných obciach okresu Brezno (mesto
Brezno, Telgárt, Šumiac, Valkovňa, Čierny Balog, v obci Pohorelá je len komunitné centrum).
V decembri 2015 RUVZ Banská Bystrica spolu s RÚVZ Košice a Prešov pripravilo pre
Ministerstvo zdravotníctva SR návrh transferu pre realizáciu projektu „Zdravé komunity“ na rok
2016.
3.5
V roku 2015 sa pokračovalo v regionálnom projekte „Výživový stav obyvateľov
v produktívnom veku, vyhodnotenie bude súčasťou VS za rok 2015.
3.6
Oddelenie podpory zdravia pri RÚVZ BB sa v mesiacoch október – november 2015 spolu
s oddelením preventívneho pracovného lekárstva podieľal na celoslovenskom výskume
prierezovej štúdie o vplyve zdravotnej výchovy na prevenciu alkoholovej závislosti u osôb vo
veku 15-29 rokov. Cieľom prierezovej štúdie bolo zistiť mieru efektivity a vplyv zdravotnej
výchovy v prevencii alkoholovej závislosti, pôsobenie hromadných oznamovacích
prostriedkov, skupinových a individuálnych intervencii vo vzťahu k informáciám o alkohole,
dôvody nárazového pitia, mieru konzumácie alkoholu a názory mladých na reklamu a varovné
označenie na alkoholových nápojoch. Pre okres Banskú Bystricu bola stanovená vzorka 84
respondentov, ktorí boli rozdelení podľa pohlavia, príslušného vzdelania (SOŠ bez maturity,
s maturitou, vysokoškolským vzdelaním) vo vekových kategóriách 15 r., 24 r. a 26 r. Celkový
počet respondentov zapojených v okrese Banská Bystrica do spomínaného anonymného
dotazníkového prieskumu bol 85.
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3.7
Oddelenie podpory zdravia sa naďalej podieľa na projekte „Školské ovocie“. V mesiaci
október vypracovalo správu o odpočte sprievodných edukačných aktivít za školský rok
2014/2015 k programu podpory spotreby ovocia a zeleniny u detí a žiakov v školách –
„Školské ovocie“ za regionálne úrady verejného zdravotníctva v rámci Banskobystrického
kraj. Pre deti a mládež sme v roku 2015 pripravili vzdelávacie a zážitkové podujatia, ktoré
možno začleniť do viacerých tematických okruhov. Celkom bolo zrealizovaných deväť
skupinových vzdelávacích aktivít pre mládež o zdravom životnom štýle detí ( problematika
závislosti, dospievanie, pohybová aktivita, atď.).
3.8
Oddelenie podpory zdravia RÚVZ BB sumarizuje každý mesiac od jednotlivých oddelení
RÚVZ vykonávajúcich štátny zdravotný dozor výsledky kontrol dodržiavania zákona č.
377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jednotlivé
odbory RÚVZ BB v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru a zabezpečujú hlásenie počtu
vykonaných kontrol nápravných opatrení v mesačných intervaloch odboru podpory zdravia.
V priebehu r. 2015 bolo vykonaných 2270 kontrol. V priestupkovom a v správnom konaní
neboli v roku 2015 uložené žiadne sankcie, ani pokuty.
3.9
Oddelenie podpory zdravia RÚVZ BB zabezpečuje početné poradenské výjazdy do škôl a na
pracoviská okresov Banská Bystrica a Brezno, kde na základe anamnézy a vyšetrení
vykonaných za štandardných podmienok poskytujú pracovníčky oddelenia PZ poradenstvo
o zdravom životnom štýle aj s ohľadom na pracovné prostredie a charakter práce klientov.
V roku 2015 sme takéto služby v rámci výjazdov základnej poradne zdravia poskytli 225
zamestnancom na 8 pracoviskách.
3.10
Oddelenie podpory zdravia RÚVZ BB participovalo na príprave a spolupodieľaní sa na
realizácii aktivít Národného programu aktívneho starnutia, ktorý je v gescii Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Už z minulých rokov máme intenzívnu spoluprácu so seniormi, seniorskými organizáciami
a zariadeniami sociálnych služieb pre dôchodcov, zameranú na zdravotnú výchovu a
vzdelávanie, poradenstvo, prevenciu chorôb a na podporu zdravia a zdraviu prospešných
aktivít starších ľudí.
Pokračujú výjazdy základne poradne zdravia vyhradené starostlivosti o seniorskú klientelu do denných centier seniorov, do domovov dôchodcov, pre Jednotu dôchodcov. Do denných
centier a do Agentúry sociálnych služieb chodia pracovníčky oddelenia PZ RÚVZ BB
monitorovať seniorom krvný tlak, v niektorých kluboch vedú aj skupinové cvičenia seniorov.
Skupinových cvičení v priestoroch oddelenia PZ pod vedením našich inštruktoriek sa tiež
zúčastňujú v prevažnej miere seniorky.
Bolo zrealizovaných šesť skupinových vzdelávacích aktivít pre seniorov DC Nádej Robotnícka ul., Banská Bystrica, KC - Tatranská 10, Sásová, Domov sociálnych služieb
v Dubovej, Sídlo JDS - stará škola v Nemeckej – Zámostie.
Oddelenie podpory zdravia bolo zapojené ako spoluriešiteľ projektu „Akadémia
banskobystrického seniora“, ide o projekt EÚ kde gestorom bol Mestský úrad Banská
Bystrica. Cieľová skupina boli seniori vo veku nad 50 rokov žijúci v mete Banská Bystrica
alebo v jeho blízkom okolí. Projekt sa začal pripravovať v roku 2013 (august), ukončený a
vyhodnotený bol v roku 2015.

17

Boli zadané dva špecifické ciele:
1. Vytvoriť vzdelávací program zameraný na aktívne starnutie a rozvoj kľúčových
kompetencii seniorov.
2. Uskutočniť pilotné vzdelávacie kurzy v rámci novovytvoreného programu.
Vzdelávací program mal 9 samostatných modulov:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Základy komunikácie v anglickom jazyku
Základy práce s PC
Komunikačné zručnosti, zvládanie stresu a frustrácie
Právne minimum pre seniorov
Tvorba projektov
Zdravé starnutie
Tradičné remeslá
História medeného mesta
Senior Swim ( význam telesnej kultúry seniora)

Modul - Zdravé starnutie
Malo pod patronátom Oddelenie podpory zdravia RÚVZ BB. V roku 2015 pracovníčky
oddelenia PZ poskytli celkom 207-krát na jednotlivých zariadeniach sociálnej služby
a domovov dôchodcov ako aj klubov dôchodcov mesta Banská Bystrica telovýchovné
aktivity, ktorých sa zúčastnilo 99 cvičeniek.
V dňoch 9.07.-10.07.2015 v Bratislave pod záštitou kancelárie WHO na Slovensku bol
medzinárodný workshop venovaný problematike “Zdravé starnutie“, kde za prítomnosti
štyroch štátov EU ( Slovensko, Česko, Chorvátsko a Maďarsko) boli prezentované aktivity
z daných regiónov. Za mesto Banská Bystrica sa zúčastnila vedúca sociálnej sekcie MU
a vedúca oddelenia PZ RÚVZ BB.
Kampaň Týždeň mozgu“
V roku 2015 pripadol Týždeň mozgu na 16.03.–22.03.2015. Pri tejto príležitosti sme
pripravili niekoľko sprievodných zdravotno-preventívnych aktivít pre klientov
v produktívnom aj poproduktívnom veku. Záujemcovia mali možnosť oboznámiť sa
s anatómiou a funkciou mozgu, jeho ochoreniami a poruchami pamäti. Zároveň získali
informácie ako si udržať dobrú pamäť a ďalej si ju rozvíjať prostredníctvom logických úloh.
Na otestovanie svojej pamäti využili pracovné listy (107 klientov). V rámci týždňa mozgu
sme na troch miestach (KOMUCE zariadenie pre seniorov ul. Krivánska16, Banská Bystrica Sásová, Stredisko sociálnych služieb ul. Na Uhlisku 1, Banská. Bystrica, Zariadenie pre
seniorov na Internátnej ulici v Banskej Bystrici. Pracovníci oddelenia PZ sa zamerali
predovšetkým na tréning pamäte pracovnými testami, ako aj individuálnym poradenstvom
zameraným na funkciu mozgu a prevenciu mozgových činností. „Deň otvorených dverí“
v RÚVZ BB - vyšetrovanie kardiovaskulárnych rizikových parametrov a individuálne
poradenstvo k zisteným výsledkom, tréning pamäti pracovnými listami.
Spracovala:
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. z podkladov oddelenia epidemiológie a vedúcej
oddelenia Podpory zdravia MUDr. Silvie Kontrošovej, MPH.
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Bardejove
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HYGIENA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA
Monitoring kvality pitnej vody z vlastných vodných zdrojov na rómskych osadách
V okrese Bardejov je 23 rómskych osád, z ktorých 7 nemá zabezpečený prívod vody
z verejného vodovodu: Nižný Tvarožec, Andrejová, Lascov, Marhaň, Lenartov, Snakov
(osada mimo obce) a Hrabské . Na 4 osadách (Lukov, Kurov, Snakov, Frička) je zásobovanie
pitnou vodou z verejného vodovodu a aj z vlastných vodných zdrojov, ostatné rómske osady
majú zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu priamo v bytoch resp. obydliach alebo
prostredníctvom výtokových stojanov.
V roku 2015 bolo z rómskych osád odobratých na laboratórne vyšetrenie 16 vzoriek vôd
z vlastných vodných zdrojov , z ktorých 9 bolo nevyhovujúcich. V jednom prípade bolo
v súvislosti s nevyhovujúcou kvalitou pitnej vody zo studne na rómskej osade v obci Hrabské
nariadené opatrenie na zákaz používania pitnej vody zo studne (otvorenej betónovej skruže)
a zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody pre obyvateľov rómskej osady. Uvedené
opatrenie bolo splnené (obyvatelia majú k dispozícii vŕtanú studňu s odberom vody cez
pumpu). V súvislosti s ďalšími nevyhovujúcimi vzorkami boli na príslušné obce (Snakov,
Nižný Tvarožec, Marhaň, Lenartov - 4 studne) zaslané informácie o kvalite vody
s upozornením, na zabezpečenie odstránenia nedostatkov, ktoré môžu mať negatívny vplyv
na kvalitu vody v studniach a zabezpečenie dezinfekcie vody.
Dôvodom nevyhovujúcej kvality pitnej vody v studniach je ich nevhodné umiestnenie
(nemajú zabezpečené ochranné pásmo), nevyhovujúci stav studní a nevyhovujúci odber vody
zo studní vedrom.

PREVENTÍVNE PRACOVNÉ LEKÁRSTVO A TOXIKOLÓGIA
Znižovanie rizika vzniku ochorení podmienených prácou u zamestnancov pri práci so
zobrazovacími jednotkami
Cieľom úlohy je 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).
V rámci štátneho zdravotného dozoru sme sledovali pracovné podmienky a režim práce
a odpočinku zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu so zobrazovacími jednotkami prevažnú
časť pracovnej zmeny t.j. viac ako 4 hodiny denne, a plnenie povinností zamestnávateľov
vyplývajúcich z Nariadenia vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami.
Previerky boli vykonané v kanceláriách v súvislostí s podanými žiadosťami (44), kde
zamestnanci prevažnú časť pracovnej zmeny vykonávajú prácu so zobrazovacími jednotkami.
Zároveň všetkým zamestnancom (52) boli rozdané na vyplnenie dotazníky informovanosti
zamestnancov pri práci so zobrazovacími jednotkami, ktorými sme overovali u zamestnancov
dodržiavanie požiadaviek zamestnávateľa na poskytovanie informácií v oblasti ochrany
zdravia pri práci. Z rozdaných dotazníkov sa zistilo, že:
- väčšina respondentov využíva ZJ viac ako polovicu pracovnej zmeny
- väčšina respondentov mala vedomosti o vplyve ich práce a pracovných podmienok so ZJ
na zdravie
- respondenti by uprednostnili spôsob získavania informácií účasťou na školeniach
- všetci zamestnanci majú možnosť prerušiť prácu so ZJ v určených časových intervaloch.
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jednotlivé pracoviská sú prevažne vybavené novými ergonomicky prispôsobiteľnými PC
zostavami s LCD obrazovkami
Na všetkých sledovaných pracoviskách so zobrazovacími jednotkami neboli zistené žiadne
závažnejšie nedostatky.

HYGIENA VÝŽIVY
1. Sledovanie zdravotnej bezpečnosti hotových pokrmov v zariadeniach spoločného
stravovania
V roku 2015 bolo odobraných v zariadeniach spoločného stravovania 107 vzoriek hotových
pokrmov. Z toho bolo 104 vzoriek vyšetrených mikrobiologicky a 30 vzoriek chemicky,
z toho 3 vzorky boli celodenná strava. Z celkového počtu odobraných vzoriek nevyhovelo 8
vzoriek, čo predstavuje 7,5 %. Všetky tieto vzorky nevyhoveli mikrobiologicky a to pre
prekročený počet koliformných mikroorganizmov - 4 vzorky, pre prítomnosť koagulázopozitívnych stapfylokokov -1 vzorka, pre prítomnosť mikroorganizmov Citrobacter - 4
vzorky, pre prítomnosť mikroorganizmov Pseudomonas aeruginosa - 2 vzorky, pre
prítomnosť mikroorganizmov Klebsiella oxytoca - 1 vzorka. 4 z týchto vzoriek boli odobrané
v zariadeniach spoločného stravovania otvoreného typu: Reštaurácia „Full belly“ (varená
ryža), vývarovňa Expres Panda (zemiaková kaša), hostinec Stará karčma (zemiakový šalát),
Reštaurácia ľudových jedál (varené halušky). 4 vzorky boli odobrané v zariadeniach
spoločného stravovania ústavného typu: Zariadenie pre seniorov Kružlov (syrová nátierka,
vývar z kostí, bravčová pečienka, varené zemiaky).
Vo všetkých prípadoch bolo zahájené správne konanie a prevádzkovateľom uložená náhrada
nákladov v celkovej výške 202,60 eur (v 4 prípadoch) a v 1 prípade bola uložená sankcia 300
eur (Zariadenie pre seniorov Kružlov).
2.

Kontrola účinnosti sanitácie vykonávanej v zariadeniach spoločného stravovania

V roku 2015 bolo odobraných v zariadeniach spoločného stravovania 248 sterov na
kultivačné vyšetrenie na overenie účinnosti vykonávanej sanitácie, z toho 212 sterov bolo
z pracovných plôch, náradia, zariadenia a 36 sterov z rúk a pracovného odevu zamestnancov.
Celkovo nevyhovelo 44 sterov, čo je 17,32%.
V zariadeniach spoločného stravovania otvoreného typu bolo odobraných 148 sterov, z toho
128 bolo z pracovných plôch, náradia, zariadenia a 20 z rúk a pracovného odevu
zamestnancov.
Nevyhovujúcich sterov bolo 30 a boli odobraté v týchto prevádzkach: reštaurácia Penzión
Magura (1 ster - kvasinky), reštaurácia hotel Artin (2 stery - kvasinky, plesne, Klebsiellla
oxytoca), Reštaurácia Verde (5 sterov - kvasinky, Klebsiella pneumoniae, z toho 1 na
kontrolu osobnej hygieny), reštaurácia Next (3 stery – Enterobacter, kvasinky, Klebsiella
pneumoniae, z toho 1 na kontrolu osobnej hygieny), Vývarovňa F&M Catering (1 ster Enterobacter), reštaurácia Corleone (1 ster – Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Klebsiella
pneumoniae, Enterobacter, kvasinky), Reštaurácia ľudových jedál (7 sterov, z toho 1 na
kontrolu osobnej hygieny – Enterobacter, Streptococcus alfa-haemolyticus, Staph. aureus,
kvasinky, plesne), vývarovňa Expres Panda (3 stery, z toho 2 na kontrolu osobnej hygieny –
Enterobacter, E. Coli, kvasinky, Klebsiella oxytoca aj pneumoniae), reštaurácia FM Catering
(4 stery, z toho 1 na kontrolu osobnej hygieny – kvasinky, Enterobacter, Ecc. faecalis).
V zariadeniach spoločného stravovania ústavného typu bolo odobraných 100 sterov, z toho 84
bolo z pracovných plôch, náradia, zariadenia a 16 z rúk a pracovného odevu zamestnancov.
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Spolu nevyhovelo 14 sterov v týchto prevádzkach: ZSS NsP (3 stery – Staph. aureus prod.
Eneterotoxín, Enterobacter cloacae, z toho 1 na kontrolu osobnej hygieny), ZSS Zariadenie
pre seniorov „Topľa“ (6 sterov - kvasinky, plesne, z toho 2 na kontrolu osobnej hygieny), ZSS
LD Astória Bardejovské Kúpele (2 stery - kvasinky, plesne, Staph. aureus), ZSS SB Inmart (1
ster na kontrolu osobnej hygieny - Staph. aureus prod. enterotoxín).
V prípade nevyhovujúcich výsledkov laboratórnych rozborov boli udelené 2 blokové pokuty
v celkovej sume 50 eur za nedostatočnú prevádzkovú hygienu (reštaurácia Corleone – 20 eur,
reštaurácia F&M Catering – 30 eur) v ostatných prípadoch bola uložená bloková pokuta na
mieste za iné nedostatky v prevádzkovej hygiene alebo bolo zaslané upozornenie na dôsledné
vykonávanie účinnej sanitácie a dezinfekcie pracovného prostredia, zariadenia a náradia príp.
dôkladnejšie dodržiavanie osobnej hygieny.

HYGIENA DETÍ A MLÁDEŽE
Prevencia chybného držania tela u žiakov základných škôl
Cieľom priority je v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru monitorovať prostredie a
ergonomické podmienky v klasických a počítačových učebniach na základných školách v
súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia žiakov pri výchovno-vzdelávacom procese.
V roku 2015 sa úloha realizovala priebežne v dvadsiatich dvoch základných školách v okrese
Bardejov prevažne v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru v uvedených zariadeniach.
Zamestnanci referátu hygieny detí a mládeže monitorovali situáciu, týkajúcu sa
ergonomických podmienok v školách so zameraním na primeranosť veľkosti školského
nábytku vo vzťahu k výške žiaka a vhodnosť pracovného miesta v triede vzhľadom na
osvetlenie, zrakové a sluchové poruchy detí a ľavorukosť. V prípade zistenia nesprávneho
sedenia žiakov v školských laviciach bola na základe usmernenia vykonaná náprava. V rámci
prevencie boli vykonávané poradenské a edukačné aktivity - besedy so žiakmi a
pedagogickými pracovníkmi spojené s odovzdaním resp. zaslaním edukačných materiálov s
príslušnou tematikou. Uvedenej problematike sa bude venovať pozornosť aj naďalej v rámci
zdravotno-výchovných aktivít a pri výkone štátneho zdravotného dozoru.
Na uvedenú tému bol vypracovaný článok pod názvom „Prevencia chybného držania tela detí
a mládeže v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v školách“, ktorý bol uverejnený v
regionálnych novinách a na webovej stránke úradu.

EPIDEMIOLÓGIA
Zhodnotenie zaočkovanosti deti pri výskyte VHA v rómskych osadách
Cieľom úlohy bolo zhodnotiť zaočkovanosť detí pri výskyte VHA v rómskych osadách
okresu Bardejov.
V našom okrese sa nachádza 18 ambulancií praktických lekárov pre deti a dorast. Zistili sme,
že lekári evidujú na svojich ambulanciách 4872 rómov, z toho 3509 rómskych detí do 15
rokov.
Celková zaočkovanosť detí do 15 rokov proti VHA je 1721, čo predstavuje 49%
zaočkovanosť.
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OCHRANA K ZDRAVIU
Zvyšovanie zdravotného uvedomenia obyvateľov regiónu s hlavným zameraním na
priority NPPZ
Ovplyvňujeme determinanty zdravia, zvyšovaním informovanosti obyvateľov s cieľom
ochrany, zachovania alebo vrátenia zdravia edukáciou prostredníctvom besied, prednášok,
individuálnym poradenstvom zdravého životného štýlu a ďalšími zdravotno-výchovnými
aktivitami.
Vykonali sme spolu 230 prednášok a besied pre verejnosť, MŠ, ZŠ a SŠ na témy: škodlivosť
fajčenia 21 prednášok, drogy 21 prednášok, riziko užívania anabolík 1, alkohol 28
prednášok, prvá pomoc 18 prednášok, stomatohygiena 19 prednášok, základné hygienické
návyky 17 prednášok, AIDS 12, panelové súťaže - AIDS workshop 11, chrbtica školáka 12
prednášok, mozog 2 prednášky, poruchy príjmu potravy- zdravá výživa 4 prednášky, sex a
dospievanie 15 prednášok, riziká pohlavného života 15 prednášok, starostlivosť o zdravie 25
besied. Prednášok sa zúčastnilo 5197 záujemcov. Pri prednáškach sme použili zdravotnovýchovné videofilmy , ktoré boli premietnuté 57 krát a to v rámci prednášky stomatohygiena,
základné hygienické návyky, škodlivosť fajčenia a užívanie anabolík. Poskytli sme
zdravotno-výchovný materiál- letáky, ktoré sme vytvorili k besedám
Poradenstvom o vhodnom životnom štýle sa snažíme u klientov upraviť nadváhu resp.
obezitu , čím sa napĺňa sekundárny cieľ NPPO, a to: zníženie počtu nových prípadov
ochorenia súvisiacich s nadhmotnosťou a obezitou, ako aj zníženie výskytu a vplyvu
ostatných modifikovateľných rizikových faktorov týchto ochorení. Vedieme poradňu
pohybovej aktivity, ktorú navštevujú ženy v produktívnom a poproduktívnom veku.
Cvičenia sa konajú 2 x týždenne a uskutočnili sa 179 krát. Najviac ovplyvňuje životný štýl
celej rodiny matka. Vzdelaná a zdravá rodina je základom pre prosperujúcu spoločnosť. Boli
vykonané prednášky pre mamičky v rámci „Klubu matiek“ na témy zdravý životný štýl,
zdravá výživa .
Formou súťaže mediálnou kampaňou „Vyzvi srdce k pohybu“ zvyšujeme informovanosť
obyvateľstva o význame pohybovej aktivity v prevencii chronických neinfekčných ochorení.
Propagovanie minimálneho objemu a intenzity pohybovej aktivity, ktoré už môžu byť
efektívne a môžu priaznivo ovplyvňovať zdravie jedinca, čím sa napĺňa sekundárny cieľ
NPPO: zníženie počtu nových prípadov ochorenia súvisiacich s nadhmotnosťou a obezitou,
ako aj zníženie výskytu a vplyvu ostatných modifikovateľných rizikových faktorov ochorení
súvisiacich s obezitou.
Vykonali sme prednášky o zdravej výžive ženám počas tehotenstva. Ženy si vyskúšali
praktický nácvik starostlivosti o novorodenca, kúpanie, prebaľovanie. Celkom sa budúce
mamičky stretli 27 krát. V rámci kampane „ Týždeň mozgu“ sme vykonali prednášky
o mozgu, potrebe tréningu mozgu ako účinnej prevencii pred Alzheimerovou chorobou.
Aktivity zamerané na tréning mozgu sme vykonali pre verejnosť- seniorov aj pre žiakov .
Prednášky a aktivity sa uskutočnili v priestoroch RÚVZ BJ a v Senior centre na Toplianskej
ulici v Bardejove a na základnej škole na Komenského ul.
CINDI program - naďalej aktívne vykonávať niektoré biochemické vyšetrenia a cielenú
intervenciu pri prevencii civilizačných ochorení v poradenskom centre
V poradniach zdravia identifikujeme individuálne riziko, poskytujeme poradenstvo spojené
s nefarmakologickou intervenciou v oblasti zmeny životného štýlu,
zameraného na
elimináciu jednotlivých rizikových faktorov, pri návštevách v poradni aj pri výjazdových
akciách.
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V poradni zdravia sme vyšetrili pomocou prístroja Reflotron spolu 223 klientov.
Vykonali sme 12 výjazdov poradne zdravia do terénu. Niektoré výjazdy sa uskutočnili v
spolupráci s Ligou proti reumatizmu, VšZP, obecnými úradmi, školami, seniorskými
klubmi a vyšetrovali sme zamestnancov týchto inštitúcií. Pre verejnosť sme poskytli
vyšetrovanie pri výjazdoch
súvislosti s významnými svetovými dňami „Svetový deň
zdravia“, „Svetový deň pohybu“, „Svetový deň srdca- MOST.“
Zapojením sa do
celonárodnej kampane „MOST“, verejnosť sme informovali o závažných rizikových
faktoroch srdcovo-cievnych ochorení. Iniciátormi kampane sú Slovenská nadácia srdca a
Slovenská kardiologická spoločnosť. Z tejto akcie bola vysielaná reportáž v regionálnej
televízii. Pri výjazdoch poradne sme klientom vyšetrili biochemické parametre, zmerali tlak
krvi a množstvo podkožného tuku. Fajčiarom sme vykonali merania % COHb v krvi
pomocou prístroja Smokerlyzer a vykonali sme krátke poradenstvo na odvykanie od fajčenia
s poskytnutím zdravotno-výchovného materiálu.
U 35 klientov sme vykonali vyšetrenie pomocou spirometra. 103 klientom, ktorí mali
zvýšené biochemické parametre, sme poskytli poradenstvo na zlepšenie životného štýlu a
poskytli sme im vhodný zdravotno -výchovný materiál .
U 104 klientov, ktorým sa zistil zvýšený tlak krvi sme poskytli poradenstvo ako znížiť krvný
tlak bez medikamentov.
V poradni zdravej výživy sme poskytli poradenstvo 56 klientom , ktorým sme zhodnotili
stravovacie zvyklosti podľa vyplnených jedálničkov a porovnávali nutričné a energetické
hodnoty s odporúčanými výživovými dávkami. V poradni AIDS sme poskytli telefonicky
poradenstvo 5 klientom. Vedieme poradňu pohybovej aktivity, ktorú navštevujú ženy
v produktívnom aj poproduktívnom veku. Cvičenia sa konajú 2 x týždenne uskutočnili sa 179
krát. V rámci poradne zdravia sledujeme a vyhodnocujeme hodnoty obsahu telesného tuku,
centrálnej obezity u každého klienta a upozorňujeme na riziká z hľadiska nadváhy a obezity.
V rámci poradne zdravia sledujeme a vyhodnocujeme hodnoty obsahu telesného tuku,
centrálnej obezity u každého klienta a upozorňujeme na riziká z hľadiska nadváhy a obezity.
Vykonali sme v rámci svetového dňa pohybu výjazd poradne zdravia do podniku Kamax
v Bardejove. Zamestnancom podniku okrem biochemických parametrov a merania tlaku ,
obsahu tuku v tele vykonali aj jednoduché testovanie telesnej zdatnosti. Poskytli sme
individuálne poradenstvo záujemcom k ich konkrétnym problémom a vhodného pohybu
vo vzťahu k zlepšeniu ich zdravia. Poskytli sme pohybovú inštruktáž
V rámci poradne výživy vyhodnocujeme klientom stravovacie zvyklosti podľa vyplnených
jedálničkou a porovnávame nutričné a energetické hodnoty s odporúčanými výživovými
dávkami. Klientom radíme ako upraviť stravovanie s cieľom zníženia nadváhy.
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Priorita č. 1
Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti ochrany
verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného a pracovného prostredia.
1.1

Úroveň dekontaminácie vo vybraných prevádzkach pedikúr Bratislavského kraja.

V sledovanom období sa pokračovalo v cielenom štátnom zdravotnom dozore vo vybraných
prevádzkach pedikúr, ktorý bol zameraný na kontrolu dodržiavania hygienickoepidemiologického režimu - s dôrazom na zisťovanie spôsobu dekontaminácie pedikérskych
nástrojov, uchovávania vysterilizovaných pracovných pomôcok, vedenia sterilizačného
denníka, manipulácie s použitými nástrojmi, ako aj spôsobu zabezpečovania čistoty
pracovných plôch a povrchov prevádzok pedikúr. Štátny zdravotný dozor sa vykonal v 36
zariadeniach z celkového počtu 238 pedikúr, pričom výsledky kontrol boli uspokojivé. V 3
prípadoch sa zistili nedostatky vo vedení sterilizačných denníkov a manipulácii s použitými
pracovnými nástrojmi, čo bude riešené v správnych konaniach. V objektívnom zisťovaní
sterility pracovných nástrojov a úrovne dezinfekcie pracovných plôch (stery) sa bude
pokračovať v roku 2016 podľa finančných možností úradu .
1.2

Výživa a nutričný stav seniorov v zariadeniach sociálnej starostlivosti.

V roku 2015 pracovníci odboru hygieny výživy skontrolovali 29 zariadení sociálnej
starostlivosti, pričom počet vykonaných kontrol bol 35. Kontroly boli vykonávané v rámci
mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v
domovoch sociálnych služieb, vrátane domovov dôchodcov, domovov špeciálnej
starostlivosti, ktoré nepatria medzi zdravotnícke zariadenia v SR a na základe podnetov.
Nedostatky boli zistené v 8 zariadeniach. Najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky boli pri
manipulácii so surovinami, polotovarmi, potravinami i pokrmami – neoznačené pracovné
plochy, nepovolené zmrazovanie surovín, polotovarov a hotových pokrmov, nedostatočná
ochrana potravín a pokrmov pred kontamináciou, nedodržiavanie teplotného, chladiaceho a
mraziaceho reťazca, chýbajúce doklady o odbornej spôsobilosti, nevykonávanie odberu
vzoriek, chýbajúca evidencia vzoriek hotových pokrmov.
Za zisťované nedostatky boli zodpovedným pracovníkom uložené sankčné postihy.
V rámci úlohy sledovania nutričnej a biologickej hodnoty podávaných pokrmov v
zaradeniach sociálnej starostlivosti sme vykonali odber celodennej stravy z jedného dňa zo 6
stravovacích prevádzok zariadení. Laboratórny odbor predstavoval 48 analýz a bol zameraný
na sledovanie energetickej hodnoty, obsahu bielkovín, tukov a sacharidov. Následne bolo
vykonané porovnanie s OVD pre obyvateľov SR – Vestník MZ SR, čiastka 7-8, 28. 4. 1997.
Vzhľadom k tomu, že veková štruktúra obyvateľov zariadení je väčšinou vo vekovej skupine
nad 75 rokov a viac, bolo porovnanie výživových faktorov podľa OVD prepočítané na túto
vekovú skupinu. Z výsledkov vyplýva, že v 4 zariadeniach boli OVD pre bielkoviny v
kategórii muži i ženy výrazne prekročené a v jednom neboli dosiahnuté. V jednom zariadení
neboli dosiahnuté OVD pre sacharidy a energetickú hodnotu.
V úlohe sa bude i naďalej pokračovať.
1.3
Komplexné hodnotenie pracovných podmienok žiakov na pracoviskách
a strediskách praktického výcviku stredných odborných škôl Bratislavského kraja.
V roku 2015 boli vykonané komplexné hygienické previerky v 13 SOŠ v odboroch
zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, chémia, fotografia, výtvarníctvo a polygrafia. Školy majú
rozhodnutia k začatiu prevádzky a schválené prevádzkové poriadky a v dvoch prípadoch majú

26

podané žiadosti na uvedenie priestorov do prevádzky. V školách kde sa pracuje s
chemickými faktormi súčasťou prevádzkových poriadkov sú aj posudky o riziku.
Žiaci študujú v 3 ročných odboroch alebo 4 ročných maturitných odboroch napr.:
priemyselný, fotografický, priestorový a odevný dizajn, manažment umenia a dizajnu,
filmová a mediálna tvorba, animovaná tvorba, fotografia, interiérová tvorba, grafika, chemik
operátor, biotechnológia a farmakológia, technológia kozmetiky a chemických liečiv,
manažérstvo kvality v chemickom laboratóriu, propagačné výtvarníctvo, úžitková fotografia,
konzervátorstvo a reštaurátorstvo, kameňosochárstvo, keramický dizajn, dizajn a tvarovanie
dreva, ručné výtvarné spracúvanie taxtílií, výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov,
zlatníctvo a strieborníctvo, animovaná tvorba, scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba,
maľba, dekoračná a maskérska tvorba, asistent výživy, zdravotnícky laborant, farmaceutický
laborant, očný optik, masér, zubný asistent, chov hospodárskych zvierat, chov exotických
zvierat, hygienická a laboratórna služba a chov psov, koní a pod.
Žiaci v 4 SOŠ vykonávajú odbornú prax výlučne v odborných učebniach školy alebo
pracoviskách bývalých školských majerov. Okrem toho skupinový odborný výcvik v počtoch
do 12 žiakov alebo individuálny výcvik je realizovaný na ďalších 176 pracoviskách
praktického vyučovania (ďalej PPV) v prevádzkach fakultných nemocníc, lekárni, zubných
ambulancií, laboratórií, očných optík, veterinárnych ambulancií, grafických štúdií,
reklamných agentúr, tlačiarni, nakladateľstiev, salónov a útulkov pre psov, ZOO Bratislava,
Poľnohospodárskeho družstva Podunajské Biskupice a
Regionálnej veterinárnej a
potravinovej správe Bratislava.
V mesiacoch máj a október roku 2015 bolo vykonaných 36 hygienických kontrol
vytypovaných pracovísk, pričom bolo zistené, že všetky preverené zariadenia disponujú
rozhodnutím orgánu verejného zdravotníctva k začatiu prevádzky. Prevádzkovatelia všetkých
prevádzok každoročne podpisujú zmluvu – dohodu so SOŠ o vykonaní odbornej praxe v
jednotlivých prevádzkach. Pravidelne kontrolujú prácu študentov aj majstri odborného
výcviku z príslušnej školy.
Podmienky práce študentov a zariadení pre osobnú hygienu študentov na navštívených
pracoviskách boli v súlade s hygienickými požiadavkami. Študenti pracujú pod vedením
skúseného personálu zariadenia, dodržaná je dĺžka pracovnej doby študentov s poskytnutím
prestávky na oddych a konzum obeda. Žiaci majú k dispozícií šatne a zariadenia pre osobnú
hygienu vo väčšine prípadov spoločné s dospelými pracovníkmi. Práca a pracovné tempo sú
primerané, bez nadmernej fyzickej záťaže. Študenti používajú pri práci pracovný odev a obuv,
ktorých údržbu si prevažná väčšina zabezpečuje samostatne. Ochranné pracovné pomôcky
typu jednorazových rukavíc, rúšky a ochranné okuliare zabezpečuje škola alebo príslušná
prevádzka. Pre žiakov je zabezpečená možnosť stravovania v ŠJ škôl a v rámci prevádzok, ale
vo väčšine prípadov si žiaci stravu zabezpečujú individuálne. Pred prvým nástupom na
pracovisko – prevádzkovateľ vykonáva pre žiakov prednášku o bezpečnosti pri práci a pred
zahájením prác sú žiaci informovaní o možných rizikách v súvislosti s prácou. Absolvovanie
prednášok s poučením je zaznamenané v dokumentácii, ktorá je založená v spise študenta.
Žiaci zdravotníckych odborov pred prvým nástupom na povinnú prax sú očkovaní proti
hepatitíde, pri práci používajú výlučne sterilný jednorazový materiál. Podľa vyjadrenia
učiteľov, žiaci z odborov poľnohospodárstvo neprichádzajú do priameho kontaktu s postrekmi
a pri práci sú rešpektované ustanovenia Nariadenia vlády SR č. 286/2004 Z. z., ktorým sa
ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým
sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých
zamestnancov.
Pri kontrole 2 SOŠ boli zistené hygienické nedostatky, odstránenie ktorých bude následne
prekontrolované.
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1.4
Kontrola zabezpečenia zdravotného dohľadu v zariadeniach potravinárskeho
priemyslu v Bratislavskom kraji.
V roku 2015 sa odbor PPL RÚVZ Bratislava zameral na kontrolu zabezpečenia zdravotného
dohľadu pre zamestnancov v zariadeniach potravinárskeho priemyslu. Štátny zdravotný dozor
bol vykonaný v 8 spoločnostiach:
Organizácia

Prevádzka

MUDr. Anton
Orbán
Hlohová 14
821 07 BA
IČO: 32 069 006
Počet
pracovníkov:
16/5

Výrobná hala
Mäso Údeniny
Orbán
Hlohová 14,
BA

RAJO a.s.
Studená 35,
823 55 BA
IČO: 31 329 519
Počet
pracovníkov:
378/132
Počet prac.
v riziku 46/19

Výroba mlieka
a mliečnych
výrobkov
studená 35,
BA

ENCINGER
spol. s r.o.
Jadranská 13
Bratislava 841 01
IČO: 17 329 001
Počet
pracovníkov:
97/48

Balenie
a praženie
orieškov
a suchých
plodov Pri
Šajbách 1, BA

A.F.D. s.r.o.,
Klobučnícka 2,
811 01 Bratislava
IČO: 47 016 256

Výrobňa
pekárskych
a cukrárskych
výrobkov,

Plnenie povinností
zdravotného
dohľadu
Práce s expozíciou
fyzickej záťaži –
bremená, 2. kat.
Bc. Vendel Szabó
Sídl. M. Corvina
3265/54, 932 01
Veľký Meder, ABT
OPPL/8873/2014
Nedostatky pri
plnení zdravot.
dohľadu neboli
zistené.

Rizikové práce kat.
3 hluk, fyzická
záťaž.
MEDICHEM,
s.r.o., Štúrova 11,
BA
OPPL-6098/2006Oj
Nedostatky pri
plnení zdravot.
dohľadu neboli
zistené
Práce s expozíciou
hluku, 2. kat.
Ing. Vladimír Belan
VB 7, Račianska
1502/5, 831 02
Bratislava, ABT
OPPL/6944/2014
Nedostatky pri
plnení zdravot.
dohľadu neboli
zistené
Práce s expozíciou
fyzickej záťaži –
bremená, 2. kat.
CORYDORAS,
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Opatrenia a pokyny na odstránenie
nedostatkov
Pokuty
Pokyn podľa § 6 ods. 3 písm. j) zák. č.
355/2007 Z.z :
Protokolom z merania intenzity umelého
osvetlenia v pracovných priestoroch bez
denného osvetlenia preukázať súlad
s vyhl. MZ SR č. 541/2007 Z.z.
Zabezpečiť náhradné opatrenia na
ochranu zamestnancov na pracoviskách
bez denného osvetlenia
Splnenie pokynu preukázané 28.10.2015
Pokuta za správny delikt podľa § 57 ods.
42 písm. d) zák. č. 355/2007 Z.z.
porušenie povinnosti vypracovať
a predložiť na schválenie prevádzkový
poriadok pre činnosti súvisiace s
expozíciou chemickým faktorom pri práci
vo výške 150,- € - uhradená.
Neboli uložené

Opatrenie uložené v zázname zo ŠZD:
Predložiť aktualizované PP pre práce
s expozíciou hluku a pevným aerosólom.
V prevádzke sa v r. 2015 uskutočňovali
úpravy spojené so zmenou
strojnotechnologických zariadení – po ich
ukončení a následnej objektivizácii budú
predložené prevádzkové poriadky na
schválenie
Neboli uložené

Počet
pracovníkov: 4/3

Harmincova 1,
BA

PRVÁ
BRATISLAVSK
Á
PEKÁRENSKÁ
a.s.
Budatínska 36,
851 05 BA
IČO: 35 804 661
Počet
pracovníkov:
253/96
Počet
pracovníkov
v riziku: 5/1
Berto SK, s.r.o.
Hlavná 1
900 66 Vysoká
pri Morave
IČO: 45 278 156
Počet
pracovníkov:
120/40

Pekáreň
Budatínska 36,
BA

BIOMILA spol.
s r.o.
906 23 Rudník
428
IČO: 46 849 513
Počet
pracovníkov: 8/6

Výroba
cestovín
a sušeného
ovocia
Pezinská 174
Vinosady

Iveta Selecká –
Alica Moleková
združenie,
Mierové nám. 18,
903 01 Senec
IČO: 34 407 618
Počet
pracovníkov: 8/8

Lahôdky
a cukráreň
Kocka,
Mierové nám.
18, 903 01
Senec

Výroba
mäsových
výrobkov,
Hlavná 1,
Vysoká pri
Morave

s.r.o. Šalviová 48,
821 01 BA, BTS
OPPL/9384/2014
Nedostatky pri
plnení zdravot.
dohľadu neboli
zistené
Práce s expozíciou
hluku v umyvárni
prepraviek, 3. kat.
MIOMED s.r.o.,
Mýtna 28, 811 07
BA
OPPL-5643/2009Oj
Nedostatky pri
plnení zdravot.
dohľadu neboli
zistené
Práce s expozíciou
hluku 2. kat.
MIOMED s.r.o.,
Mýtna 28, 811 07
BA
OPPL-5643/2009Oj
Práce s expozíciou
hluku, 2. kat.
Nedostatky pri
plnení zdravot.
dohľadu neboli
zistené
Práce s expozíciou
hluku, pevným
aerosólom, 2. kat.
Igor Kubica, Turá
Lúka 163, 907 03
Myjava, ABT
OPPL/7620/2014
Nedostatky pri
plnení zdravot.
dohľadu neboli
zistené
Práce s expozíciou
hluku, 2. kat.
Ján Šlachtič,
Kollárova 3
903 01 Senec, ABT
OPPL/9777/2014
Nedostatky pri
plnení zdravot.
dohľadu neboli
zistené
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Neboli uložené

Opatrenie podľa § 12 ods. 4 písm. a) zák.
č. 355/2007 Z.z.: Protokolom z merania
intenzity umelého osvetlenia
v pracovných priestoroch bez denného
osvetlenia (narážka, rozrábka, expedícia,
kuter) preukázať súlad s vyhl. MZ SR č.
541/2007 Z.z. Zabezpečiť náhradné
opatrenia na ochranu zamestnancov na
pracoviskách bez denného osvetlenia. T:
31.12.2015

Neboli uložené

Neboli uložené

1.5
Sledovanie a hodnotenie veľkosti ožiarenia detských pacientov z lekárskeho
ožiarenia pri CT diagnostike.
Na zber a spracovanie údajov efektívnych dávok a orgánových dávok pacientov sa použil
databázový softvér z programu Microsoft Office Access, v ktorom sa vytvorili formuláre na
zaznamenávanie všetkých základných údajov o pacientoch, ktorí absolvovali CT vyšetrenie.
Uspôsobený databázový program a metodiku jeho použitia sme rozvinuli v DFNsP, Limbová
1, 833 40 Bratislava na rádiologickom oddelení s CT pracoviskom. Zaznamenávajú sa
nastavené a dávkové parametre u jednotlivých vyšetrení, ktoré sú dôležité pri výpočte
efektívnych dávok pacientov vo vekovej skupine od novorodencov až po 19 rokov.
Vytvorený formulár je uložený na rtg pracovisku, čo umožňuje pravidelný zber údajov.
V druhom polroku 2015 sa vykonalo na DFNsP 1460 CT vyšetrení čo je oproti prvému
polroku signifikantný nárast o približne 100 vyšetrení. Celkovo tak bolo v roku 2015
vykonaných 2827 CT vyšetrení s nadpolovičnou prítomnosťou chlapcov (obr. č. 1), počet
vyšetrení sa pohyboval v rozsahu 190 - 270 pacientov/mesiac.
Na ďalšie spracovanie údajov slúžia programovo vytvorené tabuľky na štatistické
vyhodnotenie výsledkov. V mesačných intervaloch sa sleduje úroveň efektívnej a orgánovej
dávky u pacientov z detskej populácie s prihliadnutím na pohlavie a vek detského pacienta.
Sledovala sa dávková záťaž pacientov pri vyšetrení nasledujúcich orgánov: Lebka-mozog,
krčná chrbtica, hrudná chrbtica, pectus-hrudník, bedrová chrbtica, lumbosakrálny prechod,
panva, bedrové kĺby, pľúca, pažerák, žalúdok, tenké črevo, hrubé črevo, žlčník, obličky,
nadobličky, močový mechúr, uši, koleno, nos, krk, nosohltan, ruka, koleno, panva, brucho,
pečeň, slezina, PND, členok, CT angio renál. artérií, femur, predkolenie, trachea, mandibula,
hlavné bronchy, spánkové kosti, kľúčna kosť, CT enteroklýza, koreň nosa, HRCT, noha,
členok. Obrázok č. 2 zobrazuje priemerné hodnoty dávok z CT vyšetrení za celý rok
niektorých najčastejšie vyšetrovaných orgánov. Najväčšia dávková záťaž podľa obrázku je pri
CT vyšetreniach brucha a panvy.
Zaujímavým je tiež zistenie, že až 44% zo všetkých CT vyšetrení tvorí vyšetrenie hlavy (obr.
č. 3). Tento typ CT vyšetrenia síce dosahuje v porovnaní s inými vyšetreniami relatívne nízku
hodnotu priemernej efektívnej dávky - 1,65 mSv (obr. č. 2), avšak v rámci rozloženia
orgánových dávok za rok 2015 dosahuje toto vyšetrenie výrazný podiel čo sa týka celkovej
sumy efektívnych dávok na danú oblasť a orgán (obr. č. 4).
V mesačných intervaloch sledujeme tiež rozloženie efektívnych dávok na vyšetrenie podľa
veku. Tu sa zdá byť dôležitou informácia, že aj keď priemerné hodnoty efektívnych dávok na
vyšetrenie a dávková záťaž v cieľovej vekovej skupine 0-1 rok sú relatívne nízke (obr. č. 5),
v tejto vekovej skupine sa robí až takmer 20% všetkých CT vyšetrení (obr. č. 6).
V budúcnosti sa preto ukazuje byť dôležité sledovať zmeny hodnôt priemerných a sumárnych
efektívnych dávok pre jednotlivé vekové skupiny a cieľové oblasti.
Obr. č. 1: Počet CT vyšetrení podľa pohlavia. Celkový súbor 2827 CT vyšetrení
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Obr. č. 2: Priemerné ef. dávky na vyšetrenie a orgán. Súbor 2827 CT vyšetrení
Priemerné ef. dávky na vyšetrenie a orgán (mSv)

Cieľová oblasť

Obr. č. 3: Počet CT vyšetrení hlavy v porovnaní s ostatnými orgánmi spolu
Počet CT vyšetrení Lebka-Mozog vs. Ostatné orgány
Lebka-Mozog

Ostatné orgány

1241; 44%

1586; 56%

Obr. č. 4. Orgánové rozloženie súčtu ef. dávok zo súboru 2827 CT vyšetrení

Obr. č. 5. Rozloženie dávkovej záťaže (súčet ef. dávok) podľa vekových skupín zo súboru
2827 CT vyšetrení
Rozloženie dávkovej záťaže podľa vekových skupín (mSv)
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Obr. č. 6. Rozloženie počtu CT vyšetrení na základe vekových skupín
Rozloženie počtu CT vyšetrení v rámci vekových skupín
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1.6
Monitoring zariadení
v Bratislavskom kraji.

sociálnych

služieb

s celoročnou

pobytovou

formou

V rámci štátneho zdravotného dozoru, ako aj mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného
dozoru (v termíne 04.05. - 18.05.2015) nad zariadeniami sociálnych služieb v Bratislavskom
kraji bol skontrolovaný hygienicko-epidemiologický režim v celkom 54 (z toho 20 kontrol sa
uskutočnilo v rámci mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru) zariadeniach
sociálnych služieb v Bratislavskom kraji - vcelku bez zistenia závažných nedostatkov s výnimkou 2 prípadov (nedostatky sa týkali zmien účelu miestností oproti schválenému stavu
zo strany prevádzkovateľa a kríženia čistej a nečistej prevádzky pri manipulácii s bielizňou).
Odstránenie zistených nedostatkov bolo riešené v správnom konaní, pričom v 1 prípade bol
vydaný pokyn orgánu verejného zdravotníctva a v 2. prípade je vydanie pokynu v štádiu
konania.
Pri šetrení prevádzkového hygienicko-epidemiologického režimu, vrátane
hygienického štandardu ubytovania klientov, v skontrolovaných zariadeniach (s výnimkou
uvedených dvoch) boli ojedinele zisťované iba drobné hygienické nedostatky, ktorých
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odstránenie prebehlo operatívne - v časovom rámci vykonávaných kontrol. Sankcie uplatnené
neboli.
Celkovo však posudzované zariadenia sociálnych služieb v Bratislavskom kraji v rámci
výkonu štátneho zdravotného dozoru vykazovali vyhovujúci hygienicko-epidemiologický
štandard a režim ubytovania klientov, pričom vo viacerých zariadeniach dochádza k ich
priebežnej modernizácii / revitalizácii (rekonštrukcie, prístavby i redukovanie ubytovacej
kapacity ) s cieľom skvalitnenia poskytovania sociálnych služieb.
Vyhodnotenie a spätná väzba:
Naďalej platí, že monitoring pôvodne „špecializovaných“ zariadení (na ktoré primárne
bola orientovaná predmetná regionálna priorita), ako aj priebežné upresňovanie ich
aktuálneho zoznamu v Bratislavskom kraji je t. č. problematické, nakoľko uvedené
zariadenia prechádzajú veľmi častými zmenami čo sa týka portfólia poskytovania sociálnych
služieb podľa platnej legislatívy rezortu sociálnych vecí, pričom ich prevádzkovatelia tunajší
úrad podchvíľou žiadajú o schvaľovanie zmien v prevádzkovaní priestorov v zmysle ich
transformácie na „zariadenie sociálnych služieb s celoročným pobytom“ so stanovením len
ich výslednej (sumárnej) ubytovacej kapacity a bez bližšej konkretizácie portfólia
ubytovacích lôžok.
Z tohto dôvodu bolo zameranie priority modifikované na monitoring HER v zariadeniach
sociálnych služieb s celoročným pobytom (napr. špecializované zariadenia, domovy
sociálnych služieb, zariadenia pre seniorov) bez bližšieho cielenia na konkrétny druh
poskytovania sociálnych služieb.
Priorita č. 2
Posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkon imunizačných prehľadov
v populácii.
2.1
Zhodnotenie epidemiologických rizík prenosu vírusovej hepatitídy B a C
v stomatologických ambulanicách Bratislavského kraja.
V rámci plnenia danej úlohy vykonali počas roka 2015 odborní pracovníci oddelenia
prevencie nozokomiálnych nákaz RÚVZ Bratislava kontroly dodržiavania zásad hygienickoepidemiologického režimu v 12 stomatologických ambulanciách Bratislavského kraja.
V rámci kontrol boli vykonané kontroly sterility stomatologických zdravotníckych pomôcok
pripravených na použitie pre pacienta. Išlo o rizikové stomatologické zdravotnícke pomôcky
(násadce, sondy, zrkadielka, vrtáčiky a pod.), ktoré musia byť sterilné na ošetrenie každého
pacienta. Celkovo bolo na kontrolu sterility odobraných 105 vzoriek, z ktorých 11,4% bolo
kultivačným vyšetrením vyhodnotených ako nevyhovujúcich pre prítomnosť
mikroorganizmov (12 nevyhovujúcich vzoriek). Na detekciu prítomnosti vírusov hepatitídy B
a C bolo zároveň odobraných 58 vzoriek zo stomatologických zdravotníckych pomôcok
pripravených na použitie pre pacienta. V súčasnosti prebieha v NRC pre vírusové hepatitídy
virologické vyšetrenie metódou PCR.
V rámci kontrol v stomatologických ambulanciách sa odoberali aj stery na laboratórne
vyšetrenie mikrobiálnej kontaminácie prostredia. Z celkového počtu 93 sterov z prostredia
ambulancií nevyhovelo pre prítomnosť patogénnych mikroorganizmov 7 sterov, t.j. 7,5%.
Prevádzkovatelia boli na zistené hygienické nedostatky upozornení a boli im uložené
nápravné opatrenia. Odborní pracovníci RÚVZ Bratislava budú následne vykonávať kontrolu
plnenia nápravných opatrení a po získaní výsledkov virologického vyšetrenia prebehne
spracovanie získaných údajov, analýza a vyhodnotenie výsledkov s ich následnou
interpretáciou ako aj návrhom opatrení na vylúčenie epidemiologických rizík pri ošetrení
v stomatologických ambulanciách.
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Priorita 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.
3.1

Národný program aktívneho starnutia v Bratislavskom kraji.

Cieľom aktivít je zlepšenie životného štýlu a zdravotného uvedomenia seniorov a eliminácia
sociálnej izolácie. V PZ a na výjazdových akciách bolo preventívne vyšetrených 603
seniorov nad 65 rokov, špecializovanú poradňu na podporu psychického zdravia navštívilo
18 seniorov.
V spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska Bratislava II a DK Ružinov sme realizovali
VII.ročník Akadémie tretieho veku. V spolupráci s MÚ-Staré mesto a MÚ-Ružinov - odbormi
sociálnych vecí sme realizovali sériu 7 edukačných prednášok v kluboch dôchodcov z
problematiky výživy, životného štýlu, prevencie depresie u seniorov. Poradňa zdravia
Petržalka realizovala nácvik kondično-posilňovacích cvičenia pre 90 seniorov zamerané na
udržanie telesnej kondície, zvýšenie sebavedomia a elimináciu sociálnej izolácie Cvičenie
zvyšuje motiváciu účastníkov k zdravej životospráve v seniorskom veku, súčasťou
je poradenstvo na prevenciu hypertenzie a obezity.
3.2

Projekt „Rešpekt pre zdravie“ – príprava edukačných materiálov.

Autorka analyzuje získané nálezy a 2 odborné publikácie sú v procese tvorby.
3.3
Národný program prevencie nadváhy a obezity – Poradňa zdravia pre obyvateľov
Bratislavy.
Cieľom je vytvoriť efektívny systém, ktorý povedie k zníženiu incidencie a prevalencie
nadhmotnosti a obezity. Intenzívne pokračujeme v edukačných a skríningových aktivitách
prostredníctvom PZ a tiež v spolupráci so VšZP a ďalšími občianskymi a neziskovými
organizáciami. Vyšetrili a edukovali sme 1667 dospelých klientov a 115 detí. Formou 29
výjazdových skríningových aktivít sme zvyšovali nutričnú a zdravotnú gramotnosť ako aj
zodpovednosť za vlastné zdravie. Realizovali sme 90 edukačných masmediálnych príspevkov
a 15 odborno-populárnych prednášok pre verejnosť z problematiky nutrície a životného štýlu.
3.4
Zabezpečiť skríning pri zámeroch a územných konaniach environmentálne
závažných stavieb a podľa potreby požadovať hodnotenie vplyvu na verejné zdravie.
Pri posudzovaní zámerov, oznámení o zmene a správ o hodnotení podľa zákona NR SR č.
24/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, ako aj pri vydávaní záväzných stanovísk podľa
zák.č. 355/2007 Z.z. sa hodnotila možnosť dopadu na verejné zdravie. V 2 prípadoch bolo
vyžiadané spracovanie hodnotenia dopadov na verejné zdravie:
1.
správa o hodnotení „Splyňovacia elektráreň Pezinok“
2.
územní konanie „Optimalizácia uskladňovacích a ustajňovacích priestorov, areál
farmy dojníc, k.ú. Plavecký Štvrtok.“
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Čadci
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ODDELENIE HYGIENY PROSTREDIA A PRÁCE – REFERÁT
HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA
1. Systematický dozor nad zariadeniami poskytujúcimi ubytovacie služby pre verejnosť
Riešiteľské pracovisko: RÚVZ so sídlom v Čadci, OPP/RHŽP a Z
Počas zimnej a letnej turistickej sezónny bol štátny zdravotný dozor zameraný na zariadenia
cestovného ruchu poskytujúce ubytovacie a relaxačné služby, pričom kontrola bola zameraná
na nasledovné okruhy: posudok orgánu na ochranu zdravia k prevádzkovaniu zariadenia
a prevádzkovému poriadku, štandard vybavenosti zariadenia, poskytovanie relaxačných
služieb v zariadení a pracovné zdravotné služby. Celkovo bolo za uplynulé obdobie
vykonaných cielene 27 kontrol. V jednom prípade ubytovacie zariadenie na základe riešenia
podnetu, v ktorom bol uplatnený sankčný postih a uložená pokuta 250 € podľa § 57, ods. 50,
písm. a), nakoľko bol porušený § 57 ods. 1 písm. a) a c) a ods. 42 písm. b) a d) zákona
č.355/2007 Z. z., nakoľko prevádzkovateľ neplnil povinnosti uložené podľa § 52, ods. 1,
písm. b) a e) v nadväznosti na § 13 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 355/2007 Z. z. Počas
výkonu štátneho zdravotného dozoru bola vykonaná súčasne kontrola zabezpečenia
zdravotného dohľadu pre zamestnancov zariadení cestovného ruchu, nebolo zistené porušenie
platnej legislatívy. Prevádzkovatelia si plnia túto povinnosť.
V zmysle vyššie uvedeného bola doplnená databáza zariadení a doplnená evidencia prevádzok
a prevádzkovateľov registrovaných tunajším úradom verejného zdravotníctva v elektronickej
podobe.
2. Epidemiologicky závažné činnosti, zariadenia starostlivosti o ľudské telo
Riešiteľské pracovisko: RÚVZ so sídlom v Čadci, OPP/RHŽP a Z
Štátny zdravotný dozor bol vykonávaný v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo a zameraný
na nasledovné okruhy: posudok orgánu na ochranu zdravia k prevádzkovaniu zariadenia
a prevádzkovému poriadku, štandard vybavenosti zariadenia, prevádzková dokumentácia –
denník, záznam o prevádzkových hodinách. Za uplynulé obdobie bolo vykonaných celkovo
48 kontrol, pričom nebolo potrebné uplatniť sankčný postih. V dvoch prípadoch bol vykonaný
spoločný štátny zdravotný dozor s pracovníkmi ÚVZ SR v rámci kontrolnej činnosti úradu.
Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru bola vykonaná súčasne kontrola zabezpečenia
zdravotného dohľadu pre zamestnancov zariadení cestovného ruchu, nebolo zistené porušenie
platnej legislatívy. Prevádzkovatelia si plnia túto povinnosť, bolo zistené, že v zariadeniach
vo väčšine prípadov pracuje sám prevádzkovateľ na vlastnú živnosť.
V zmysle vyššie uvedeného bola doplnená databáza zariadení - evidencia prevádzok
a prevádzkovateľov registrovaných tunajším úradom verejného zdravotníctva v elektronickej
podobe.
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ODDELENIE HYGIENY PROSTREDIA A PRÁCE - REFERÁT
PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A TOXIKOLÓGIE
1. Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia,
pracovných podmienok a spôsobu práce
Riešiteľské pracovisko: RÚVZ so sídlom v Čadci, OPP/RPPLaT
K zvýšeniu odbornej úrovne hodnotenia pracovného prostredia, pracovných podmienok
a spôsobu práce vo vzťahu k zdravotným rizikám zamestnancov boli využívané odborné
usmernenia ÚVZ SR a legislatívne úpravy v oblasti ochrany zdravia pri práci v súlade
s legislatívnymi úpravami harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev.
Pomocou kontrolných listov informovanosti zamestnancov bolo overované poskytovanie
informácií zamestnancom v oblasti ochrany zdravia zo strany zamestnávateľov.
Dotazníkovou metódou bola zisťovaná informovanosť o podmienkach práce pri expozícii
hluku, chemickým faktorom, karcinogénnym a mutagénnym látkam, vibráciám, azbestu
a zobrazovacím jednotkám u 35 právnych subjektov.
Referátu PPLaT bolo z celkového počtu 292 dotazníkov vrátených od exponovaných osôb
211 na ďalšie spracovanie, čo predstavuje viac ako 72 %.
V zmysle príslušných nariadení vlády bolo požadované spracovanie podkladov pre
vypracovanie posudkov o riziku a prevádzkových poriadkov. V hodnotenom období bolo
posúdených samostatne 9 návrhov k prevádzkovým poriadkom, resp. k ich zmene pre
pracovné činnosti s expozíciou hluku, chemickým faktorom, zvýšenej fyzickej záťaží
a biologickým faktorom, 9 - krát boli schválené prevádzkové poriadky pre pracovné činnosti
s expozíciou hluku, chemickým faktorom a vibráciám súčasne s odovzdaním priestorov do
prevádzky, 1 - krát súčasne na skladovanie a manipuláciu s veľmi toxickými látkami
a zmesami, 9 - krát pri manipulácii s azbestom a 2 – krát boli schválené prevádzkové
poriadky pre pracovné činnosti s expozíciou hluku a chemickým faktorom spolu
s rozhodnutím o zaradení prác do 3. a 4. kategórie rizikových prác.
Celkom bolo v roku 2015 schválených pre jednotlivé faktory 30 prevádzkových poriadkov.
Zo 67 subjektov s vyhlásenými rizikovými prácami zabezpečenie zdravotného dohľadu
zmluvne dodávateľským spôsobom tímom PZS bolo zistené u 53 zamestnávateľov, v 7
organizáciách zdravotný dohľad je vykonávaný BT, resp. bezpečnostnotechnickou službou.
V sledovanom období bolo v súčinnosti s PZS vykonaných 34 konzultácii pri výkone ŠZD
na rizikových pracoviskách.
Znižovanie miery zdravotných rizík (rizikové práce)
Evidencia rizikových prác sa vykonáva v programe ASTR. Výstupné zostavy sú zasielané na
ÚVZ SR v určených lehotách. V evidencii referátu PPLaT je k 31. 12. 2015 67 právnych
subjektov, v ktorých sú vyhlásené rizikové práce 3. a 4. kategórie, s celkovým počtom 4
065 zamestnancov, z toho 1285 žien, najviac osôb podľa prevažujúcej činnosti je
zamestnaných v odvetví priemyselnej výroby - 3588, z toho 922 žien.
Riziková práca 4. kategórie je evidovaná v 3 organizáciách s počtom 89 zamestnancov.
Prehodnotenie evidencie rizikových prác bolo vykonané v zmysle Vyhlášky MZ SR číslo
448/2007 podľa predložených návrhov, resp. z podnetu tunajšieho zariadenia. Po
prehodnotení boli postupne podľa platnej legislatívy vydávané rozhodnutia o určení
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rizikových prác pre novovzniknuté subjekty, resp. pre zamestnávateľov, kde nastali na
rizikových pracoviskách podstatné zmeny.
Celkom bolo v roku 2015 podaných 16 návrhov na zaradenie prác do 3. a 4. kategórie
s vydaním súhlasného rozhodnutia
Z uvedeného počtu bolo vydané 1 x nesúhlasné rozhodnutie.
Z dôvodu zániku subjektu, zrušenia pracoviska, zavedenia novej technológie a preradenia
prác do 2. kategórie bolo rozhodnutím vyradených 7 organizácii z rizika 3. kategórie.
Pri uvádzaní právnych subjektov do skúšobnej prevádzky sa vyžaduje meranie od
spôsobilého subjektu, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v § 16 zákona č. 355/2007 Z. z.
V sledovanom období bolo vydaných 7 rozhodnutí na uvedenie priestorov do skúšobnej
prevádzky. Po realizácii uložených opatrení v stanovenej lehote mohlo byť 5 subjektom
vydané kladné rozhodnutie k uvedeniu priestorov do prevádzky.
V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru u zamestnávateľov, kde zamestnanci
vykonávajú rizikové práce, sa sledujú v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. intervaly výkonu
lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, posudky o zdravotnej spôsobilosti na
výkon konkrétnej činnosti a zabezpečenie zdravotného dohľadu pri práci pracovnou
zdravotnou službou.
Informačnú správu o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík a vykonaných opatreniach v
roku 2014 na ich zníženie, resp. odstránenie tunajšiemu referátu zaslalo z počtu 76
zamestnávateľov 58. Po zaslanej urgencii 18 subjektom túto povinnosť nesplnili 3, voči
ktorým bolo za iný správny delikt na úseku verejného zdravotníctva začaté správne konanie
a v dvoch prípadoch uplatnená pokuta v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. 1 – krát bolo
konanie v predmetnej veci zastavené v zmysle správneho poriadku.
Informáciu o hodnotení zdravotných rizík na rizikových pracoviskách v zmysle zákona č.
355/2007 Z. z. k 31. 12. 2015 predložilo cca 80% subjektov.
Štátny zdravotný dozor zameraný na kontrolu plnenia preventívnych opatrení na ochranu
zdravia zamestnancov na rizikových pracoviskách bol v roku 2015 vykonaný na 35
rizikových pracoviskách, u všetkých bolo kontrolované zabezpečenie zdravotného dohľadu
pracovnou zdravotnou službou v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.
Z dôvodu zistenia informovanosti o faktoroch práce a pracovného prostredia bolo daných
zamestnancom s vyhlásenými rizikovými prácami 214 dotazníkov informovanosti na
vyplnenie, vrátených na tunajší referát bolo 144. Na odstránenie zistených nedostatkov v
zabezpečovaní ochrany zdravia zamestnancov na rizikových pracoviskách boli 3 – krát
vydané opatrenia v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z. Opatrenia boli v stanovených
termínoch splnené.
Referátu PPLaT bolo predložených na posúdenie 24 protokolov z merania faktorov práce
a pracovného prostredia.
Znižovanie zdravotných rizík z veľmi toxických a toxických látok a zmesí
Referát PPLaT eviduje 3 subjekty, ktoré manipulujú s veľmi toxickými látkami a zmesami.
INA Kysuce, s. r. o., Kysucké Nové Mesto používa (kyanid draselný, dichróman draselný
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a síran ortutnatý v chemickom laboratóriu ako súčasť setov a ortuť v chemickom laboratóriu
a galvanizovni, OMNIA KLF, a. s., Kysucké Nové Mesto – kyanid sodný,
pri technologických procesoch v elektrických kaliacich peciach na kalenie a cementovanie
náradia na pracovisku náraďovňa a JJ Elektronic, s. r. o. Čadca. dikyanozlatnan draselný)
v chemickom laboratóriu.
Cielený štátny zdravotný dozor na pracoviskách s veľmi toxickými a toxickými látkami
a zmesami bol vykonaný v sledovanom období 7-krát.
Kontrolou stavu v zabezpečovaní ochrany zdravia zamestnancov pri práci, skladovaní,
evidencii a manipulácii s veľmi toxickými, toxickými látkami a zmesami neboli zistené
nedostatky s výnimkou jednej spoločnosti, kde zistené nedostatky boli odstránené
v stanovenej lehote. Zamestnávatelia na pracoviskách zabezpečujú špecifické ochranné
a preventívne opatrenia v zmysle NV SR č. 471/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR
č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami, súvisiacimi s expozíciou chemickým
faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.
Bola vykonaná spoločná kontrola s orgánmi štátnej správy podľa zákona č.261/2002 Z. z.
o prevencii závažných priemyselných havárií v spoločnosti INA Kysuce, s. r. o., Kysucké
Nové Mesto. Neboli zistené nedostatky týkajúce sa ustanovení platnej legislatívy o prevencii
závažných priemyselných havárií v spojitosti so zákonom NR SR č.355/2007 Z. z.
Referát eviduje 5 oznámení o dezinfekcii a regulácii živočíšnych škodcov vykonanej
oprávnenými osobami.
Vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti pre prácu s toxickými a veľmi toxickými
látkami a zmesami spadá do kompetencie RÚVZ Žilina.
Overenie informovanosti zamestnancov sa vykonáva formou kontrolných listov. Dotazníky
informovanosti boli dané zamestnancom pri práci s chemickými faktormi, veľmi toxickými
látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami v počte 51 ks.
Pracovníci referátu PPLaT poskytujú poradenstvo a konzultácie pre zamestnávateľov,
zamestnancov a PZS. V hodnotenom období to bolo 27-krát.
Mimoriadne situácie a havárie sa v sledovanom období v regióne nevyskytli.
Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane
azbestu a z látok poškodzujúcich reprodukciu a narúšajúcich endokrinný systém
V rámci štátneho zdravotného dozoru sú cielene vyhľadávané pracovné postupy a technológie
s chemickými karcinogénmi a mutagénmi pri práci a pri práci s azbestom.
Vzhľadom na charakter okresov sa venuje pozornosť prehodnocovaniu miery zdravotného
rizika pracovísk drevovýroby so zameraním na spracovanie tvrdého dreva. Celkom je
v evidencii referátu vedených vystaveniu pevnému aerosólu z dreva - tvrdé drevo 24 osôb,
z toho 11 žien. V riziku cytostatiká 3. kategórie je vedených 22 zamestnancov, z toho 20
žien.
V programe ASTR evidujeme v 2. stupni triedenia chemické látky a zmesi – chemický
karcinogén – mutagén 46 osôb, z toho 31 žien a látkam poškodzujúcich reprodukciu je

39

vystavených 37 pracovníkov, z toho 34 žien. Ďalším evidovaným karcinogénom
a mutagénnom je oxid chrómový, ktorému sú vystavení 2 zamestnanci. Posúdením rizika
bude práca vedená v 2. kategórii.
V jednom prípade bolo vydané nesúhlasné rozhodnutie k zaradeniu prác do rizika z dôvodu,
že faktory práce a pracovného prostredia neboli hodnotené v súlade s platnou legislatívou.
Následne sa uskutočnili rokovania za prítomnosti PZS a zástupcov organizácie. Táto
problematika je v riešení.
V sledovanom období boli vykonávané práce, kde sa manipulovalo s azbestom. Túto činnosť
vykonali oprávnené organizácie so zamestnancami vlastniacimi osvedčenie odbornej
spôsobilosti pre práce pri odstraňovaní azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.
V 6 prípadoch sa jednalo o práce v exteriéroch a 4-krát o práce v interiéroch budov.
Bolo vydaných 10 rozhodnutí pre práce s odstraňovaním azbestu zo stavieb, súčasne boli
schválené aj prevádzkové poriadky pre práce s azbestom. Uvedené subjekty ohlásili
predpísaným spôsobom začiatok a ukončenie prác.
Dotazníky informovanosti pri práci s azbestom boli dané na vyplnenie zamestnancom
súkromnej firmy v počte 4 ks.
Znižovanie
výskytu
chorôb
jednostranného zaťaženia

z

povolania z

dlhodobého,

nadmerného a

V roku 2015 bolo referátu PPLaT hlásených 6 susp. profesionálnych ochorení HK z DNJZ,
prešetrovaných bolo 8 podozrení, nakoľko prešetrované boli 4 ochorenia hlásené koncom
roka 2014, všetky ochorenia hlásila KPLaT UN Martin. V 5 prípadoch záver hodnotenia
pracovného prostredia a podmienok práce preukázal príčinnú súvislosť ochorení
s vykonávanou profesiou, u 3 ochorení nebola súvislosť potvrdená v závere odborného
stanoviska RÚVZ.
Ochorenia v sledovaných organizáciách majú sporadický výskyt až na spoločnosť Kysucké
pekárne, kde i objektívne hodnotenia preukázali nadmernú celkovú fyzickú záťaž, následne sa
vykonáva pracovnou zdravotnou službou i hodnotenie lokálnej svalovej záťaže a pracovných
polôh z hľadiska fyziológie práce už v 8-hodinových pracovných zmenách.
Výskyt chorôb z povolania z DNJZ v porovnaní s predchádzajúcim rokom ostáva nezmenený.
2. Intervencie na podporu zdravia pri práci
Riešiteľské pracovisko: RÚVZ so sídlom v Čadci, OPP/RPPLaT
Európska informačná kampaň Európskej agentúry pre BOZP (OSHA Bilbao)
zameraná na prevenciu zdravotných a bezpečnostných rizík pri práci
V rámci európskeho týždňa BOZP sa zamestnanci referátu PPLaT zapojili do aktivity podľa
aktuálnej vyhlásenej témy kampane „ Zdravé pracoviská bez stresu 2014-2015„ v 43.
kalendárnom týždni, t. j. od 19. do 23. októbra 2015.
Cieľom kampane je rozpoznať a riadiť stres a psychosociálne riziká na pracovisku.
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci na internetovej stránke uverejnil
oznam o konaní Dňa otvorených dverí referátu preventívneho pracovného lekárstva
a toxikológie na RÚVZ v Čadci pre odbornú a laickú verejnosť.
Zamestnanci referátu v týždni BOZP poskytli informácie k otázkam týkajúcich sa uvedenej
kampane a ochrany zdravia pri práci 10 konzultantom – 2 zamestnávateľom, 4 zástupcom
PZS a 4 ABT.
Pracovníci referátu PPLaT v súčinnosti s referátom výchovy k zdraviu RÚVZ Čadca sa
podieľali na dotazníkovej akcii o alkoholizme zamestnancov INA Kysuce Kysucké Nové
Mesto – 33 respondentov a NN Slovakia Kysucké Nové Mesto – 20 respondentov.
3. Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách
Riešiteľské pracoviská: RÚVZ so sídlom v Čadci, OPP/RPPLaT
V roku 2015 bolo referátom PPLaT vydaných 14 rozhodnutí k zriadeniu chránených
pracovísk, resp. dielní a 22 stanovísk k zriadeniu chránených pracovísk/dielní a 3 stanoviska
k rozšíreniu chráneného pracoviska.
Štátny zdravotný dozor bol v sledovanom období vykonaný na 42 chránených pracoviskách.
V okrese Čadca bol štatút chráneného pracoviska, resp. dielne priznaný Úradom práce
sociálnych vecí a rodiny v Čadci 261 subjektom, zrušených bolo 15.
V okrese Kysucké Nové Mesto postavenie chráneného pracoviska, resp. dielne priznal
ÚPSVaR Žilina k 31. 12. 2015 - 33 chránených pracovísk/dielní, zrušené sú 4.
V rámci projektu bol vykonaný ŠZD na 7 chránených pracoviskách/ dielňach.
Pri výkone štátneho zdravotného dozoru bolo zistené, že zamestnávatelia prispôsobujú
podmienky práce zdravotnému obmedzeniu zamestnancov na chránených pracoviskách.
Zistené nedostatky sa týkali zabezpečenia zdravotného dohľadu, hodnotenia zdravotných rizík
a kategórie prác 1 a 2. Tieto boli v stanovenom termíne odstránené.
Na všetkých kontrolovaných chránených pracoviskách v sledovanom období je zamestnaných
85 zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou.
Zamestnanci kontrolovaných pracovísk vykonávali jednoduché činnosti bez fyzickej záťaže v
profesiách predavačka, údržbár, upratovačka šička, strihač, fúkačka, administratívna
pracovníčka, krajčírka, pomocný pracovník – údržbár, automatizované spracovanie dát.
Pri ŠZD boli použité 25 – krát kontrolné listy informovanosti zamestnancov pri
administratívnej práci a automatizovanom spracovaní dát so zobrazovacími jednotkami.
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Vyhodnotenie úlohy: Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách
Počet
nových
posúdení

Počet
kontroRÚVZ
lovaných
Roz- StanoCHP
hodnutí vísk

Čadca

14

25

46

Počet
kontrol

46

Počet
Kontrolné
zamestnancov
listy *
so ZPS na
kontrolovaných
(aké,
CHP v danom
koľko)
roku (spolu)

85

Z - 25

Zistené
nedostatky

Uložené
opatrenia
Poznámky

(aké,
koľko)
4
Zabezpečenie
zdravotného
dohľadu
a kategorizácia
prác

(aké,
koľko)

0

Zdravotné postihnutie osôb so ZP sa týkalo prevažne podporno-pohybového aparátu podľa
MKCH označenia (M00 –M99).

ODDELENIE HYGIENY – REFERÁT HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI
POTRAVÍN A KOZMETICKÝCH VÝROBKOV
1. Efektívny výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín
Riešiteľské pracovisko: RÚVZ so sídlom v Čadci, OH/RHV, BP a KV
V roku 2015 bolo vydaných celkom 255 rozhodnutí.
Na uvedenie priestorov do prevádzky bolo vydaných 177 rozhodnutí, 1 rozhodnutie na
posúdenie prevádzkového poriadku, 1 rozhodnutie v súvislosti s poskytnutím informácie,
20 vyjadrení k rozšíreniu sortimentu, 9 záväzných stanovísk, 6 odborných stanovísk
a 185 iných stanovísk.
Bolo riešených 15 podnetov a poskytnutých 711 konzultácií.
Na základe registra potravinárskych prevádzok a z neho spracovaného plánu bolo vykonaných
celkom 1 114 kontrol, vo všetkých potravinárskych prevádzkach bolo vykonaných celkom 1
357 kontrol.
Odobratých bolo v roku 2015 celkom 351 vzoriek potravín, vôd, materiálov a predmetov
určených na styk s potravinami a kozmetických výrobkov vrátane sterov z pracovného
prostredia.
Pri výkone ŠZD a ÚKP bolo uložených celkom 94 pokút za priestupky v celkovej sume 5
376 €.
V správnom konaní bolo v zmysle zák. č. 355/2007 Z. z. uložených 14 pokút v celkovej
sume 4 850 € a v zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. 1 pokuta vo výške 400 €.
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V 1 prípade po podaní odvolania bolo zvolané nové konanie s vydaním rozhodnutia
o uložení pokuty v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. vo výške 2 000 €. Pokuta bola
v plnom rozsahu uhradená.
V 10 prípadoch boli vydané v zmysle zák. č. 355/2007 pokyny na odstránenie zistených
nedostatkov, rozhodnutie o prerušení konania bolo vydané v 16 prípadoch a v 7 prípadoch
bolo konanie zastavené.
V 24 prípadoch bolo uplatnené opatrenie na mieste podľa § 55 zák. č. 355/2007 Z. z.
Pri výkone ÚK bolo uložené 1 opatrenie podľa zákona č. 152/1995 Z. z. a v prípade výskytu
nevyhovujúceho výrobku bolo 1 rozhodnutím vydané nariadenie na jeho stiahnutie
z distribučnej siete a zabezpečenie informovanosti zákazníkov.
Za nevyhovujúce výsledky odobratých vzoriek bola uložená v zmysle zákona
č.
152/1995 Z. z. 1 úhrada nákladov a v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. 1 náhrada
nákladov.
Bolo vykonaných 12 auditov v zariadeniach spoločného stravovania otvoreného a uzavretého
typu.
Poskytnutie informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám bolo v 1
prípade a informácia sa týkala prevádzkovania motorových vozidiel určených na ambulantný
predaj baleného chladeného mäsa a mäsových výrobkov v okrese Čadca a Kysucké Nové
Mesto.
V priebehu roka 2015 bolo na základe usmernení ÚVZ SR vykonaných 7 mimoriadnych
cielených kontrol, a to mimoriadna cielená kontrola (MCK) zameraná na dodržiavanie
hygienických požiadaviek v ázijských reštauráciách, MCK zameraná na dodržiavanie
hygienických požiadaviek v domovoch sociálnych služieb, vrátane domovov dôchodcov,
domovov špeciálnej starostlivosti, ktoré nepatria medzi zdravotnícke zariadenia, MCK
zameraná na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu pokrmov v stánkoch s rýchlym
občerstvením a ostatných zariadení spoločného stravovania na umelých a prírodných
sezónnych kúpaliskách významných pre kúpaciu sezónu, kontrola nebalenej zmrzliny počas
letnej sezóny 2015, MCK zameraná na dodržiavanie hygienických požiadaviek v zariadeniach
spoločného stravovania v blízkosti stredísk významných z hľadiska letnej turistickej sezóny,
MCK zameraná na dodržiavanie hygienických požiadaviek v zariadeniach spoločného
stravovania na pracoviskách a MK zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín
počas konania hromadných podujatí – vianočných (Mikulášskych) trhov. Pri ich plnení bolo
vykonaných celkom 182 kontrol.
V súvislosti so 8 hláseniami z rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá RASFF
bolo cielene na zistenie výskytu nebezpečných potravín vykonaných 55 kontrol prioritne
v zariadeniach spoločného stravovania, ale i v oblasti predaja výživových doplnkov. Jedno
hlásenie RASFF sa týkalo výrobku, ktorý nezodpovedal požiadavkám nariadenia 1935/2004
o materiáloch a predmetoch na styk s potravinami.
V spolupráci s Referátom podpory zdravia bol v roku 2015 spracovaný článok „ Svetový deň
zdravia – 7. apríl 2015“ , ktorý bol uverejnený na webových stránkach miest regiónu, na
webovej stránke e - Kysuce a webovej stránke zdravie styl.sk.
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V 11 prípadoch boli poskytnuté podklady, pripomienky a odborné stanoviská k nasledovným
problematikám: novela zákona č. 355/2007, odborné vyjadrenia a zaujatie odborného
stanoviska pre KO HV za účelom spracovania odborných usmernení k štandardizovanému
pracovnému postupu odberu vzoriek, k organizovaniu farmárskych trhov vrátane výroby
a predaja zabíjačkových špecialít, k žiadostiam k vydaniu rozhodnutia/záväzného stanoviska,
zaujatie odborného stanoviska k odsúhlaseniu typového riešenia nového typu predajní LIDL
s označením LOF, k ponúkaniu kávy v prevádzkach parfumérií, k výrobe medovníkov ako
suvenírov s predajom cez internet, k zavedeniu nových technologických a pracovných
postupov pri výrobe potravín v zariadeniach spoločného stravovania, pripomienky k osnove
výročnej správy a k zákonom č. 355/2007 Z. z. a 152/1995 Z. z.
V 1 prípade bola naším pracoviskom podaná žiadosť na ÚVZ SR o zaujatie odborného
stanoviska k pojazdnému predaju surového kravského a kozieho mlieka od prvovýrobcu
a tento problém bol konzultovaný i s orgánom ÚK RVPS Čadca.
V súlade so spísanou dohodou medzi orgánmi ÚK boli opakované jednania vo veci
povoľovania predaja z dvora od prvovýrobcov. Na základe hlásenia podozrenia na výskyt
kliešťovej encefalitídy u 2 osôb bol vykonaný ŠZD spolu s referátom epidemiológie priamo
na salaši a v súlade s dohodou bola vec oznámená i RVPS v Čadci.
Kontrola nad materiálmi a predmetmi prichádzajúcimi do styku s potravinami bola
realizovaná v zmysle metodického pokynu a viacročného plánu MANCP. Pozostávala
z výkonu ÚK s odberom vzoriek, pri ktorých bolo sledované a posudzované chemické riziko,
mikrobiálne riziko a riziko ovplyvnenia senzorických vlastností potravín. Boli odobraté 4
vzorky plastových výrobkov s ich zaslaním do NRC v Poprade s vyhovujúcimi výsledkami.
Odber vzoriek bol vykonaný cielene vo výrobni plastových fliaš so sídlom v Radoli, v okrese
Kysucké Nové Mesto, kde bol vykonaný i ŠZD so zameraním sa na posúdenie priestorov
pred ich uvedením do prevádzky vrátane kompletizácia potrebnej dokumentácie v zmysle
platnej legislatívy.
Ďalšiu časť dozoru nad materiálmi a predmetmi určenými na styk s potravinami tvorili
kontroly bez odberov vzoriek, a to kontroly požiadaviek na uvádzanie plastových výrobkov
na trh so zameraním sa na označovanie a požadovanú dokumentáciu výrobkov
nachádzajúcich sa v distribučnej sieti – v reštauračných zariadeniach, monitoring používania
aktívnych a inteligentných materiálov a predmetov v sieti obchodných reťazcov s kontrolou
balených chladených potravín, balených hotových jedál a rýb a kontrola aktívnych obalových
materiálov – podložky na mäso – u výrobcov mäsových výrobkov. Celkom bolo vykonaných
12 kontrol s vyplnením samostatných záznamov. Za účelom preverenia dokumentácie, ktorá
deklaruje bezpečnosť keramických výrobkov, bolo cielene vykonaných 12 kontrol. Taktiež
i tieto kontroly boli vykonané bez odberov vzoriek.
V oblasti materiálov a predmetov určených na styk s potravinami bolo v roku 2015 Rýchlym
výstražným systémom (RASFF) zaslané 1 hlásenie, týkajúce sa migrácie kadmia a olova zo
skleneného hrnčeka s potlačou s rúčkou. Výrobok nevyhovoval požiadavkám nariadenia
1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami. Na zistenie výskytu
predmetného výrobku, zistenie prípadných ďalších odberateľov, zabezpečenie jeho stiahnutia
z predaja, zistenie spôsobu likvidácie a zabezpečenie informovanosti spotrebiteľov, ktorí
nevyhovujúci výrobok zakúpili, bola na základe distribučného zoznamu vykonaná 1 úradná
kontrola v prevádzke odberateľa s uložením potrebných opatrení v zmysle platnej legislatívy.
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Vyhodnotenie výkonu ÚK nad materiálmi a predmetmi určenými na styk s potravinami bolo
zaslané v stanovenom termíne RÚVZ so sídlom v Poprade.
Výkon ŠZD nad bezpečnosťou kozmetických výrobkov v roku 2015 zahŕňal cielené
sledovanie obsahu rôznych látok v kozmetických výrobkoch spojené s odberom vzoriek,
kontrolu označovania a cielené kontroly so zameraním sa na bezpečnosť kozmetických
výrobkov a ochranu spotrebiteľa. V roku 2015 bolo odobratých spolu 14 vzoriek
kozmetických výrobkov a ich laboratórne vyšetrenie bolo vykonané v RÚVZ Poprad a RÚVZ
hl. mesta Bratislava. Odbery boli cielene zamerané na sledovanie obsahu regulovaných látok
– konzervačných a vonných látok v 4 odobratých vzorkách šampónov a výrobkov na
sprchovanie a do kúpeľa, regulovaných a zakázaných látok – farieb – v 3 vzorkách výrobkov
na farbenie vlasov, na laboratórne vyšetrenie zakázaných látok – ftalátov – v 1 vzorke
výrobku s obsahom alkoholu – vody po holení, v 3 vzorkách krémov deklarujúcich
protizápalové účinky (na psoriázu, akné a dermatitídu) bolo vyšetrenie zamerané na zistenie
obsahu zakázaných látok – hormónov – kortikoidov a 3 vzorky výrobkov deklarujúcich obsah
Q10 boli vyšetrené za účelom sledovania stanovenia neregulovaných látok – koenzýmu Q10.
Laboratórne vyšetrenia preukázali vyhovujúce výsledky, avšak v prípade 6 vzoriek výsledky
laboratórneho vyšetrenia k dnešnému dňu doručené neboli.
Odbery vzoriek boli spojené s kontrolou za účelom preverenia povinného označenia výrobkov
v súlade s platnou EÚ legislatívou so spísaním protokolov. Cielená kontrola označovania
kozmetických výrobkov so zameraním sa na ochranu spotrebiteľa s vyplnením kontrolných
listov, vrátane kontroly podmienok skladovania, prevádzkovej hygieny a posúdenia priestorov
pred uvedením do prevádzky bola v roku 2015 vykonaná v 28 prípadoch. Z uvedeného
počtu boli 3 kontroly cielene zamerané na označovanie farieb na vlasy bez odberu vzoriek a 2
kontroly sa týkali hodnotenia tvrdení. V prípade zistenia nevyhovujúcich priestorov predajne
kozmetiky a drogérie po vypuknutí požiaru bolo priamo na mieste výkonu ŠZD uložené
v zmysle § 55 ods. 2 písm. g) opatrenie s nariadením uzatvorenia prevádzky.
Na základe hlásení z rýchleho výstražného systému pre nepotravinárske výrobky RAPEX
bolo vykonaných 51 cielených kontrol na zistenie výskytu nebezpečných výrobkov
v obchodnej sieti. Výsledky zistení boli následne v stanovených termínoch zasielané na ÚVZ
SR.
V 4 prípadoch boli spracované protokoly z hodnotenia tvrdení podľa Čl. 20 Nariadenia EP
a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Tvrdenia boli kontrolované na obaloch
výrobkov a v dostupných miestach tvrdení (reklama TV, internetová reklama).
V roku 2015 bolo začaté využívanie Informačného a komunikačného systému pre dohľad
nad trhom (ICSMS), ktorý bol vyvinutý s cieľom zjednodušiť prácu orgánov dohľadu
a informovať verejnosť o nevyhovujúcich výrobkoch. Systém je platformou na spoluprácu
medzi orgánmi, ktorá umožňuje výmenu informácií a skúseností, vykonávanie spoločných
opatrení a koordináciu činností. Na oboznámenie sa s jeho používaním bolo pre odborných
pracovníkov zrealizované školenie.
Kampaň pre distribútorov, predajcov, ale i spotrebiteľov bola vykonávaná v rozsahu postupu
v prípade zistenia nežiaducich účinkov z kozmetických výrobkov, vrátane ohlásenia takéhoto
zistenia, nakoľko neboli v priebehu uvedeného časového obdobia zistené závažné nežiaduce
účinky z kozmetických výrobkov.
V zmysle usmernenia bola v roku 2015
riešená III. etapa oblasti nanotechnológie
v kozmetických výrobkoch. Obsah nanomateriálov v kozmetických výrobkoch bol cielene
sledovaný pri kontrolách označovania a pri odberoch vzoriek. Celkom bolo vykonaných 34
kontrol, bez ich zistenia.
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Za účelom sledovanie kvality vôd v potravinárskych zariadeniach bolo v roku 2015
odobratých a vyšetrených celkom 23 vzoriek. Odber vzoriek pitných vôd bol prioritne
realizovaný z vlastných vodných zdrojov na kontrolu ich kvality laboratórnym vyšetrením,
ako i odberom vzoriek vôd v prípade sezónnych stánkov a prevádzok, ktoré opätovne po
zimnom období zahajujú svoju činnosť. Sú to hlavne prevádzky s výrobou a predajom
nebalenej zmrzliny, príp. zariadenia poskytujúce služby rýchleho občerstvenia.
2. Zostrený hygienický dozor v zariadeniach situovaných na trasách letnej a zimnej
turistickej sezóny
Na dodržiavanie hygienických požiadaviek v zariadeniach spoločného stravovania
situovaných v blízkosti stredísk významných z hľadiska letnej turistickej sezóny bolo v roku
2015 vykonaných celkom 39 kontrol. Väčšina kontrol bola zameraná na dodržiavanie
hygienických požiadaviek uložených pokynmi regionálneho hygienika v roku 2014. Kontrole
boli podrobené zariadenia spoločného stravovania v strediskách cestovného ruchu, ktoré sú
využívané ako rekreačné oblasti a z hľadiska ich polohy sú navštevované prevažne
zahraničnými turistami. V čase kontrol sa v týchto oblastiach konali i rôzne kultúrnospoločenské hromadné podujatia s poskytovaním služieb ambulantným predajom. Nedostatky
boli zistené v 15 zariadeniach spoločného stravovania vrátane rýchleho občerstvenia a v 4
prípadoch sa jednalo o ambulantný predaj prevádzkovaný podnikateľmi z iných okresov
a ČR. Za zistené nedostatky boli uložené opatrenia, blokové pokuty a sankcie vo forme
správnych konaní. Pri kontrolách bolo odobratých 15 vzoriek hotových pokrmov na
laboratórne vyšetrenie a 13 sterov z pracovných plôch a rúk zamestnancov.
Počas zimnej turistickej sezóny bolo v roku 2015 vykonaných 63 kontrol. Niektoré z týchto
zariadení poskytujú svoje služby i počas letnej turistickej sezóny. Okrem zariadení
spoločného stravovania bola pozornosť venovaná i zariadeniam stánkového a ambulantného
predaja potravín počas konania hromadných podujatí – vianočných (Mikulášskych) trhov.
I v tomto prípade boli súčasťou kontrol odbery vzoriek zamerané na kontrolu kvality
vyrábaných pokrmov vrátane pokrmov rýchleho občerstvenia. V prípade zistenia nedostatkov
boli v plnom rozsahu uplatnené sankcie v zmysle platnej legislatívy.
V rámci ŠZD boli prevádzkové zariadenia podrobené i kontrolám so zameraním na
dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov v súlade so zák. NR SR č. 377/2004 Z. z.
o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov. Ani v jednom prípade nebol zistený
nesúlad s citovaným zákonom.
Pri kontrolách bol taktiež zisťovaný i stav zabezpečenia PZS. Bolo zistené, že
potravinárske pracoviská sú zaradené do kategórie I. a II. a v tomto sektore prevládajú hlavne
ženy. Zistené poznatky boli postúpené k sumárnemu spracovaniu RPPLaT.

ODDELENIE HYGIENY A PODPORY ZDRAVIA – REFERÁT HYGIENY
DETÍ A MLÁDEŽE
1. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej
výživy
Riešiteľské pracovisko: RÚVZ so sídlom v Čadci, OPZ/RHDM
V zariadeniach školského stravovania sa pravidelne vykonáva štátny zdravotný dozor

46

a úradná kontrola potravín, vykonáva sa odber vzoriek na laboratórne stanovenie
mikrobiologických ukazovateľov, kontroluje sa dodržiavanie systému správnej výrobnej
praxe, technologický postup prípravy pokrmov, prevádzková hygiena počas prípravy
pokrmov, hodnotenie pestrosti jedálneho lístka. Vykonáva sa kontrola odbornej a zdravotnej
spôsobilosti zamestnancov prichádzajúcich do styku s potravinami a hodnotenie
a schvaľovanie prevádzkových poriadkov jednotlivých zariadení.
V predškolských zariadeniach sa venuje pozornosť pitnému režimu detí, s odporúčaním
podávania pitnej vody alebo výživovo hodnotných nápojov. Naďalej sa odporúča konzumácia
mlieka a mliečnych výrobkov a sleduje ich podiel v každodennej strave detí predškolského
a školského veku.
V zariadeniach školského stravovania bolo vykonaných 111 kontrol (ŠZD a ÚKP).
Dodržiavanie hygienických požiadaviek pri príprave pokrmov bolo kontrolované odberom
vzoriek hotových pokrmov na laboratórne stanovenie mikrobiologických ukazovateľov,
v počte 26 vzoriek.
V rámci ŠZD a ÚKP sa vykonávala i kontrola predávaného sortimentu v školských bufetoch
a automatoch s odporúčaním energeticky a výživovo hodnotného sortimentu so zákazom
predaja nápojov s obsahom kofeínu a chinínu. Plnenie tejto úlohy sa realizovalo i výkonom
cieleného štátneho zdravotného dozoru v bufetoch, automatoch a iných formách
ambulantného predaja, počas ktorého bolo vykonaných 14 kontrol, zameraných na sortiment
predávaných potravín, kontrolu dokladov odbornej a zdravotnej spôsobilosti pracovníkov,
pôvod tovaru a dodržiavanie HACCP. Na stanovenie mikrobiologických ukazovateľov bolo
odobratých 10 vzoriek lahôdkarských výrobkov. Výsledky laboratórnych rozborov vykazujú
dodržiavanie kritérií hygieny výrobného procesu. Celkovo bolo vykonaných 26 kontrol.
V rámci výkonu cieleného štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach školského stravovania
zameraného na kontrolu hygieny, označovania a vysledovateľnosti mäsa bolo preverených 16
prevádzok.
Stravovanie detí a mládeže sa sleduje i v zariadeniach určených na rekreáciu detí – lyžiarske
výcvikové kurzy, školy v prírode, letné detské tábory, kontrolou zostavených jedálnych
lístkov, druhov potravín používaných na prípravu celodennej stravy, pitného režimu detí
a dodržiavania vyhlášky obsahujúcej prílohu s uvedením potravín, ktoré sa nepoužívajú na
zotavovacom podujatí. Pre zahájením a počas konania zotavovacích podujatí v letnom
i zimnom období sa vykonalo 16 kontrol v zariadeniach určených na pobyt detí.

ODDELENIE HYGIENY – REFERÁT EPIDEMIOLÓGIE
1.
Praktická výučba budúcich sestier na SZŠ v Čadci o očkovaní a očkovaním
preventabilných ochoreniach
Riešiteľské pracovisko: RÚVZ so sídlom v Čadci, OH/RE
Vo februári a marci uskutočnili pracovníci referátu „Vzdelávanie budúcich sestier na SZŠ“.
Edukačnej aktivity sa zúčastnili študenti III. a IV. ročníka odboru zdravotnícky asistent
a externe študujúci – odbor sanitár zo SZŠ sv. Františka z Asissi v Čadci. Výučba prebiehala
v piatich oddelených celkoch tvorených prezentáciou s výkladom a prípadne filmom
z prednášanej problematiky. Po každom celku všetci študenti vždy absolvovali test
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z prednášanej témy. Spolu bolo edukovaných 58 študentov. Zároveň študenti obdržali
edukačné materiály k danej problematike. Správa o edukácii s výsledným hodnotením testov
bola zaslaná odd. epidemiológie RÚVZ so sídlom v Trnave.

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
Riešiteľské pracovisko: RÚVZ so sídlom v Čadci, OPZ/RVkZ
Zvyšovanie zdravotného uvedomenia obyvateľov regiónu v oblasti životného štýlu sa
vykonáva formou individuálneho poradenstva a formou prezentácií. Na tému „Zdravý životný
štýl a poruchy príjmu potravy“ bolo v roku 2015 zrealizovaných 10 prezentácií, a to 1
prezentácia pre 21 žiakov 7. ročníka v ZŠ Čierne pri Čadci – Vyšný koniec, 1 prezentácia pre
20 žiakov 9. ročníka v ZŠ Vysoká nad Kysucou, 3 prezentácie pre 70 študentov 1. a 2.
ročníka Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti v Čadci a 2 prezentácie pre 30
žiakov 8. a 9. ročníka v ZŠ Ochodnica, 1 prezentácia pre 42 študentov 2. ročníka Gymnázia
v Turzovke, 1 prezentácia pre 79 študentov Obchodnej akadémie v Čadci a 1 prezentácia pre
16 žiakov 8. ročníka ZŠ Oščadnica – Nižný koniec. Na tému prevencie fajčenia a užívania
návykových látok boli zrealizované prezentácie na tému „Drogy a AIDS“, „Kým stúpa
dym“, „Miluj život - nie drogu!“ a „Alkohol a ženy“. V roku 2015 bolo zrealizovaných 27
prezentácií. Na tému prevencie fajčenia boli zrealizované prezentácie pod názvom „Kým
stúpa dym...“, „Fajčenie škodí zdraviu“, a to 1 prezentácia na tému „Kým stúpa dym...“ pre
19 žiakov 8. ročníka v ZŠ Vysoká nad Kysucou, 2 prezentácie na tému „Kým stúpa dym...“
pre 30 študentov 1. ročníka Spojenej školy na Murgašovej ulici v Kysuckom Novom Meste, 1
prezentácia na tému „Fajčenie škodí zdraviu“ pre 20 študentov Pedagogickej a sociálnej
akadémie sv. Františka z Assisi v Čadci, 2 prezentácie v Kysuckej knižnici v Čadci na tému
„Kým stúpa dym...“, a to 1 prezentácia pre 45 študentov 1. ročníka Gymnázia J. M. Hurbana
v Čadci a 1 prezentácia pre 13 študentov 3. ročníka Strednej odbornej školy drevárskej
v Krásne nad Kysucou a 1 prezentácia pre 42 žiakov 7. ročníka v ZŠ Raková. Na tému
drogových závislostí boli realizované prezentácie pod názvom „Drogy a AIDS“, „Miluj
život-nie drogu!“. Prezentácie boli realizované nasledovne: 4 prezentácie pre 47 študentov 2.
ročníka Strednej odbornej školy technickej v Čadci, 1 prezentácia pre 27 študentov
Pedagogickej a sociálnej akadémie v Čadci, 1 prezentácia pre 36 študentov Gymnázia
v Turzovke, 2 prezentácie pre 63 žiakov 7. a 8. ročníka v ZŠ Rázusovej v Čadci a 2
prezentácie pre 43 študentov 2. ročníka Strednej odbornej školy technickej v Čadci.
Okrem spomínaných prezentácií bol zrealizovaný cyklus besied pod názvom „Nemusíš to
zažiť“, ktorý organizovalo Mesto Čadca v spolupráci s Mestskou políciou v Čadci, OR PZ
v Čadci a RÚVZ so sídlom v Čadci. Besied sa zúčastnilo 489 žiakov 9. ročníka ZŠ a 1.
ročníka SŠ zo škôl ZŠ Komenského v Čadci, ZŠ Horelica, Stredná odborná škola obchodu
a služieb, ZŠ Žarec v Čadci, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti v Čadci, ZŠ
Rázusova v Čadci, Stredná odborná škola technická v Čadci, Špeciálna základná škola
v Čadci, ZŠ Podzávoz, Obchodná akadémia v Čadci, Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci.
Besedy boli doplnené možnosťou premerania CO pomocou prístroja MicroSmokerlyzér
a možnosťou vyskúšania opileckých a drogových okuliarov. Na tému prevencie alkoholovej
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závislosti bolo zrealizovaných 5 prezentácií pod názvom „Alkohol a ženy“, a to 1 prezentácia
pre 78 študentov Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti v Čadci, 2 prezentácie
pre 169 študentov 2. a 3. ročníka Obchodnej akadémie v Čadci a 2 prezentácie v Kysuckej
knižnici v Čadci pre 55 študentov 1. ročníka Strednej odbornej školy obchodu a služieb a 57
študentov 4. ročníka Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci. 1 prezentácia na túto tému bola tiež
zrealizovaná pre 17 žien v produktívnom veku od 18 do 50 rokov v Kysuckej knižnici
v Čadci.
V rámci pôsobenia na dentálne zdravie detí bolo v roku 2015 zrealizovaných 7 prezentácií na
tému „Zdravé zúbky“. 2 prezentácie boli zrealizované pre 44 žiakov 1. – 3. ročníka v ZŠ
Ochodnica, 1 prezentácia pre 55 detí predškolského veku v MŠ na Ul. 9. mája v Kysuckom
Novom Meste a 4 prezentácie pre 157 žiakov 1. a 2. ročníka v ZŠ Rázusovej v Čadci.
Ovplyvňovanie rizikových faktorov chronických neinfekčných ochorení súvisiacich so
životným štýlom formou individuálneho poradenstva v základnej Poradni zdravia.
Činnosti špecializovaných poradní sa na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so
sídlom v Čadci vykonávajú popri činnosti Základnej poradne zdravia. Ovplyvňovanie
rizikových faktorov chronických neinfekčných ochorení sa tiež vykonáva formou prezentácií
na základných a stredných školách v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto. Na tému
Zdravý životný štýl, poruchy príjmu potravy a zásady psychohygieny bolo v roku 2015
vykonaných 10 prezentácií, ktoré sú bližšie popísané v predchádzajúcej časti - Zvyšovanie
zdravotného uvedomenia obyvateľov regiónu .
Okrem spomínaných prezentácií sa vykonávajú prezentácie zamerané na zlepšenie činnosti
mozgu, prevencie chronických ochorení (Alzheimerova choroba, osteoporóza a pod.)
V rámci prezentácií zameraných na zlepšenie činnosti mozgu bolo zrealizovaných 7
prezentácie na tému „Na čo nám je mozog?“, a to 4 prezentácie pre 72 žiakov 3.ročníka
Základnej školy Rázusovej v Čadci, 1 prezentácia pre 19 žiakov 3. a 4. ročníka v ZŠ
Ochodnica a 2 prezentácie pre 20 žiakov 3. a 4. ročníka v ZŠ Oščadnica – Nižný koniec.
V rámci prevencie výskytu Alzheimerovej choroby bola zrealizovaná 1 prezentácia pre 18
študentov 2. ročníka Gymnázia v Turzovke. 1 prezentácia na tému „Alzheimerova choroba“
pre 38 klientov Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Horelici.
V rámci prevencie osteoporózy bola zrealizovaná prezentácia pre 63 členov Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska v Dome kultúry v Čadci.
CINDI program
Základná poradňa zdravia má pre klientov vyčlenené dni v týždni každý utorok a štvrtok od
7.00 do 10.00 hod. Skríningové vyšetrenia klientov prichádzajúcich do Základnej poradne
zdravia
spočívajú
v zaznamenaní
rodinnej
a osobnej
anamnézy
a vo
vyšetrení antropometrických ukazovateľov (meranie hmotnosti, výšky, obvodu pása a bokov
podľa štandardných metodík merania a následným výpočtom indexov BMI a WHR),
štandardného merania tlaku krvi a vyšetrení biochemických parametrov. Z biochemických
ukazovateľov boli vyšetrované krvné lipidy (celkový cholesterol, HDL a LDL cholesterol,
triacylglyceroly) a glukóza. Zistením údajov a po zaznamenaní do počítačového programu
„Test zdravé srdce“ sa vypočítal index kardiovaskulárneho rizika TC/HDL, TG/HDL
a LDL/HDL. U časti klientov sa zisťovali aj hodnoty krvných transferáz (GGT-GMT, GPTALT a GOT-AST). V Základnej poradni zdravia bolo v oku 2015 vyšetrených 153 klientov
(57 mužov a 96 žien), z toho prvýkrát vyšetrených klientov bolo 25 (8 mužov a 17 žien)
klientov a 128 (49 mužov a 79 žien) klientov bolo vyšetrených opakovane. Zistené údaje sú
zaznamenané v počítačovom programe „Test zdravé srdce“. V roku 2015 bolo tiež
vykonaných 42 vyšetrení pečeňových transferáz, z toho 20 u mužov a 22 u žien.
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Sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva SR a zdravotného uvedomenia.
Sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva SR sa vykonáva na základe
výstupov z počítačového programu Test zdravé srdce.
Úlohy vyplývajúce z Národného programu podpory zdravia.
Hlavnou úlohou vyplývajúcou z Národného programu podpory zdravia je dlhodobé
zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľov SR. Táto úloha sa vykonáva v oblastiach: výživa
a stravovacie zvyklosti, fyzická aktivita, tabak, drogy, alkohol a stomatohygiena. Tieto úlohy
sa vykonávajú formou preventívno-vzdelávacieho pôsobenia (prezentácií) na deti materských
škôl, žiakov základných škôl a študentov stredných škôl, ktoré sú opísané vyššie, v časti
Zvyšovanie zdravotného uvedomenia obyvateľov regiónu . U časti populácie v produktívnom
veku sa tieto úlohy vykonávajú poradenskou činnosťou v Základnej poradni zdravia. Ďalšie
aktivity v rámci NPPZ sa vykonávajú pri príležitosti významných svetových
a medzinárodných dní formou medializácie článkov v regionálnych printových
a elektronických médiách a nárazovými aktivitami formou realizácie kampaní. V roku 2015
sme spropagovali nasledujúce dni:
Celoslovenská kampaň „Týždeň mozgu“
Článok s informáciou k Týždňu mozgu sme zaslali na uverejnenie do regionálneho printového
týždenníka MY Kysucké noviny, ďalej do regionálnych elektronických médií: internetové
portály e-kysuce a zdravie a štýl.sk, internetové stránky miest Čadca, Turzovka a Kysucké
Nové Mesto. Informáciu sme tiež zverejnili aj na internetovej stránke tunajšieho RÚVZ.
V rámci Týždňa mozgu sme zorganizovali 7 prezentácií pre 3. a 4. ročník ZŠ (ZŠ Ochodnica,
ZŠ Rázusova v Čadci, ZŠ Oščadnica – Nižný koniec). Prezentácii sa zúčastnilo 131 žiakov.
22. marec – Svetový deň vody
Pri príležitosti Svetového dňa vody sme v spolupráci s Referátom životného prostredia
pripravili a zaslali článok na uverejnenie do regionálnych internetových médií (portál
e-kysuce, webové stránky miest Čadca, Turzovka, Krásno nad Kysucou a Kysucké Nové
Mesto).
7. apríl - Svetový deň zdravia
Článok pripravený k tomuto dňu sme pripravili v spolupráci s Referátom hygieny výživy
a PBP a zaslali na uverejnenie do regionálnych internetových médií (portály e-kysuce
a zdravie a štýl.sk, webové stránky miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Turzovka, Krásno nad
Kysucou) a na internetovú stránku tunajšieho RÚVZ. V rámci Svetového dňa zdravia bola
vykonaná 1 prezentácia na tému Zdravý životný štýl pre 20 žiakov 9. ročníka ZŠ Vysoká na
Kysucou. V rámci tohto dňa bol zrealizovaný dotazníkový prieskum pod názvom „Päť zásad
pre bezpečnejšie potraviny“. Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 50 klientov (25 mužov
a 25 žien). Dotazníky boli spracované v programe Excel a zaslané na ÚVZ SR.
8. máj - Svetový deň Červeného kríža
V rámci Svetového dňa Červeného kríža sme sa v máji 2015 zúčastnili na regionálnej súťaži
Hliadok mladých zdravotníkov I. a II. stupňa, ktorú organizoval Slovenský Červený kríž Územný spolok Čadca. Svojou aktívnou účasťou sme sa zúčastnili testovania zdravotných
vedomostí z oblasti prvej pomoci u žiakov I. stupňa základných škôl z okresu Čadca
a Kysucké Nové Mesto. Regionálnej súťaži Hliadok mladých zdravotníkov sa na I. stupni
celkovo zúčastnilo 12 skupín, pričom každá skupina pozostávala z 5 členov a 1 náhradníka.
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10. máj – Svetový deň - Pohybom ku zdraviu
V dňoch 11. a 14.5.2015 sme pripravili „Deň otvorených dverí“ v ambulancii Poradne
zdravia, v rámci ktorého bol 22 záujemcom (15 ženám a 7 mužom) vo veku 16 až 64 rokov
zmeraný krvný tlak a tep, výška a hmotnosť, obvod pásu a tiež hodnota celkového
cholesterolu a 8 záujemcom (6 ženám a 2 mužom) stanovené hodnoty ako BMI, výška
a hmotnosť, celkový cholesterol v krvi, glukóza, triacylglyceroly, HDL a LDL cholesterol z
krvi. Všetkým klientom bolo poskytnuté poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu. V
rámci tohto dňa sme pripravili článok spolu s informáciou o „Dni otvorených dverí“ a zaslali
na uverejnenie do regionálneho printového týždenníka MY Kysucké noviny a na internetové
portály e-kysuce a zdravie a štýl.sk, na webové stránky miest Čadca, Kysucké Nové Mesto,
Turzovka a Krásno nad Kysucou a na webovú stránku RÚVZ so sídlom v Čadci. V rámci
tohto dňa bol tiež zorganizovaný „Športový deň“ pre pracovníkov RÚVZ so sídlom v Čadci.
Športového dňa sa zúčastnilo 18 pracovníkov.
31. máj - Svetový deň bez tabaku
Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku pracovníčka Referátu výchovy ku zdraviu pripravila
článok a zaslala na uverejnenie do regionálnych printových týždenníkov MY Kysucké noviny
a Kysucký večerník a internetových médií (webové stránky miest Čadca, Kysucké Nové
Mesto, Turzovka a Krásno nad Kysucou, portály e-kysuce a zdravie a štýl.sk a internetovú
stránku tunajšieho RÚVZ).
V rámci tohto dňa sme zrealizovali 3 prezentácie na tému „Kým stúpa dym...“ na
Pedagogickej a sociálnej akadémií v Čadci a v Kysuckej knižnici v Čadci pre študentov
Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci a študentov Strednej odbornej školy drevárskej v Krásne
nad Kysucou. Prezentácií sa zúčastnilo 78 študentov.
7. – 13. september - Európsky týždeň športu
Článok s informáciou k Európskemu týždňu športu sme zaslali na uverejnenie do
regionálnych elektronických médií: internetový portál e-kysuce, internetové stránky miest
Čadca, Turzovka, Kysucké Nové Mesto a Krásno nad Kysucou. Informáciu sme tiež
zverejnili na internetovej stránke tunajšieho RÚVZ. V rámci tohto týždňa bol zorganizovaný
„Športový deň“ pre pracovníkov RÚVZ so sídlom v Čadci spojený s turistikou. Športového
dňa sa zúčastnilo 9 pracovníkov.
12. september – Svetový deň ústneho zdravia
Článok pripravený k tomuto dňu sme zaslali na uverejnenie do regionálnych printových médií
týždenníkov Kysucký večerník a MY Kysucké noviny a do internetových médií (internetové
stránky miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Turzovka, Krásno nad Kysucou) a na internetovú
stránku tunajšieho RÚVZ. V rámci Svetového dňa ústneho zdravia boli zrealizované 3
prezentácia na tému „Zdravé zúbky“. 1 prezentácia bola zrealizovaná pre 55 detí
predškolského veku v MŠ na ulici 9. mája v Kysuckom Novom Meste, a 2 prezentácie pre 69
žiakov 1. ročníka v ZŠ Rázusovej v Čadci. Popri prezentáciách boli deťom premietnuté
rozprávky z edície „Prečo zvieratká bolia zúbky?“. Deťom tiež boli rozdané reklamné
predmety od spoločností Lacalut a Elmex.
21. september – Svetový deň Alzheimerovej choroby
Článok s informáciami o prevencii a rizikách Alzheimerovej choroby sme zverejnili na
internetovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci a tiež
sme ho zaslali na uverejnenie do regionálnych printových médií MY Kysucké noviny
Kysucký večerník a elektronických médií ako sú internetové stránky miest Čadca, Kysucké
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Nové Mesto, Krásno nad Kysucou a Turzovka, internetové portály e-kysuce a zdravie
a štýl.sk.
V rámci toho svetového dňa sme tiež vykonali 1 prezentáciu pre 38 klientov Domova
sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Horelici.
29. september – Svetový deň srdca
V rámci Dňa srdca Referát výchovy ku zdraviu a Referát hygieny detí a mládeže
zorganizovali kampaň MOST 2015 v spolupráci so Slovenskou nadáciou srdca. Kampaň sa
v našom regóne organizovala v supermarkete TEMPO Čadca. Kampane sa zúčastnilo 73
osôb. 50-tim osobám bola zistená hladina cholesterolu v krvi. 60 osobám bola stanovená
hodnota BMI. 73 osobám bol zmeraný krvný tlak. Informácia o realizácii kampane bola
zaslaná na uverejnenie do regionálnych printových a elektronických médií (týždenníky MY
Kysucké noviny, Kysuce, Kysucký večerník, internetový portál e-kysuce, internetové stránky
miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Turzovka a Krásno nad Kysucou a tiež na interentovej
stránke RÚVZ so sídlom v Čadci).
1. október – Medzinárodný deň starších
Článok pripravený k tomuto dňu sme zverejnili na internetovej stránke tunajšieho RÚVZ.
Taktiež bola nainštalovaná vývesná tabuľa s touto tematikou vo vstupnej hale RÚVZ.
10. október – Svetový deň duševného zdravia
Článok s informáciami k uvedenému dňu sme zaslali na uverejnenie do regionálnych
elektronických médií ako sú internetové stránky miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno
nad Kysucou a Turzovka a tiež portály e-kysuce a zdravie a štýl.sk, článok sme zverejnili i na
internetovej stránke nášho Regionálneho úradu.
16. október – Svetový deň výživy
Článok k svetovému dňu sme zaslali na uverejnenie do regionálnych internetových médií
(webová stránka mesta Čadca, Kysuckého Nového Mesta, Krásna nad Kysucou a Turzovky
a portály e-kysuce a zdravie a štýl.sk) a tiež sme informáciu zverejnili na internetovej stránke
tunajšieho Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. V rámci Svetového dňa duševného
zdravia a Svetového dňa výživy sme pripravili a zrealizovali 4 prezentácie, ktorých súčasťou
boli aj zásady psychohygieny. 1 prezentácia bola zrealizovaná pre 42 študentov 2. ročníka
Gymnázia v Turzovke, 1 prezentácia pre 15 študentov 3. ročníka Pedagogickej a sociálnej
akadémie sv. Márie Goretti v Čadci, 1 prezentácia pre 79 študentov 2. ročníka Obchodnej
akadémie v Čadci a 1 prezentácia pre 16 žiakov 8. ročníka v ZŠ Oščadnica – Nižný koniec.
20. október – Svetový deň osteoporózy
Článok s informáciami o osteoporóze sme zaslali na uverejnenie na internetovú stránku
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci a tiež sme ho zaslali na
uverejnenie do regionálnych printových médií MY Kysucké noviny, Kysucký večerník a
elektronických médií ako sú internetové stránky miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno
nad Kysucou a Turzovka a internetové portály e-kysuce a zdravie a štýl.sk. Pri príležitosti
tohto dňa bola zrealizovaná 1 prezentácia na tému „Osteoporóza“ pre členov Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska v Dome kultúry v Čadci.
15. november – Svetový deň diabetu
Pri príležitosti Svetového dňa diabetu sme zaslali na uverejneie článok, ktorý sme obdržali
z ÚVZ SR. Článok bol zaslaný do regionálnych elektronických médií (internetové stránky
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miest Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou a Turzovka a tiež internetové
portály e-kysuce a zdravie a štýl.sk).
Článok „Čo robiť počas horúčav“
Vrámci horúcich letných dní sme pripravili článok „Čo robiť počas horúčav“ a zaslali na
uverejnenie do regionálnych printových týždenníkov MY Kysucké noviny, Kysucký večerník
a regionálnych elektronických médií ako sú internetové stránky miest Čadca, Kysucké Nové
Mesto, Krásno nad Kysucou a Turzovka a internetové portály e-kysuce a zdravie a štýl.sk.
Článok sme tiež zverejnili na internetovej stránke tunajšieho RÚVZ.
Článok „Vianoce – sviatky pokoja a hojnosti“
V predvianočnom období sme pripravili článok „Vianoce - sviatky pokoja a hojnosti“
a zaslali na uverejnenie do regionálneho printového týždenníka Kysucký večerník a tiež bol
zverejnený na internetovej stránke RÚVZ so sídlom v Čadci.
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Dolnom Kubíne
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ODBOR HYGIENY VÝŽIVY
1. Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti
ochrany verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného a pracovného
prostredia.
Štátny zdravotný dozor a úradná kontrola potravín bola oddelením HV dôsledne
vykonávaná 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. V priebehu roka 2015 bolo vykonaných spolu 515 kontrol,
odobratých bolo 307 vzoriek poživatín, surovín a polotovarov. Pri zistení nedostatkov
boli dôsledne uplatňované sankčné opatrenia, vrátane sankcií za správne delikty, Spolu
bolo uložených 93 blokových pokút v sume 5 450 €, bolo realizovaných 9 pokút v sume 4
800 €, uplatnených bolo 5 náhrad nákladov za zdravotne škodlivé vzorky požívatín
v sume 352,84 €.
2. Netýka sa HV
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.
V rámci štátneho zdravotného dozoru bol kladený dôraz i na posilňovanie prevencie
neprenosných ochorení (kardiovaskulárne, onkologické, alergie a pod). Taktiež kontroly
dodržiavania ustanovení zákona o ochrane nefajčiarov so zameraním na zariadenia
spoločného stravovania v ktorých sa pripravujú alebo podávajú pokrmy boli dôsledne
vykonávané, v priebehu roka 2015 vykonali pracovníci oddelenia HV 552 kontrol
dodržiavania ustanovení zákona o ochrane nefajčiarov. Neboli zistené žiadne porušenia
ustanovení zákona o ochrane nefajčiarov, ktoré patria do kompetencií RÚVZ.

ODBOR 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/
Pracovníci oddelenia vykonávali t.r. zvýšený štátny zdravotný dozor /ŠZD/ v zariadeniach,
v ktorých sa vykonáva epidemiologicky závažná činnosť – v soláriách, kozmetických
salónoch a tetovacích salónoch, nakoľko neodbornou činnosťou pracovníkov v týchto
prevádzkach môže dôjsť k najväčšiemu poškodeniu zdravia klienta, či okamžitému alebo
až po niekoľkých rokoch. ŠZD bol zameraný na vybavenie priestorov v zmysle platnej
legislatívy, používanie certifikovaných prípravkov, používanie sterilných nástrojov,
sterilizáciu vo vlastnom sterilizátore, s vyhovujúcou účinnosťou sterilizácie alebo zmluvne
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v zdravotníckom zariadení, resp. používanie jednorazových predmetov – ihiel, ktoré sú
dočasne uskladňované na prevádzke v zmysle platnej legislatívy a zmluvne odoberané na
ich likvidáciu ako nebezpečný biologický odpad a odbornú a zdravotnú spôsobilosť
pracovníkov týchto zariadení. ŠZD bol vykonaný v 23 .kozmetických salónoch, pričom
neboli zistené závažnejšie nedostatky. Zistené nedostatky sa týkali najmä poskytovania
nových výkonov v prevádzke. Po upozornení odborných pracovníkov boli v týchto
prevádzkach schvaľované zmeny v prevádzkových poriadkoch /rozšírenie o nové činnosti/,
nakoľko priestorové vybavenie prevádzok bolo v súlade s platnou legislatívou.
Činnosť v soláriách /využívanie opaľovacích prístrojov/ bola podmienená predložením
protokolu z merania celkovej účinnej ožiarenosti spotrebiča, vykonanej odborne
spôsobilou osobou, dokladu o zaškolení pracovníka obsluhy, dokladu o zdravotnej
spôsobilosti a kontrole uvedenia kontraindikácií pri využívaní služieb. V evidencii na
oddelení HŽP je 18 solárií, pričom v roku 2015 boli vydané rozhodnutia k priestorom 4
solárií /pre zmenu prevádzkovateľa/. Ani v jednom prípade, pri výkone štátneho
zdravotného dozoru, nebolo zistené porušenie požiadaviek uvádzaných v nových
legislatívnych predpisoch, vrátane objektivizácie celkovej účinnosti opaľovacieho
prístroja.
Ani v rámci ŠZD tetovacích salónov nebolo zistené porušenie platnej legislatívy.
2. Monitoring /kontrolný a preverovací/ nad kvalitou pitnej vody v okresoch Dolný
Kubín, Námestovo a Tvrdošín.
Kvalitu pitnej vody sleduje RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne v rámci monitoringu pitnej
vody. Spolu bolo k vyhodnocovaciemu obdobiu odobratých v rámci kontrolného
monitoringu pitnej vody 109 vzoriek pitných vôd /okres Dolný Kubín 39, okres
Námestovo 41, okres Tvrdošín 29/ a v rámci kontrolného monitoringu 2 vzorky pitnej
vody /okres Námestovo/. Celkove nevyhovovalo 5 vzoriek vôd /kontrolný monitoring/,
z toho 3 vzorky v mikrobiologických ukazovateľoch /Krušetnica a Zákamenné – okres
Námestovo a Istebné – okres Dolný Kubín/ a 2 vzorky pre zvýšený obsah železa /Mútne okres Námestovo a Chlebnice - okres Dolný Kubín/. Za chybné vzorky pitných vôd bola
obciam Krušetnica a Zákamenné uložená náhrada nákladov /vodovody sú v správe obcí/.

ODBOR HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE
1)
Sledovanie stavu pieskovísk s odberom vzoriek piesku na mikrobiálne a parazitárne
vyšetrenie na mestských pieskoviskách a pieskoviskách v predškolských zariadeniach.
V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo prekontrolovaných 24 pieskovísk (mestské
pieskoviská a pieskoviská pri MŠ). Odobratých bolo 25 vzoriek piesku (18 vzoriek piesku
pri materských školách a 7 vzoriek piesku z pieskovísk, ktorých prevádzkovateľom je
mesto). 2 vzorky piesku z pieskovísk pri MŠ nevyhovovali. S prevádzkovateľmi
pieskovísk bola začaté správne konanie vo veci náhrady nákladov, účastníci konania
zaplatili náhradu nákladov spolu vo výške 111,90 €.
2)
ŠZD v zariadeniach školského stravovania.
V roku 2015 bolo celkovo vykonaných 83 kontról v zariadeniach školského stravovania.
V zariadeniach, v ktorých sa vyskytli nedostatky menšieho charakteru boli navrhnuté
termínované opatrenia na ich odstránenie. Blokové pokuty boli udelené v celkovej výške
240 €.
3)
Kontrola pestrosti stravy a dodoržiavanie zásad pri zostavovaní jedálanych lístkov
v zariadeniach školského stravovania.
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Za uvedené obdobie bolo skontrolovaných 8 mesačných jedálnych lístkov zo štyroch
zariadení školského stravovania v regióne Orava. Prevádzkovatelia boli upozornení najmä
na malú frekvenciu zaraďovania rýb do jedálneho lístka a nedostatočné zaraďovania
čerstvého ovocia a zeleniny do denného jedálneho lístka.
4)
Sledovanie vplyvu škodlivých látok vo vnútornom ovzduší škôl na zdravie detí
v rôznych regiónoch Slovenska.
RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne sa zapojil do uvedeného regionálneho projektu,
ktorého cieľom je vytváranie zdravého a bezpečného prostredia pre deti. Do projektu boli
vybraté dve základné školy v regióne Orava – ZŠ Hladovka (vidiecka škola) a ZŠ Š.
Šmálika Tvrdošín (mestská škola). V každej škole boli vybraté 3 triedy (4. – 6. ročník), po
25 žiakov v triede vo veku 9-12 rokov. Prieskum na školách vykonávali pracovníci HDM,
ktorí hodnotili prítomnosť plesní a vlhkosti na školách, prístup a udržiavanie zariadení
osobnej hygieny a hygienické praktiky žiakov. Vypĺňali sa dotazníky – kontrola zariadení
na osobnú hygienu, dotazník pre správcu budovy o škole, dotazník pre zamestnancov školy
o fajčení, dotazník pre správcu budovy a pracovníka RÚVZ – kontrola školskej budovy
a kontrola vlhkosti a plesní. Pracovníci HDM spolu s deťmi vypĺňali dotatníky o kvalite
prostredia a komfortu na školách a dotazník o spôsobe cestovania do školy, o hygiene,
fajčení, respiračných a alergických symptómov žiaka. Dotazník o dýchacích a alergických
príznakoch a domácom prostredí žiaka vypĺňali rodičia detí. Všetky vyplnené
a zosumarizované údaje z dotazníkov sa zadávali do pripravených mustier v programe
EXCEL, zaslané boli na RÚVZ so sídlom v Žiline.
INÉ PROJEKTY:
V roku 2015 sa začal realizovať aj projekt COSI - v rámci realizácie Národného programu
prevencie obezity, ktorého súčasťou je aj EU Akčný plán obezity detí. Do projetktu boli
vybrané dve školy – Základná škola M. Kukučína Dolný Kubín (mestská) a Základná škola
s materskou školou Rabča (vidiecka). V 4.Q bolo vykonané antropometrické meranie detí
vo vekovej skupine 6,0 – 6,9 roka, ktorých rodičia podpísali informovaný súhlas a to u 40
detí z vidieckej školy a 40 detí z mestskej školy. Zozbierané údaje sa budú zadávať do
masiek v roku 2016, po ich zaslaní z MZ SR.

ODBOR
HYGIENY
LEKÁRSTVA

PREVENTÍVNEHO

PRACOVNÉHO

Znižovanie
miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia,
pracovných podmienok a spôsobu práce v pekárňach regiónu Oravy.
V roku 2015 pekárne, v ktorých sme v roku 2014 robili štátny zdravotný dozor zameraný
na rizikové faktory pracovného prostredia, hlavne záťaž teplom, jednostrannú fyzickú
záťaž pohybového systému a expozíciu pevným aerosólom (múka), predkladali výsledky
objektivizácie faktorov pracovného prostredia a hodnotenia rizík. Merania tepelnej záťaže
sa uskutočnili v letných mesiacoch júl - august. Povinnosť objektivizácie vyplynula so
záverov štátneho zdravotného dozoru (z roku 2014) v 7 pekárňach nášho regiónu (kde nie
vo všetkých bola dovtedy objektivizácia urobená). Jednalo sa o 1 veľkú pekáreň (počet
zamestnancov 169, z toho 126 žien ) a 6 menších pekární (počet zamestnancov maximálne
36, minimálne 6). Hlavným problémom na pracoviskách bola multifaktoriálna expozícia:
pevným aerosólom (múka, hlavne ako alergén) – v roku 2014 sme prešetrovali 1
podozrenie na profesionálnu Astmu bronchiale u pekárky, následne bola profesionalita
uznaná Klinikou pracovného lekárstva Univerzitnej nemocnice v Martine, fyzickou
záťažou (ktorú je potrebné sledovať hlavne prostredníctvom PZS), nevyhovujúce
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mikroklimatické podmienky (v mnohých prípadoch je nedodržiavanie optimálnych
a prípustných hodnôt teplôt, ktoré si vyžadujú pozornosť z hľadiska pitného režimu
a nastavenia organizačných a iných regulačných opatrení), nočná práca, 7,5 – 12
hodinové zmeny, práca pod tlakom, psychosociálny stres.
Na základe výsledkov z objektivizácie faktorov pracovného prostredia, v jednotlivých
pekárňach zabezpečili funkčnosť núteného odsávania tepla z technologických zdrojov,
zlepšili prirodzené vetranie oknami, v niektorých prípadoch nainštalovali klimatizačné
jednotky, častejšie striedajú zamestnancov na exponovaných pracovných miestach
s možnosťou dlhšieho pobytu v dennej miestnosti. Zabezpečili taktiež reálnu možnosť
pitného režimu priamo na pracoviskách, na ktorých sú zamestnanci exponovaní záťažou
teplom. Nakoľko vo všetkých výrobniach je práca vykonávaná v stoji, čo predstavuje
záťaž pre pohybový systém, na pracoviskách, podľa možnosti, zabezpečili vhodnú
stoličku na krátkodobý oddych pre zaťažované dolné končatiny a častejšiu rotáciu
pracovníkov na jednotlivých pracovných pozíciách. Na miestach, kde si to pracovné
podmienky vyžadujú, boli umiestnené vybavené lekárničky prvej pomoci.
Po vykonaní potrebných opatrení a na základe posudkov o riziku, vypracovaných
zmluvnými PZS, evidujeme pracovníkov v 2. kategórii prác.
V roku 2016 budeme pokračovať v tejto priorite v ďalších pekárňach nášho regió

ODBOR EPIDEMIOLÓGIE
1.
Zabezpečenie Národného imunizačného programu
Zabezpečenie posilnenia informovanosti o očkovaní a očkovaním preventabilných
ochorení sme v roku 2015 realizovali na úrovni odbornej i laickej verejnosti.
Informácie o priebehu ochorení preventabilných očkovaním sú priebežne poskytované
laickej verejnosti formou letákov, násteniek, informáciami na www stránke
a v regionálnych médiách.
Lekári prvého kontaktu sú opakovane informovaní o nevyhnutnosti zabezpečiť laboratórnu
diagnostiku u pacientov, u ktorých bolo podozrenie na ochorenie, ktoré podlieha
povinnému očkovaniu. Všetky odborné aktivity spojené s realizáciou zabezpečenia NIP si
vyžadujú priebežné vzdelávanie a doškoľovanie pracovníkov epidemiológie, ostatných
zdravotníckych pracovníkov, ako aj vzdelávanie rodičov v prevencii antivakcinačných
aktivít.
Ďalej bolo vykonávané:
- usmernenie lekárov ku kategorizácii a k indikačným obmedzeniam vakcín,
- informácia o realizácii Európskeho imunizačného týždňa 2015 - informácia v lokálnych
periodikách a na seminároch s lekármi prvého kontaktu, tiež na stránke RÚVZ so sídlom
v Dolnom Kubíne,
- realizácia Európskeho imunizačného týždňa –prednášky pre zdravotníckych pracovníkov
a študentky SZŠ v Dolnom Kubíne
-dotazníkový prieskum vedomostí rodičov o očkovaní -400 dotazníkov od budúcich
matiek –pacientky gynekologických ambulancii, študenti Katolíckej univerzity
v Ružomberku-150 dotazníkov
- distribúcia letákov o realizácií a význame očkovania na ambulancií pre deti a dorast-70
očkovacích kalendárov
- lekári v spádovej oblasti RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne boli informovaní
o epidemiologickej situácii vo výskyte osýpok a rubeoly v krajinách v Európe,
-lekárom prvého kontaktu bola zaslaná informácia o hlásení nežiaducich účinkov
v súvislosti s očkovaním.
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informácia lekárom projekt „Chránime našich pacientov, Tehotenstvo a očkovanie“,
V súvislosti s opakovanými hláseniami lekárov pre deti a dorast, bolo rodičom
odmietajúcim povinné očkovanie u detí doporučene zasielané písomné poučenie s cieľom
informovať ich o význame a výhodách očkovania spolu s pozvánkou na konzultáciu do
poradne očkovania. Rodičia sú však pod silným vplyvom antivakcinačných skupín a ich
postoj je odbornými argumentmi nezmeniteľný. Od mája 2013 sme rodičov odmietajúcich
povinné očkovanie začali písomne pozývať do poradne očkovania. Záujem je malý
a väčšina pozvaných na naše pozvánky nereagovala.
V roku 2015 sme začali realizovať projekt vzdelávanie budúcich zdravotných sestier
v oblasti vakcinológie. V spolupráci so SZŠ v Dolnom Kubíne boli organizované dva
odborné semináre pre študentky tretích ročníkov. V rámci odbornej praxe boli
prezentované prednášky: „bezpečnosť v očkovaní, technika očkovania, princípy
vakcinácie, nežiaduce účinky, diftéria, tetanus, pertussis, vírusová hepatitída b, hemofilové
a pneumokokové infekcie, poliomyelitída, mumps, rubeola a osýpky“.
2.
Zabezpečiť realizáciu imunologických prehľadov u ochorení preventabilných
očkovaním.
V roku 2015 sa pre nedostatok finančných prostriedkov
nepodarilo zrealizovať
imunologický prehľad SR.
3.
Surveillance infekčných chorôb v súvislosti s nárastom cestovného ruchu
v pohraničnej oblasti nášho regiónu.
V roku 2015 bola vykonávaná mesačná analýza prenosných ochorení za región a zasielaná
elektronicky príp. písomne všetkým štátnym a hlásiacim neštátnym zdravotníckym
zariadeniam.
V oblasti výskytu chrípky a ARO aktuálne celé chrípkové obdobie elektronicky
informujeme dotknuté organizácie o aktuálnej situácii, informáciu zverejňujeme na
webovej stránke. Každý rok sa vykonáva kampaň na podporu očkovania proti chrípke
a pneumokokovým infekciám v lokálnych médiách, na seminároch pre verejnosť a lekárov
prvého kontaktu. Na seminári pre všeobecných lekárov bola prezentovaná prednáška
„Výsledky kontroly očkovania proti chrípke a pneumokokom“. Lekári lôžkových oddelení
boli upozornení na posilnenie hlásenia ochorení a úmrtí na SARI. V súvislosti so
skvalitnením individuálnej prevencie obyvateľstva v oblasti prenosných ochorení
zverejňujeme mesačné analýzy hlásených infekčných ochorení na webovej stránke RÚVZ
a na stránke zverejňujeme aj informácie o aktuálne sa vyskytujúcich ochoreniach.
V informačnom systéme prenosných ochorení bolo spracovaných 2555 prípadov.
Epidemiologické šetrenie spojené s protiepidemickými opatreniami a edukáciou
obyvateľstva bolo realizované v 1104-och ohniskách.
V roku 2015 boli riešené alimentárne epidémie menšieho rozsahu.
V súvislosti s pokračujúcou epidémiou Eboly v krajinách západnej Afrike a výskytom
ochorení na MERS je monitorová situácia. Lekári prvého kontaktu a vedúci lekári
oddelení NsP boli preškolení formou prednášky o usmernení hlavného hygienika SR o
koordinácii postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike a toto
usmernenie im bolo zaslané aj elektronickou formou. V súvislosti s pretrvávajúcim
epidemickým výskytom ochorení na Ebolu bola v prvom štvrťroku 2015 zabezpečená 24
hodinová dostupnosť na „pohotovostnej linke“ zamestnancami oddelení epidemiológie.
Obyvateľstvo bolo o situácii vo výskyte VNN informované formou letákov
distribuovaných do ambulancií všeobecných lekárov a na www stránke.
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4.
Boj proti nozokomiálnym nákazam
V roku 2015 sme vykonávali štátny zdravotný dozor v lôžkových a ambulantných
zdravotníckych zariadeniach nášho regiónu.
V zmysle zvyšovania bezpečnosti pacientov v nemocničných zariadeniach bolo
realizovaných 62 kontrol hygienicko-epidemiologického režimu na lôžkových oddeleniach
a v ambulantných zdravotníckych zariadeniach, odobratých bolo 194 sterov zo sterilného
materiálu, 900 sterov z prostredia, bola overená funkčnosť 96-ich sterilizačných zariadení.
Na základe výsledkov kontrol a analýzy hlásených NN boli realizované hodnotenia a
navrhnuté opatrenia pre jednotlivé oddelenia NsP 45x. Jedenkrát ročne sa analyzujú
hlásenia nozokomiálnych nákaz. K 31.12.2015 bolo hlásených spolu 239 ochorení
nozokomiálneho charakteru, 126 z DO NsP v Dolnom Kubíne a 113 ochorení z HO NsP
v Trstenej. Komisia nozokomiálnych nákaz k 31.12.2015 zasadala 1x v DO NsP v Dolnom
Kubíne.
V súvislosti s protiepidemickými opatreniami pred prvým výskytom enterobaktérií
s produkciou karbapenemáz boli vydané 2 rozhodnutia pacientom v kontakte s pacientom
kolonizovaným resp. infikovaným KPC. Vydaných bolo 5 opatrení pre lekárom za účelom
surveillance multirezistentných enterobaktérii. Na odbornom seminári SLS- Spolok
lekárov Oravy bola prezentovaná prednáška s témou „Protiepidemické opatrenia pri
výskyte Klebsiella pneumoiae carbapenemáza.“. Na základe dobrej spolupráce
s oddelením klinickej mikrobiológie DO NsP v Dolnom Kubíne, ktoré vyšetruje aj materiál
od pacientov HO NsP v Trstenej je zabezpečené pravidelné monitorovanie mikrobiálnej
rezistencie na ATB, výskyt multirezistentných kmeňov na jednotlivých oddeleniach
nemocníc v regióne, kontrola endemického osídľovania nemocníc nemocničnými
polyrezistentnými kmeňmi a následná aplikácia správnych režimových opatrení. V rámci
prevencie šírenia nozokomiálnych nákaz sme v máji 2015 realizovali regionálnu kampaň „
Zvýšenie hygieny a dezinfekcie rúk v zdravotníckych zariadeniach“. V rámci tejto
kampane bolo realizovaných 43 sterov na oddeleniach DO a HO NsP a boli distribuované
letáky k edukácii zdravotníckeho personálu. V DD a DSS boli realizované prednášky pre
zamestnancov „Dezinfekcia a hygiena rúk“.
V roku 2015 sme pokračovali v sledovaní infekcií v mieste chirurgického výkonu
(HELICS) na chirurgickom oddelení HO NsP v Trstenej- 31 pacientov a na chirurgickom
oddelení DO NsP v Dolnom Kubíne- 32 pacientov po operácii žlčníka. V mesiaci jún sme
na lôžkových oddeleniach DO NsP v Dolnom Kubíne realizovali pilotnú časť 2. etapy
bodovej prevalenčnej štúdie (PPS) v SR.

ODBOR VÝCHOVY K ZDRAVIU
1. Zvyšovanie zdravotného uvedomenia obyvateľov regiónu v oblasti životného štýlu
/výživa, pohybová aktivita, legálne drogy – nikotín, alkohol/ formou individuálneho
poradenstva a prednášok.
Životný štýl a výživa
Problematike sa venujeme priebežne. Realizovaných bolo 26 edukačných aktivít
zameraných na zdravú životosprávu a pohyb na základných a stredných školách. Aktivít sa
zúčastnilo 762 žiakov základných škôl a 155 študentov stredných škôl.
Pohybová aktivita
Na zvýšenie informovanosti obyvateľov o význame pohybovej aktivity v prevencii
chronických chorôb s cieľom zvýšiť pohybovú aktivitu dospelej populácie sme realizovali
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aktivity v rámci Svetového dňa – Pohybom ku zdraviu. Aktivity boli zamerané na všetky
skupiny polulácie. Distribuovali sme výchovno – vzdelávacie materiály na vybrané
základé a materské školy (30x), vytvorili sme nástenku o význame pohybovej aktivity. Na
základných školách boli realizované prednášky o zdravej životospráve so zdôraznením
významu pohybovej aktivity 8x a zúčastnilo sa ich 255 detí. Pre dospelú aj detskú
populáciu bola na zvýšenie pohybovej aktivity realizovaná výzva s názvom o 5x100
krokov viac… Cieľom bolo, aby v dnešnej uponáhľanej dobe ľudia prešli denne aspoň o
100 krokov viac ako obyčajne v priebehu 5 dní a uvedomili si, že to zvládne skoro každý
stačí im na to len chvíľa. Do výzvy sa zapojilo 157 ľudí (20 dospelých a 127 žiakov
základných škôl) Taktiež bol realizovaný športový deň pre pracovníkov RÚVZ, ktorého sa
zúčastnilo 30 zamestnancov. Zamestnanci majú možnosť zúčastňovať sa každý štvrtok
cvičenia.
Realizovali sme aj aktivity v rámci kampane Vyzvi srdce k pohybu 2015. Boli
distribuované účastnícke listy, uverejnené informácie o význame pohybu v regionálnom
médiu v Námestove. Do Banskej Bystrice sme odoslali 21 účastníckych listov.
Problematike sa venujeme priebežne. Realizovaných bolo 17 edukačných aktivít
zameraných na zdravú životosprávu a pohyb na základných školách, ktorej sa zúčastnilo
698 žiakov.
Legálne drogy – nikotín, alkohol
Projekt sme z pozície RÚVZ realizovali predovšetkým vykonávaním edukačných aktivít
v oblasti prevencie fajčenia a konzumácie alkoholu v cieľovej skupine detí a mládeže.
Uskutočnili sme 38 edukačných aktivít pre 1499 účastníkov.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa povedomia o alkoholovom fetálnom syndróme, boli
realizované 3 prednášky, zamerané na konzumáciu alkoholu a jeho následky zamerané
prevažne na ženy. Aktivity sa zúčastnilo 186 študentov stredných škôl. Na školy bol
distribuovaný edukačný materiál a informácie boli uverejnené aj na www. stranke
V rámci aktivít spojených s Európskym dňom boja proti drogám, boli realizované
edukačné aktivity na základnej škole so zameraním na alkohol, fajčenie a jeho účinky
na mladých ľudí. Aktivíít sa zúčastinlo 74 žiakov. Na školy bol distribuovaný edukačný
materiál a informácie boli uverejnené aj na www. stranke
2. Ovplyvňovanie rizikových faktorov chronických neinfekčných ochorení súvisiacich
so životným štýlom formou individuálneho poradenstva v špecializovaných poradniach
zdravej výživy, optimalizácie pohybovej aktivity a zanechania fajčenia.
Poradňa úpravy hmotnosti
Pre dospelú populáciu poskytujeme záujemcom možnosť využiť Poradňu úpravy
hmotnosti. Túto možnosť k 31.12.2015 využilo 8 žien, ktoré boli zaradené do programu
úpravy hmotnosti a sledované. 5 žien využilo služby poradne opakovane.
Optimalizácii pohybovej aktivity a zanechaniu fajčenia sa venujeme klientom v základnej
poradni.
3. CINDI program
Plníme predovšetkým prostredníctvom činnosti základnej poradne zdravia. Štandardne
sme vyšetrili a poskytli poradenstvo v súvislosti s osobným rizikovým skóre 128 klientom
/31 mužov a 97 žien/.
4. Sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva SR a zdravotné
uvedomenie
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Tento rok sme nerealizovali.
5. Úlohy vyplývajúce z Národného programu podpory zdravia.
Ochrana a podpora zdravia starších ľudí
Realizujeme prostredníctvom edukačných aktivít, ktoré by mali motivovať obyvateľstvo k
väčšiemu záujmu o problematiku zdravého starnutia. Zapojili sme sa do „Týždňa mozgu“,
kde sme v zmysle anotácie vykonávali aktivity zamerané na poskytovanie informácií
o zdravom stárnutí, možnostiach cvičenia pre seniorov, cvičeniach mozgu a distribúciu
materiálov o mozgu. Záujemci si mohli precvičiť mozog a pomocou dotazníka otestovať
či netrpia poruchou pamäti. Záujem bol prevažne u starších ľudí, dôchodcov, ale aj ľudí
mladšej vekovej skupiny. Informácie boli uverejnené aj na internetovej stránke.
V mesiaci október sme realizovali aktivity zamerané na seniorov. V rámci aktivít boli
realizované v domove dôchodocov a klube dôchodcov prednášky so zameraním na
prevenciu Alzheimerovej choroby a význam očkovania proti chrípke u seniorov. Zároveň
boli so seniormi realizované cvičenia na pamäť. 2x bol realizovaný „Ďeň zdravia
seniorov“ Záujemcom bola stanovená hladina celkového cholesterolu a glukózy, BMI,
odmeraný obvod pásu a poskytnuté poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu.
Súčasťou boli aj cvičenia na precvičenie mozgu a pamäti.
Pri všetkých činnostiach boli využívané edukačné materiály. Najväčší záujem bol o
materiál o Alzheimerovej chorobe, depresii, osteoporóze, cholesterole, cukrovke a krvnom
tlaku. Záujem bol aj o úluhy zamerané na precvičenie mozgu a pamäti.
Program starostlivosti o deti a dorast
Zameriavali sme sa hlavne na aktivity súvisiace s výchovou ku zdravému životnému štýlu,
ktorého hlavnými súčasťami je zdravá výživa, pohybová aktivita a prevencia fajčenia
a iných závislostí, ako aj výchova k zodpovednému partnerstvu a rodičovstvu.
Pre deti a mládež sme realizovali 26 aktivít na podporu zdravej výživy pre 917 účastníkov,
17 aktivít na podporu pohybovej aktivity pre 698 účastníkov, 16 aktivít v oblasti prevencie
fajčenia pre 619 účastníkov a 10 aktivít zameraných na prevenciu alkoholizmu a iných
závislostí, pre 417 účastníkov. V rámci Svetového dňa – Pohybom ku zdraviu. boli
distribuované výchovno – vzdelávacie materiály na vybrané základé a materské školy
(30x) a boli oslovené aby sa zapojili do výzvy o 5x100 krokov viac...., do ktorej sa
zapojilo 127 žiakov základných škôl. Na základných školách boli realizované prednášky o
zdravej životospráve so zdôraznením významu pohybovej aktivity.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa povedomia o alkoholovom fetálnom syndróme, boli
realizované 3 prednášky, zamerané na konzumáciu alkoholu a jeho následky zamerané
prevažne na ženy. Aktivity sa zúčastnilo 180 študentov stredných škôl. Na školy bol
distribuovaný edukačný materiál a informácie boli uverejnené aj na www. stranke
V rámci aktivít spojených s Európskym dňom boja proti drogám, boli realizované
edukačné aktivity na základnej škole so zameraním na alkohol, fajčenie a jeho účinky
na mladých ľudí. Aktivíít sa zúčastinlo 74 žiakov. Na školy bol distribuovaný edukačný
materiál a informácie boli uverejnené aj na www stranke.
Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského veku – stomatohygiena
Hlavnou cieľovou skupinou projektu zameraného na zlepšenie ústneho zdravia sú 3 – 6ročné deti, ktoré navštevujú materské školy, ale aj žiaci prvého a druhého ročníka
základných škôl. Uskutočnili sme 59 edukačných aktivít pre 1382 detí.
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Dunajskej Strede
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ODDELENIE HDM
Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti ochrany
verejného zdravia:
Výkon cieleného ŠZD v zariadeniach detí a mládeže
Na základe usmernenia ÚVZ SR zn.: HDM/2123/3182/2015 zo dňa 29.01.2015 bol
v termíne od 23. februára do 16. marca 2015 vykonaný cielený štátny zdravotný dozor v 22
školských stravovacích zariadeniach so zameraním na kontrolu hygieny, označovania
a vysledovateľnosti mäsa používaného na prípravu hotových pokrmov. V týchto stravovacích
zariadeniach bolo vykonaných 44 kontrol (22 ŠZD, 22 ÚK). Boli zistené nedostatky
v prevádzkovej hygiene v 2 stravovacích zariadeniach pri MŠ. Za zistené nedostatky
v jednom zariadení bola uložená bloková pokuta 1 osobe vo výške 10,- € a v druhom prípade
bolo začaté správne konanie na uloženie sankcie prevádzkovateľovi ŠJ pri MŠ Komenského
ul. v Gabčíkove vo výške 300,-€. Správa o vykonaných kontrolách bola zaslaná na UVZ SR
dňa 30.03.2015
Na základe listu ÚVZ SR zn.: HDM/4546/11830/2015 zo dňa 20.04.2015 bola v termíne
od 04. mája do 15. mája 2015 vykonaná mimoriadna kontrola v 18 školských bufetoch
so zameraním na hygienu a sortiment v týchto zariadeniach.
Najväčší výber z predávaného sortimentu bol z cukroviniek, sladených nápojov, stolových
minerálnych vôd, sladkých pekárenských výrobkov a trvanlivého pečiva. V 13 bufetoch
pred veľkou prestávkou prevádzkovatelia zabezpečujú vlastnú výrobu rýchleho občerstvenia
(bagety, hamburger). Čerstvé ovocie ponúkali len v 4, zeleninu v 1, prírodné ovocné šťavy
v 2, celozrnné výrobky len v 1 bufete.
Za zistené nedostatky v osobnej hygiene bola uložená bloková pokuta piatim osobám
vo výške 60,- € a voči jednému prevádzkovateľovi školského bufetu pri ZŠ s VJM Veľký
Meder bolo začaté právne konanie a bola navrhnutá pokuta vo výške 200,-€ za porušenie § 57
zákona 355/2007 Z.z.. Správa z výkonu cieleného ŠZD bola zaslaná na ÚVZ SR dňa
21.05.2015.
Výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v zariadeniach detí a mládeže
Oddelenie HDM v okrese dozoruje 491 kolektívnych zariadení detí a mládeže,
v ktorých bolo vykonaných 338 kontrol, z toho v stravovacích zariadeniach bolo vykonaných
75 kontrol v rámci úradnej kontroly a 123 kontrol v rámci štátneho zdravotného dozoru.
Pri kontrolnej činnosti sme sa zameriavali najmä na kontrolu hygienického stavu a úrovne
prevádzky kolektívnych zariadení pre deti a mládež; na sledovanie výchovno-vzdelávacej
činnosti, režimu práce a odpočinku, pracovných podmienok mladistvých; na sledovanie
podmienok spoločného stravovania, zabezpečenia pitného režimu, mimoškolskej činnosti;
na kontrolu účinnosti opatrení a rozhodnutí vydaných orgánmi na ochranu zdravia;
na posudzovanie činností a opatrení, ktoré by mohli neskôr mať negatívny vplyv na zdravie,
súčasne bolo kontrolované aj dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov. V kolektívnych
zariadeniach pre deti a mládež nebolo zistené porušenie tohto zákona.
Za zistené nedostatky bola uložená bloková pokuta 9 osobám v celkovej výške 110,- €.
Blokové pokuty boli uložené v zmysle zákona č. 152/1995 v 6 prípadoch spolu v celkovej
výške 80,- € a v 3 prípadoch v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. v celkovej výške
30,- €.
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Prevádzkovateľovi MŠ na Cintorínskej ulici bolo podľa § 55 ods. 1 písm. f) zákona
č. 355/2007 Z.z. uložené zabezpečiť zákaz používania pitnej vody do doby dokladovania jej
zdravotnej bezpečnosti laboratórnym rozborom z vodovodnej prípojky verejného vodovodu.
Za nesplnenie povinnosti uložených v § 26 ods. 4 písm. m) bol podľa § 57 zákona
NR SR č. 355/2007 Z.z. prevádzkovateľovi ŠJ pri MŠ Komenského v Gabčíkove a školského
bufetu pri ZŠ s VJM vo Veľkom Mederi daný návrh na začatie správneho konania
na uloženie pokuty v celkovej výške 500,- €.
Štátny zdravotný dozor okrem kontroly prevádzkovej a osobnej hygieny bol zameraný
aj na kontrolu dodržiavania zákona o ochrane nefajčiarov v kolektívnych zariadeniach pre
deti a dorast, pričom porušenie zákona nebolo zistené. V zariadeniach sú vyvesené tabuľky
upozorňujúce na zákaz fajčenia v celom objekte.
Úradná kontrola potravín v stravovacích zariadeniach pre deti a mládež
V školských stravovacích zariadeniach a v školských bufetoch bolo vykonaných
75 kontrol, pri ktorých bola ukladaná bloková pokuta 6 osobám vo výške 80,- €.
Posudková a konzultačná činnosť
V rámci posudkovej činnosti podľa § 13 ods. 3 a 4 č. 335/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo
vypracovaných a vydaných 51 rozhodnutí ( kladné rozhodnutie: 37, prerušenie konania: 10,
zastavenie konania: 4 ) a 3 záväzné stanoviská .
K návrhu na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky bolo vydaných 35 rozhodnutí
a súčasne boli schválené aj prevádzkové poriadky.
K návrhu na schválenie prevádzkového poriadku boli vydané 2 rozhodnutia.
V súvislosti s vydaním rozhodnutí v 10 prípadoch boli žiadatelia vyzvaní na doplnenie
podania a zároveň bolo prerušené konanie v predmetnej veci.
Za nedoplnenie podania bolo v 4 prípadoch zastavené konanie.
Ku kolaudácii stavby a k zmene v užívaní stavby boli vydané 3 záväzné stanoviská.
Odvolanie proti rozhodnutiu regionálneho hygienika spracovaného oddelením HDM nebolo
podané.
Zamestnanci oddelenia poskytovali 329 konzultácií záujemcom pri vypracovaní
prevádzkových poriadkov kolektívnych zariadení, vrátane stravovacích zariadení pre deti
a mládež, ako aj investorom a projektantom pri plánovaní výstavby a prestavby zariadení, pri
výkone štátneho zdravotného dozoru a potravinového dozoru a pri riešení projektu COSI.
Oddelenie HŽP
Zvýšený monitoring nad kvalitou pitnej vody a vody na kúpanie počas turistickej sezóny
V súlade s vypracovaným projektom „Kvalita pitnej vody a vedľajšie produkty
dezinfekcie“ tunajší regionálny úrad verejného zdravotníctva zabezpečoval odber vzoriek vôd
z obecného vodovodu Gabčíkovo, ktorý je v skúšobnej prevádzke, cieľom sledovania kvality
vody vo vodovode. Termín odberu vzoriek bol zapracovaný do harmonogramu. V rámci
uvedeného projektu boli v tomto roku realizované 4 odbery spolu 12 vzoriek vôd, ktoré boli
dopravené na laboratórne vyšetrenie do laboratória ÚVZ SR. Zabezpečili sme aktívnu účasť
na besede s obyvateľmi obce organizovanej ÚVZ SR, ktorá sa uskutočnila v kultúrnom dome
v Gabčíkove pri príležitosti svetového dňa vody.
Monitoring nad kvalitou pitnej vody na spotrebisku bol zabezpečovaný v súlade
s platnou legislatívou SR a EÚ podľa spracovaného harmonogramu odberov vzoriek vôd.
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Odbery boli vykonané v určený odberový deň a dopravené na laboratórne vyšetrenie do
laboratória RÚVZ so sídlom v Trnave. Za hodnotené obdobie bolo odobratých spolu 126
vzoriek vôd. Výsledky laboratórnych analýz boli priebežne spracovávané v IS „Pitná voda“.
Počas kúpacej sezóny sme sledovali kvalitu vody prírodného kúpaliska "Šulianske
jazero" v dvojtýždňových intervaloch. Výsledky rozborov boli vložené do informačného
systému o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie. Na sledovanom prírodnom kúpalisku
prebieha neorganizovaná rekreácia bez prevádzkovateľa. V tomto roku boli odobratých spolu
6 vzoriek vôd na laboratórne vyšetrenie, na základe vykonaných laboratórnych analýz kvalita
vody v Šulianskom jazere bola vyhovujúca.
ŠZD nad zariadeniami starostlivosti o ľudské telo zamerané na prevádzkovanie solárií a
na dodržanie limitov ožiarenia
Aj v tomto roku bola venovaná zvýšená pozornosť prevádzkam so solárnymi
prístrojmi. Štátny zdravotný dozor bol vykonaný v 6 zariadeniach. V troch prípadoch bola
zistená prevádzka solária v súlade s platnými predpismi na ochranu zdravia, v ostatných
prípadoch boli uložené opatrenia v súlade s ust. § 54 zákona č. 355/2007 Z.z. (vykonať
špeciálne merania) a v týchto prípadoch bude daný návrh na uloženie sankčného opatrenia –
iného správneho deliktu z dôvodu porušenia ust. § 52 ods. 1 písm. c/ zákona č. 355/2007 Z.z..
Oddelenie HV
Výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly v zariadeniach spoločného
stravovania (ďalej ZSS), najmä v ZSS na sezónnych kúpaliskách a v ZSS s prípravou
pokrmov, vrátane zariadení rýchleho občerstvenia
- V roku 2015 v ZSS bolo odbornými zamestnancami oddelenia hygieny výživy spolu
vykonaných 410 kontrol, a to najmä v ZSS s vyšším stupňom epidemiologickej rizikovosti,
t.j. v zariadeniach s prípravou hotových jedál a pokrmov rýchleho občerstvenia.
Okrem plánovaných kontrol v ZSS boli v určených obdobiach na základe usmernení ÚVZ
SR vykonané aj mimoriadne cielené kontroly, zamerané na dodržiavanie hygienických
požiadaviek :
1. v ázijských reštauráciách (11 kontrol),
2. v stravovacích prevádzkach zariadení domovov sociálnych služieb, vrátane zariadení pre
seniorov (12 kontrol),
3. na kvalitu pokrmov v stánkoch s rýchlym občerstvením a v ostatných ZSS na umelých
sezónnych kúpaliskách významných pre kúpaciu sezónu (26 kontrol),
4. v ZSS v blízkosti stredísk významných z hľadiska letnej turistickej sezóny (24 kontrol),
5. v ZSS na pracoviskách (6 kontrol),
Z výsledkov uvedených mimoriadnych cielených kontrol boli do určeného termínu zaslané
správy na ÚVZ SR.
Kontroly v ZSS pri mimoriadnych ako aj pri plánovaných kontrolách boli zamerané na
kontrolu dodržiavania ust. § 26 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.“), vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach
o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, zákona NR SR č. 152/1995 Z.z.
o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 152/1995 Z.z.“) a naradenia
(ES) č. 852/2004 o hygiene potravín ((ďalej len „nariadenie (ES) č. 852/2004“)), najmä na
kontrolu:
dokumentácií súvisiacich s prevádzkou (rozhodnutie RÚVZ, prevádzkový poriadok),
- dokladov o zdravotnej a odbornej spôsobilosti zamestnancov,
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- pôvodu tovaru (dodacie listy), vysledovateľnosti, vedenia evidencie kontroly pri preberaní
surovín,
- vykonávania monitoringu na kritických kontrolných bodoch a vedenia evidencie,
- podmienok skladovania surovín, polovýrobkov, polotovarov, hotových pokrmov a nápojov,
- dodržiavania teplotného, chladiaceho a mraziaceho reťazca,
- manipulácie so surovinami, polotovarmi, potravinami a pokrmami,
- dodržiavania dátumu spotreby resp. dátumu minimálnej trvanlivosti používaných surovín,
polotovarov, potravín,
- označenia hotových pokrmov, poskytnutia informácie pre konzumentov o prítomnosti látok
spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť,
- hygienickej úrovne podávania pokrmov,
- dodržiavania času podávania a teploty hotových pokrmov,
- úrovne prevádzkovej a osobnej hygieny,
- manipulácie s odpadom,
- opatrení proti živočíšnym škodcom.
Nezhody s požiadavkami citovaných právnych predpisov boli zistené v 51 prevádzkach,
v ktorých sa spolu zistilo 258 nezhôd. Najvyšší počet nezhôd bol zistený pri manipulácii
s potravinami, pri ich skladovaní a v rámci HACCP.
V prípade zistenia nezhôd prevádzkovatelia sa k nim vyjadrili v záznamoch z kontrol
a zaviazali sa na ich odstránenie v reálnych termínoch. Za zistené nedostatky v ZSS bola 68
zodpovedným osobám uložená bloková pokuta v celkovej výške 7435 € (31 osobám spolu
4875 € podľa zákona č. 152/1995 Z.z. a 37 osobám celkom 2560 € podľa zákona č. 355/2007
Z.z.), 7 prevádzkovateľom ZSS bola uložená pokuta formou rozhodnutia podľa § 57 ods. 50
zákona č. 355/2007 Z.z. v celkovej výške 3500 € a 4 prevádzkovateľom ZSS podľa § 28
zákona č. 152/1995 Z.z. v celkovej výške 1800 €.
Na odstránenie zistených nedostatkov boli prevádzkovateľom v záznamoch z kontrol
uložené opatrenia, a to 13 opatrení podľa § 20 ods. 9 a ods. 12 zákona č. 152/1995 Z.z.
a čl. 54 nariadenia (ES) č. 882/2004 (stiahnutie potravín z trhu resp. zničenie potravín na
vlastné náklady) a 6 opatrení podľa § 55 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z. (v 4 prípadoch
nariadenie uzavretia prevádzky a v 2 prípadoch zákaz použitia pracovných pomôcok z hliníka
bez povrchovej úpravy).
V sledovanom období bolo v ZSS na laboratórne vyšetrenie odobratých a laboratórne
vyšetrených 141 vzoriek hotových jedál a pokrmov rýchleho občerstvenia. Na základe
výsledkov laboratórnych vyšetrení 4 vzorky boli nevyhovujúce. Na kontrolu osobnej hygieny
a hygieny prostredia bolo spolu odobratých 48 sterov, z ktorých v 16 steroch boli
z pomnožovacieho roztoku bez kvantitatívneho vyšetrenia vykultivované nasledovné
mikroorganizmy: Enterobacter spp., Enterococcus spp. , E.coli , Candida.
Výkon úradnej kontroly potravín v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z.
Úradné kontroly potravín boli vykonávané podľa nariadenia (ES) č. 882/2004
o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania
potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti
o zvieratá ((ďalej len „nariadenie (ES) č. 882/2004“)) a
podľa ustanovení zákona
č.152/1995 Z.z.. Kontroly boli zamerané na zistenie dodržiavania požiadaviek citovaného
zákona, nariadenia (ES) č. 852/2004, Potravinového kódexu SR a ďalších predpisov
týkajúcich sa výroby potravín, manipulácie s nimi a ich umiestňovania na trh a ich zdravotnej
bezpečnosti.
Úradné kontroly sa vykonávali nad potravinami vrátane cukrárskych výrobkov
v zariadeniach spoločného stravovania, nad výrobou a predajom nebalenej zmrzliny, nad
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minerálnymi a pramenitými vodami pre dojčatá, potravinami na osobitné výživové účely,
detskými a dojčenskými výživami, výživovými doplnkami, prídavnými látkami, arómami,
novými potravinami a nad potravinami z hľadiska používania ionizujúceho žiarenia na ich
ožarovanie, nad obalovými materiálmi a nad epidemiologicky rizikovými činnosťami osôb
vo výrobe, manipulácii a pri umiestňovaní potravín na trh.
V roku 2015 bolo spolu vykonaných 174 úradných kontrol a odobratých a v určených
laboratóriách RÚVZ v SR vyšetrených 157 vzoriek potravín, z ktorých 11 vzoriek bolo
nevyhovujúcich.
V prípade zistenia nedostatkov pri úradných kontrolách bola 7 osobám v zmysle zákona
č. 152/1995 Z.z. uložená bloková pokuta v celkovej výške 900 € a vo výrobni nebalenej
zmrzliny 1 osobe aj v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. vo výške 60 €, 4 prevádzkovateľom
bola pokuta uložená formou rozhodnutia v celkovej výške 1800 € a 2 prevádzkovateľom
zmrzlinových výrobní boli v zápisniciach z kontrol na mieste uložené opatrenia podľa § 20
ods. 9 a 12 zákona č. 152/1995 Z.z.
Sledovanie bezpečnosti potravín, kozmetických výrobkov a obalových materiálov podľa
vypracovaných plánov a harmonogramov odberov vzoriek.
V roku 2015 okrem potravín (viď bod Priorita I/1 a 2) v súlade s plánom úradnej kontroly
bolo odobratých a v laboratóriu NRL pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami
RÚVZ so sídlom v Poprade vyšetrených 5 vzoriek obalových materiálov resp. predmetov
prichádzajúcich do styku s potravinami, ktoré v sledovaných ukazovateľoch vyhovovali
požiadavkám príslušného právneho predpisu. Pri odberoch vzoriek boli vykonané aj kontroly
zamerané na označovanie, skladovanie a dostupnosť dokumentácie v súlade s platnou
legislatívou.
V súlade s usmernením ÚVZ SR na zabezpečenie jednotného výkonu ŠZD nad
kozmetickými výrobkami v roku 2015 a harmonogramom cielených sledovaní bolo našim
úradom v mesiacoch február, marec, apríl, jún, september odobratých z distribučnej siete 12
vzoriek kozmetických výrobkov na zistenie obsahu regulovaných resp. zakázaných látok
a u niektorých výrobkov aj na mikrobiologické vyšetrenie v určených laboratóriách RÚVZ
v SR. Na základe výsledkov chemickej analýzy v 1 vzorke farby na tvár pre deti, odobratej
na zistenie obsahu zakázaných látok bolo zistené prekročenie najvyššieho prípustného
množstva Cr6+. Z uvedeného dôvodu bola odobratá kontravzorka na opakovanú laboratórnu
analýzu v laboratóriu RÚVZ so sídlom v Žiline a z dôvodu, že distribútor predmetného
výrobku má sídlo v pôsobnosti RÚVZ Bratislava hl. mesto so sídlom v Bratislave, zistenie mu
bolo postúpené ako vecne a miestne príslušnému orgánu. Na základe opakovaného
laboratórneho rozboru obsah Cr6+ bol opakovane vyšší ako najvyššie prípustné množstvo.
Kópia protokolu o opakovaných skúškach nevyhovujúceho výrobku boli taktiež postúpené
vecne a miestne príslušnému orgánu na doriešenie predmetnej veci. Ostatné vzorky odobraté
vo februári, marci, apríli a júni vyhovovali požiadavkám na bezpečnosť kozmetických
výrobkov. V novembri boli odobraté a na laboratórne vyšetrenie zaslané 3 vzorky
kozmetických výrobkov deklarujúcich prítomnosť koenzýmu Q10. Výsledky laboratórnych
rozborov vzoriek odobratých v mesiacoch september a november neboli doteraz obdržané.
Pri odberoch vzoriek uvedených výrobkov bola vykonaná kontrola ich označenia a ku každej
odobratej vzorke bol vyplnený protokol z hodnotenia označenia. Pri odbere vzoriek
kozmetických výrobkov deklarujúcich prítomnosť koenzýmu Q10 bola vykonaná aj kontrola
tvrdení a ku každej vzorke bol vyplnený aj protokol z hodnotenia tvrdení. Výsledky kontrol
a laboratórnych skúšok boli spracované do systému ICSMS.
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Výkon auditov v ZSS
V roku 2015 z personálnych dôvodov, z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti vedúcej
oddelenia, viacerých mimoriadnych úloh pridelených ÚVZ SR a vzhľadom na početnosť
žiadostí podnikateľov v roku 2015 boli audity vykonané iba v 2 zariadeniach spoločného
stravovania, ktoré z hľadiska uplatňovania systému bezpečnosti výrobného procesu pokrmov
boli hodnotené ako bezpečné s pripomienkami.
Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie
Sledovanie výživového stavu sa v roku 2015 uskutočňovalo u ľahko/stredne ťažko
pracujúcich žien a mužov v dvoch vekových kategóriách (19-34 ročné a 35 – 54 ročné).
Na realizácii úlohy v roku 2015 sa zúčastnilo 80 klientov, po 20 osôb v každej skupine, ktorí
vyplnili 24 hodinový retrospektívny jedálny lístok, ktoré bolo na oddelení hygieny výživy
priebežne spracované v programe ALIMENTA 4.3. U každej osoby sa vyhodnotila
biologická a energetická hodnota skonzumovanej stravy a zistené hodnoty sa porovnávali
s odporúčanými výživovými dávkami.
Dotazníkovým spôsobom bola sledovaná ich životospráva - stravovacie zvyklosti
(sledovaná bola aj spotreba vybraných druhov potravín a pokrmov a požívatín so zvýšeným
obsahom jódu) a pohybová aktivita.
Každému respondentovi bol vyplnený aj klinicko - somatometrický dotazník, ktorý
poskytoval informácie o hmotnosti, výške, BMI a WHR. V spolupráci so zamestnankyňami
poradne zdravia u klientov bol odmeraný krvný tlak a bola odobratá krv pre zistenie
biochemických ukazovateľov lipoproteínového metabolizmu (celkový cholesterol, HDL –
cholesterol, LDL - cholesterol, glukóza, triglyceridy).

ODDELENIE EPIDEMIOLÓGIE
Surveillance infekčných chorôb
Hlásenie prenosných ochorení lekármi 1. kontaktu a hlavne mikrobiologickými
laboratóriami bola na dobrej úrovni. Mikrobiologické laboratóriá hlásili pozitívne výsledky
vyšetrených biologických materiálov podľa vzoru určeného zákonom NR SR č. 355/2007
Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Od mája 2010 sa uviedlo do praxe elektronické on-line hlásenie laboratórnych
výsledkov z vybraných laboratórii v SR.
Pri vykonávaní protiepidemických opatrení odborní zamestnanci oddelenia
epidemiológie v každom navštívenom ohnisku nákazy vykonávali prevenciu prenosných
ochorení a informovali osoby podozrivé z nákazy o spôsoboch predchádzania vzniku
infekčným ochoreniam.
Osoby podozrivé z nákazy boli v rámci opatrení na predchádzanie
ochorení rozhodnutím regionálneho hygienika pod lekárskym dohľadom alebo zvýšeným
zdravotným dozorom u svojho zmluvného lekára.
V roku 2015 bol nariadený lekársky dohľad 50 kontaktom s infekčne chorým
pacientom.
Osoby vykonávajúce epidemiologicky závažné činnosti v počte 22 boli vyradené
zo zamestnania formou čerpania dovolenky v 10 prípadoch, formou PN v 7 prípadoch,
formou čerpania náhradného voľna v 5 prípadoch a to po dobu inkubačného času ochorenia
respektíve získania negatívneho laboratórneho výsledku.
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Nozokomiálne nákazy
V roku 2015 sa vykonávalo monitorovanie hlásených nozokomiálnych nákaz.
V sledovanom období bolo hlásených 69 nozokomiálnych nákaz. Najviac ochorení - 19 bolo
hlásených z OAIM oddelenia, 14 ochorení z novorodeneckého oddelenia a 11 ochorenia
z geriatrického oddelenia tunajšej nemocnice.
Poradne očkovania
Posilnenie informovanosti o očkovaní a očkovaním preventabilných ochoreniach bolo
zabezpečené konzultačnou a poradenskou činnosťou RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede
s cieľom zvýšenia povedomia o dôležitosti očkovania. Osobné konzultácie a telefonické
poradenstvo bolo vykonávané priebežne. Informovanie verejnosti bolo zabezpečené aj s
letákmi umiestnenými v čakárniach gynekologických ambulancií a všeobecných lekárov.

ODDELENIE PODPORY ZDRAVIA A PORADENSKÉHO CENTRA
Starostlivosť o zdravie
Stratégia zdravotno-výchovných aktivít v rámci programu je rozpracovaná
v „Intervenčnom programe podpory zdravia a primárnej prevencie neinfekčných ochorení
v okrese Dunajská Streda“. V rámci tohto programu sú v databáze údaje o zdravotnom stave
občanov okresu Dunajská streda. Úlohy sa plnia v poradni zdravej výživy, v poradni podpory
psychického zdravia, v poradni optimalizácie pohybovej aktivity, v poradni deti
a mládeže, v poradni protidrogovej závislosti, a v poradni nefarmakologického ovplyvnenia
TK.
Tabak, alkohol, drogy
Zvyšovanie informovanosti obyvateľstva o negatívnom dopade užívania návykových
látok na zdravie sa uskutočnilo hlavne cestou poradne prevencie protidrogovej závislosti
do ktorej je začlenená poradňa prevencie a odvykania fajčenia. Prevencia bola zameraná
hlavne na žiakov základných škôl a bola zabezpečená premietaním zdravotno-výchovných
videofilmov priamo na školách. Na akcii sa zúčastnilo 37 žiakov.
Štúdia TOHES, ktorá bola zameraná na zdravotné uvedomenie a monitorovanie
prevalencie fajčenia a rôzne aspekty fajčiarskych návykov dospelej populácie v prevencii
rizikových faktorov chronických neprenosných chorôb v SR, sa uskutočnila v roku 2014
dotazníkovým prieskumom v okrese Dunajská Streda. Vyplnených bolo 100 dotazníkov
u vybraných respondentov rôznej vekovej kategórie.
Fyzická inaktivita, dôležitosť podporovania fyzickej aktivity
Aktivity na úseku výchovy obyvateľstva okresu boli zamerané hlavne na propagáciu
pohybovej aktivity, prevencii nadváhy, na znižovanie nadhmotnosti a správnu výživu.
Odborné poradenstvo v tejto problematike bolo poskytnuté 167 klientom.
Informácie o akciách a činnosti oddelenia sme pre občanov Dunajskej Stredy
sprístupnili prostredníctvom Rádia Pátria , regionálneho týždenníka Žitný Ostrov, webovej
stránky RÚVZ DS a letákov pre verejnosť.
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ODDELENIE PPL
Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, pracovných
podmienok a spôsobu práce
Údaje o rizikových prácach sme spracovali pomocou programu ASTR_2011. Počet
zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce v okrese Dunajská Streda k 31.12.2015 je 578
z toho 102 žien. V sledovanom období došlo oproti predchádzajúcemu roku k miernemu
zníženiu celkového počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu (zo 619 na 578), a to
najmä pre zníženie počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu s expozíciou
chemickým látkam a zmesiam v dôsledku organizačných zmien v poľnohospodárskych
družstvách, ktoré sa začleňovali do skupiny E.X.A.T.A – Group, a.s. Bratislava (centralizácia
na úseku chemickej ochrany rastlín), resp. v riziku hluku pre zrušenie pracovísk a pre
organizačné zmeny (skrátenie doby expozície hluku) vo výrobe sklápacích striech
automobilov (Webasto – Edscha Cabrio Slovakia s.r.o., Veľký Meder). K zvýšeniu počtu
zamestnancov oproti predchádzajúcemu roku došlo podľa faktoru chemické látky a zmesi
(zo 123 na 202), a to najmä pre uvedenie novej haly na montáž a zváranie konštrukčných
celkov spoločnosti Wertheim, s.r.o., Dunajská Streda (expozícia zváračským aerosólom).
V hodnotenom období bolo vydaných celkom 8 rozhodnutí o návrhu na zaradenie prác do
kategórií, z toho v 4 prípadoch bolo vydané nové rozhodnutie o zaradení prác do kategórie 3,
resp. do kategórie 4. V jednom prípade súčasne bola vyradená práca z kategórie 3 do
kategórie 2 pre faktor hluk. V 2 prípadoch bolo vydané rozhodnutie k zmene zaradenia prác
do kategórií (hluk, zváračské aerosóly, z kategórie 4 do kategórie 3, resp. chemický faktor pesticídy, z kategórie 3 do kategórie 2). V 2 prípadoch bola opätovne zaradená práca
do kategórie 4 (chemický faktor - živočíšny pevný aerosól – perie, resp. hluk)
na pracoviskách, kde vzhľadom na charakter výrobného programu, ani po vykonaní opatrení
na zníženie expozície nebolo možné zaradiť práce do nižšej kategórie.
V roku 2015 sme vykonali 85 ŠZD na pracoviskách, kde sa vykonáva riziková práca.
Kontroly boli zamerané na pracovné podmienky zamestnancov, mieru expozície
zamestnancov a realizáciu náhradných opatrení zo strany zamestnávateľov na pracoviskách,
kde sa vykonávajú rizikové práce, ako aj na zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby.
V rámci štátneho zdravotného dozoru sme sledovali aj výsledky a intervaly lekárskych
preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a zaradenie zamestnancov do pracovného
procesu na základe výsledkov preventívnych lekárskych prehliadok a aktualizovali sme
evidenčné karty pracovísk. Nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov boli
uvedené v záznamoch z ŠZD. Nedostatky sme zistili najmä v nezabezpečení kariet
bezpečnostných údajov podľa platnej legislatívy a u jedného poľnohospodárskeho subjektu
nebola zabezpečená pracovná zdravotná služba (neukončené výberové konanie). Kontrolu
odstránenia týchto nedostatkov vykonávame postupne. Ďalšie zistené nedostatky boli
kontrolovanými subjektami odstránené ku koncu tohto vyhodnoteného obdobia. Pri výkone
štátneho zdravotného dozoru v sledovanom období sankcie neboli uplatnené, správne konanie
vo veci nesplnenia povinnosti zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu bude začaté v jednom
prípade. Mieru uvedomenia si zdravotných rizík vyplývajúcich z expozície zamestnancov,
ktorí vykonávajú rizikové práce, sme v 164 prípadoch overili formou kontrolných listov
informovanosti zamestnancov.
V 37 prípadoch sme cielene kontrolovali zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov
pri skladovaní, predaji a zaobchádzaní s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými
látkami a zmesami na pracoviskách vrátane ich použitia pri dezinfekcii, regulácii živočíšnych
škodcov a na ochranu rastlín. Súčasne sme sledovali ich používanie podľa aktuálneho
„Zoznamu a rozsahu použitia registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných
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prípravkoch“ a spôsob likvidácie obalov a nepoužiteľných zbytkov od týchto látok
a prípravkov. Kontrolou boli zistené najmä tieto nedostatky: organizácie nemali k dispozícii
karty bezpečnostných údajov aktualizované podľa platnej legislatívy EÚ, prevádzkové
poriadky a posudky o riziku neboli aktualizované podľa skutočného stavu, u jedného
poľnohospodárskeho subjektu nebola zabezpečená pracovná zdravotná služba. Niektoré
zistené menšie nedostatky boli prevádzkovateľmi odstránené ešte počas kontroly. Nápravné
opatrenia na odstránenie ostatných zistených nedostatkov s termínmi ich realizácie boli
uvedené v záznamoch z hygienických kontrol. Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu
s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami ako aj doklady o oboznámení
sa zamestnancov s prevádzkovým poriadkom vrátane kariet bezpečnostných údajov v každom
prípade boli predložené k nahliadnutiu. V sledovanom období sme priebežne zabezpečovali
poradenstvo a konzultácie pre zamestnávateľov a zamestnancov. Mieru uvedomenia
si zdravotných rizík vyplývajúcich z expozície zamestnancov veľmi toxickým látkam
a zmesiam a toxickým látkam a zmesiam sme v 54 prípadoch overili formou kontrolných
listov informovanosti zamestnancov.
V sledovanom období nenastala žiadna zmena v počte zamestnancov vykonávajúcich rizikové
práce s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi v našom okrese. V NsP v Dunajskej Strede
na oddelení POKO je 9 zamestnancov exponovaných chemickým karcinogénom cytostatikám. Na tomto pracovisku priebežne aktualizujeme register exponovaných
zamestnancov.
V roku 2015 tunajší orgán verejného zdravotníctva vydal 33 rozhodnutí k návrhom
na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, z toho 27 rozhodnutí
k návrhu na odstraňovanie materiálov obsahujúcich azbest v exteriéroch a 6 rozhodnutí
k návrhu na odstránenie materiálu obsahujúceho azbest v interiéri. Do konca sledovaného
obdobia sme v 9 prípadoch vykonali štátny zdravotný dozor pri práci s azbestom
pri odstránení stavebných materiálov obsahujúcich azbest podľa nariadenia vlády
SR č. 253/2006 Z.z. o požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi
s expozíciou azbestu pri práci. V 2 prípadoch sme štátny zdravotný dozor vykonali na podnet
fyzických osôb. V prvom prípade držiteľ oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb
predložil návrh na odstraňovanie azbestu z konkrétnej stavby (zo strechy kostola) až po začatí
výkonu navrhovanej činnosti. Ostatné opatrenia na vylúčenie alebo zníženie expozície
zamestnancov materiálom, ktoré obsahujú azbest, boli zabezpečené. V druhom prípade ide
o nepovolené odstraňovanie kanalizačného potrubia z bytového jadra, ktoré podľa projektu
stavby obsahuje azbest. Podľa správcu dotknutého bytového domu kanalizačné potrubie
odstránili kvôli havarijnému stavu v bytovom jadre. Konania vo veci správneho deliktu
v týchto prípadoch neboli do konca hodnoteného obdobia ukončené. V ostatných prípadoch
nedostatky neboli zistené. Začiatok a ukončenie výkonu odstraňovania azbestu alebo
materiálov obsahujúcich azbest na konkrétnej stavbe bolo nám oznámené v 29 prípadoch.
Oneskorené oznámenia o začatí demolačných prác nám v niektorých prípadoch neumožnili
vykonať štátny zdravotný dozor. Mieru uvedomenia si zdravotných rizík vyplývajúcich
z expozície zamestnancov azbestu sme v 12 prípadoch overili formou kontrolných listov
informovanosti zamestnancov.
V sledovanom období bolo vydané 1 rozhodnutie o návrhu na manipuláciu s karcinogénnymi
látkami (pri laboratórnych vyšetreniach vzoriek v potravinárskej výrobe).
V hodnotenom roku sme pokračovali v prešetrení dvoch prípadov podozrenia
na chorobu z povolania z DNJZ. Odborné stanoviská v obidvoch prípadoch sme zaslali
príslušnej klinike, avšak do konca vyhodnoteného obdobia neboli tunajšiemu orgánu
verejného zdravotníctva doručené hlásenia príslušnej kliniky o uznaní, resp. neuznaní choroby
z povolania. Aj v hodnotenom roku sme poskytovali zamestnávateľom a zamestnancom

72

informácie o možnostiach prevencie profesionálnych poškodení zdravia z DNJZ osobne pri
výkone ŠZD ako aj prostredníctvom telefonických a osobných konzultácií
Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách
V sledovanom období tunajším regionálnym úradom verejného zdravotníctva bolo
vydaných 14 rozhodnutí k návrhom na uvedenie priestorov s chránenými pracoviskami
do prevádzky a 14 stanovísk k zriadeniu chránených pracovných miest v už schválených
prevádzkach. V tomto roku v 27 prípadoch sme vykonali štátny zdravotný dozor
na chránených pracoviskách zriadených právnickou osobou alebo fyzickou osobou –
podnikateľom (za celý RÚVZ). Počet zamestnancov so zdravotným postihnutím
v prevádzkach kontrolovaných v roku 2015 bol celkom 66. Vykonávané činnosti
na pracoviskách kontrolovaných v roku 2015: údržbárske práce, výroba reklamných
predmetov, obsluha práčovne a zberne bielizne a šatstva, vrátnik, výroba obalov, výroba
pružín, administratívne práce, výroba rybárskych potrieb, skladník, predaj potravín, správca
športového zariadenia, označovanie ihrísk, stráženie objektov, obsluha kamerového systému,
recepčná a chyžná v ubytovacom zariadení, kadernícke práce, upratovanie, predaj textilu,
správca kultúrneho domu, trénerka pohybovej terapie, farmaceutka. Druh postihnutia
zamestnancov na kontrolovaných pracoviskách: zmyslové (výroba pružín, označovanie ihrísk,
chyžná, trénerka pohybovej terapie), duševné (pomocná administratívna pracovníčka),
v ostatných prípadoch ide o telesné postihnutie - choroby svalovej a kostrovej sústavy
a spojivového tkaniva, resp. iné postihnutie (napr. choroba dýchacích ciest, choroba tráviacej
sústavy, choroby obehovej sústavy). Pri výkone ŠZD sme použili metodický postup na výkon
ŠZD, pričom sme zápisnice doplnili aj o údaje o zamestnancoch na chránených pracoviskách
z hľadiska ich zdravotných obmedzení a uplatnenia potrebných úprav pracovných podmienok.
Pracoviská kontrolované v hodnotenom období spĺňali všeobecné požiadavky na pracovisko
so zohľadnením zdravotného postihnutia osôb, resp. ich zdravotného obmedzenia.
Na chránených pracoviskách sme nezistili, že by pracovné a technologické postupy
predstavovali možné riziko nežiaducich expozícií škodlivým faktorom práce a pracovného
prostredia.

73

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Galante
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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
V roku 2015 bol ŠZD zameraný na objektivizáciu výskytu prítomnosti alergénov
v exkrementoch roztočov vo vzorkách prachu vykonaný v 10 ubytovacích zariadenia (3
zariadenia sociálnych služieb, 2 ubytovacie zariadenie kategórie hotel, 1 ubytovacie
zariadenie kategórie penzión a turistická ubytovňa a 3 ubytovacie zariadenia typu robotnícka
ubytovňa). Spolu bolo odobratých 46 vzoriek prachu, ktoré boli zaslané na RÚVZ so sídlom
v Banskej Bystrici na analýzu. Z výsledkov vyplýva nasledovné: v 13 vzorkách boli
neprítomné alergény roztočov, v 21 prípadoch bola zistená nízka prítomnosť alergénov
roztočov. V 12 vzorkách bola zistená stredná prítomnosť alergénov roztočov, a to vo
vzorkách odobratých v dvoch ubytovacích zariadeniach typu robotnícka ubytovňa a v jednom
zariadení typu sociálnych služieb.
Výsledky ŠZD vrátane návrhu opatrení na elimináciu výskytu alergénov roztočov v prachu
budú s prevádzkovateľmi jednotlivých zariadení prejednané.
Úloha č.2
V rámci plnenia tejto úlohy boli do sledovania zaradené dve umelé kryté kúpaliská a jedno
zariadenie prevádzkované celoročne s krytými bazénmi a sezónne prevádzkovými nekrytými
bazénmi. ŠZD bol vykonaný v dvoch zariadeniach počas víkendu (v sobotu) a v jednom
zariadení bol zrealizovaný odber počas prebiehajúcej kúpacej sezóny v čase zvýšenej
návštevnosti v týždni.
Zariadenie Kongresovo-informačné a poradenské centrum s relaxačno-rekreačným
komplexom a barom Sládkovičovo - odobrané vzorky vody z troch bazénov, v sledovaných
ukazovateľoch kvality vody vzorky spĺňali
požiadavky na vodu na kúpalisku.
Agroturistický areál Horné Saliby - odobrané vzorky vody zo štyroch bazénov. Výsledky
kvality vody poukazovali na biologickú závadnosť vody na kúpalisku, následným šetrením
sa zistilo, že príčinou nevyhovujúcej kvality vody na kúpanie bola natívna voda používaná na
napúšťanie bazénov – pitná voda (následné zistenia boli dôvodom, že v obciach Horné
a Dolné Saliby bolo nariadené náhradné zásobovanie pitnou vodou cisternami).
Opakované odbery vzoriek vôd na kúpalisku v tomto zariadení v sledovaných ukazovateľoch
kvality spĺňali požiadavky na vodu na kúpalisku (technologickou úpravou bazénovej vody
došlo k odstráneniu biologickej závadnosti vody na kúpalisku).
Termál centrum Galandia Galanta – zo štyroch krytých bazénov odobraté vzorky vody,
ktoré v sledovaných ukazovateľoch kvality vody spĺňali požiadavky na vodu na kúpalisku.
Porušenie prevádzkového poriadku v kontrolovaných zariadeniach nebolo zistené.
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.
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ODDELENIE
PREVENTÍVNEHO
A TOXIKOLÓG

PRACOVNÉHO

LEKÁRSTVA

1.
Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti
verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného a pracovného prostredia.
Úloha č.1
ŠZD kontroly plnenia povinností zamestnávateľov a dodržiavania opatrení na ochranu zdravia
pri práci s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami v okrese Galanta bol zameraný
na označovanie chemických látok a na upozorňovanie na povinnosti vyplývajúce z § 16 ods.
29 zákona č. 355/2007 Z. z. o absolvovaní aktualizačnej odb. prípravy. Celkovo bolo
vykonaných 16 kontrol.
Úloha č.2
Pri riešení platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými
a toxickými látkami a zmesami hlavne v poľnohospodárskych podnikoch nás požiadala
o spoluprácu Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Galanta, ktorá pre
svojich členov zabezpečila absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy cez akreditované
školiace stredisko Agroinštitút Nitra. Na RÚVZ bolo predložených 97 osvedčení
o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy v rozsahu 10 hodín. Na základe predložených
osvedčení o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy bol aktualizovaný zoznam
osvedčení na RÚVZ vydaných do r. 2007.
Úloha č.3
Oddelenie PPLaT spolupracuje s ostatnými oddeleniami RÚVZ pri zabezpečovaní
efektívneho ŠZD na kontrolu povinnosti zamestnávateľov zabezpečiť zdravotný dohľad pre
zamestnancov, pri kontrole sa postupuje v zmysle vzoru záznamu a predkladaná
dokumentácia je posudzovaná odbornými pracovníčkami oddelenia. Celkovo bolo
posúdených 89 dokumentácií na rôznej odbornej úrovni, z ktorých len 10 spĺňalo legislatívne
požiadavky.
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.
Úloha č.1
Pri ŠZD na pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú rizikové práce sme sa zamerali na
sledovanie pracovných podmienok zamestnancov, mieru expozície zamestnancov faktorom
v pracovnom prostredí a realizáciu možných náhradných opatrení zo strany zamestnávateľov.
Pri ŠZD boli predkladané výsledky lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
a zaradenie zamestnancov do pracovného procesu na základe posúdenia zdravotnej
spôsobilosti na prácu pracovnou zdravotnou službou.
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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.
Pracovníci odd. hygieny výživy vykonali v 14 zariadeniach určených pre seniorov 24 kontrol,
pričom z 10 zariadení odobrali celodennú stravu za účelom stanovenia biologickej
a energetickej hodnoty. Na základe jedálnych lístkov vykonali kontrolu z hľadiska splnenia
priemerných hodnôt obsahu energie, bielkovín, tukov a sacharidov v kompletnej celodennej
strave prostredníctvom počítačového programu Alimenta.
Pri kontrole jedálnych lístkov (čo potvrdili aj výsledky laboratórnych rozborov celodennej
stravy) bol zistený nesúlad s „Odporúčanými výživovými dávkami pre obyvateľov SR“,
zistilo sa prekročenie obsahu energie, bielkovín, cukrov, tukov, ako aj NaCl. Ďalej bolo
zistené, že sú v značnej miere zastúpené ťažšie stráviteľné potraviny (zabíjačkové špeciality oškvarková nátierka, tlačenka, bravčová krkovička, typické jedlá pre južné Slovensko –
maďarský, segedínsky guláš, koložvárska kapusta, plnený kapustný list, kuracie mäso, najmä
vyprážané). Napriek preferovaniu potravín uvedeného druhu obyvateľmi kontrolovaných
zariadení, bolo odporúčané znížiť ich frekvenciu a nahradiť ich nízko-kalorickými jedlami zo
zeleniny, strukovín, obilnín/celozrnných výrobkov, rýb, olejnatých plodov.
Vedúce stravovacích častí kontrolovaných zariadení boli upozornené na dôsledky
nevhodných stravovacích zvyklostí - nevhodné zloženie a nadmerný príjem stravy
(neinfekčné ochorenia ako sú nadváha až obezita, hypertenzia, ateroskleróza, diabetes,
osteoporóza, onkologické ochorenia...), zároveň boli požiadané o dôsledné dodržiavanie OVD
(optimálny príjem energie, cukrov, tukov, bielkovín, zníženie príjmu soli a aditívnych látok),
prispôsobenie množstva energie a živín fyziologickým potrebám obyvateľov domovov,
zabezpečenie dostatočného príjmu tekutín a hrubej vlákniny
Úloha č. 2
Zvýšenie frekvencie kontrol v rámci ŠZD a UK v stánkoch poskytujúcich rýchle
občerstvenie počas letnej turistickej sezóny (TK Vincov les Sládkovičovo, TK Horné Saliby,
TK Galandia Galanta) so zameraním na kontrolu vysledovateľnosti surovín a na kontrolu
označenia potencionálnych alergénov u poskytovaných jedál.
Štátny zdravotný dozor a úradná kontrola boli pracovníkmi oddelenia hygieny výživy
vykonávané podľa charakteru počasia systematicky počas celej letnej sezóny vo všetkých
letných strediskách, pričom pri výkone kontrol sa kládol dôraz predovšetkým na dodržiavanie
hygienických zásad pri manipulácii s potravinami ale aj odpadmi, vysledovateľnosť surovín,
kontrolu odbornej a zdravotnej spôsobilosti osôb prichádzajúcich do styku s potravinami,
dodržiavanie osobnej a prevádzkovej hygieny, dátumu spotreby a dátumu minimálnej
trvanlivosti potravín, pokrmov a nápojov, chladiaceho a mraziaceho reťazca skladovaných
potravín, vykonávanie monitoringu kritických kontrolných bodov v zmysle príloh HACCP
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ako aj informovanie spotrebiteľov o potenciálnych alergénnych zložkách v predávaných
pokrmoch.
V sledovaných letných strediskách poskytovalo stravovacie služby 18 stánkov rýchleho
občerstvenia, 3 stánky s predajom priemyselne vyrobenej zmrzliny, 2 stánky s výrobou
zmrzliny studenou cestou a 2 reštaurácie s celoročnou prevádzkou. Z celkového počtu
vykonaných kontrol boli nedostatky zistené v 7 prevádzkach, za ktoré bola prevádzkovateľom
udelená bloková pokuta 480 eur. K najčastejšie zisťovaným nedostatkom patrili: nedodržanie
zásad vzájomnej zlučiteľnosti pri skladovaní potravín, nepovolené zamrazovanie pekárskych
výrobkov a marinovaného mäsa, nedodržanie zásad osobnej hygieny pracovníkov.
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.
Audity v prevádzkach boli v priebehu roka vykonávané v súlade s čl. 4 (6) Nariadenia ES
č.882/2004 Európskeho parlamentu a rady o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom
zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví
zvierat a o starostlivosti o zvieratá. V mesiaci jún bolo 6 auditovaným prevádzkam
(3
prevádzkam vyrábajúcich zmrzlinu studenou cestou a 3 prevádzkam vyrábajúcich strojovú
„točenú zmrzlinu“ studenou cestou) zaslané menovanie za účelom vykonania externého
auditu. Audity boli vykonané v mesiacoch júl a august. Nezhody boli zistené
u 4 prevádzkovateľov. Celkovo bolo zistených 8 systémových a 2 nesystémové nezhody,
pričom viac nezhôd vykazovali zariadenia vyrábajúce strojovú „točenú zmrzlinu“. Zo
systémových nezhôd patrili medzi najčastejšie: chýbajúci zoznam potenciálnych
biologických, chemických a fyzikálnych nebezpečenstiev a nezhodnotenie pravdepodobnosti
výskytu nebezpečenstiev a závažnosť ich škodlivých účinkov. Z nesystémových nezhôd bolo
zistené, že tím HACCP neoveril a nepotvrdil prúdový diagram pre výrobu zmrzliny na mieste
výroby jeho porovnaním s reálnou situáciou a zodpovedným pracovníkom nebolo
vykonávané overovanie správnosti záznamov súvisiacich s monitorovaním kritických
kontrolných bodov poverenými pracovníkmi. Z hľadiska uplatňovania systému pre
zabezpečovanie bezpečnosti výrobného procesu v hodnotených oblastiach boli 4 auditované
organizácie vyhodnotené ako bezpečné s pripomienkami. V 2 prevádzkach nebola
dokumentácia HACCP v celom rozsahu prispôsobená na existujúce podmienky a sortiment
prevádzky, a preto zariadenia budú posúdené a vyhodnotené z hľadiska plnenia vyššie
uvedených požiadaviek až po dopracovaní dokumentácie HACCP.
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
Monitoring príjmu jódu.
Pravidelným odberom vzoriek zabezpečenie monitoringu obsahu KI a KIO3 v kuchynskej
soli, vrátane morskej soli.
Dôležitým opatrením na predchádzanie prenosných chorôb je aj zníženie príjmu chloridu
sodného a správna fortifikácia soli (KI/KIO3). Monitorovanie obsahu jódu v kuchynskej soli je
jedným z hlavných kritérií pre zabezpečenie kontinuálneho príjmu jódu do organizmu. V roku
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2015 bol zo zariadení spoločného stravovania ako aj bufetov rýchleho občerstvenia
realizovaný odber 23 vzoriek soli za účelom laboratórneho vyšetrenia KI/KIO3 (najnižšia
hodnota 18,25 mg/kg, najvyššia hodnota 40,25 mg/kg) a KFeCN6 (najnižšia hodnota 3,98
mg/kg, najvyššia hodnota 12,9 mg/kg).
Distribútormi odobratých solí boli v najväčšom zastúpení Solivary Trade s.r.o. Prešov, ďalej
Kaufland Slovenská republika v.o.s., TESCO STORES SR, a.s, Lidl Slovenská republika,
v.o.s. a DUKASCO TRADE spol., s r.o.
6 vzoriek od distribútora Solivary Trade s.r.o. Prešov a 1 vzorka od Kaufland Slovenská
republika v.o.s. nevyhoveli legislatívnym požiadavkám, pretože hodnota KI vo výrobkoch
prekračovala hodnotu 35 mg/kg.

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 a predškolských stravovacích
zariadeniach sme venovali zvýšenú pozornosť kvalite podávaných jedál, so zameraním sa
na skladbu jedálnych lístkov a dodržiavanie pestrosti podávaných jedál a pitného režimu.
K 31.12.2015 bolo vykonaných 71 kontrol v rámci ŠZD a 30 kontrol úradnej kontroly
potravín, v rámci ktorých bolo kontrolované vyznačovanie alergénov na jedálnych lístkoch,
ich skladba a zostavy, kde neboli zistené závažnejšie nedostatky.
Úloha č.2
V rámci efektívneho štátneho zdravotného dozoru bolo k 31.12.2015 skontrolovaných 19
prevádzok školských bufetov a automatov, z toho 17 prevádzok v rámci mimoriadnej cielenej
kontroly, zameranej na kontrolu hygieny a predávaný sortiment.
Nedostatky boli zisťované hlavne v prevádzkovej hygiene (v 5 prevádzkach udelené blokové
pokuty v celkovej sume 100 €), ale aj v predávanom sortimente, ktorý často nie je v súlade
s odporúčaniami vládou prijatých programov v oblasti zdravej výživy.
V rámci 3 kontrol boli odobrané za účelom laboratórneho vyšetrenia 3 druhy lahôdkarskych
výrobkov vyrobené a predávané priamo v bufetoch, ktoré na základe mikrobiologického
vyšetrenia vyhovovali vo všetkých požadovaných ukazovateľoch podľa PK.
Na základe Viacročného plánu pre ÚKP a Plánu odberov vzoriek na rok 2015 bolo
vykonaných 4 kontrol v CV - PPV (3 pri SOŠOaS Galanta a 1 pri SSOŠ v Mostovej),
s 1 odberom 2 druhov cukrárskych výrobkov za účelom laboratórneho vyšetrenia, ktoré
vyhovovali vo všetkých sledovaných ukazovateľoch.
2.
Posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkon imunizačných prehľadov
V rámci ŠZD sa priebežne kontroluje zdravotná dokumentácia detí, ktorá v súvisí
s umiestnením dieťaťa do predškolského zariadenia, resp. prevádzkarne pre deti do šesť rokov
(§ 24 ods. 6, 7 zák. č. 355/2007 Z. z.) a evidencia dodržiavania opatrení na zabránenie
vzniku a šírenia prenosných ochorení v kolektíve detí pri každodennom prijímaní a počas
pobytu dieťaťa v zariadení (§ 24 ods. 9, 10 zák. č. 355/2007 Z. z.). Nedostatky v tejto oblasti
zistené neboli, avšak v potvrdeniach o zdravotnej spôsobilosti detí pre pobyt v kolektíve často
chýbajú informácie pediatrov o absolvovanom povinnom očkovaní.
3.
Posilňovanie prevencie neprenosných ochorení, monitorovanie zdravotného stavu
obyvateľstva a jeho skupín vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným
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podmienkam, spôsobu života a práce a zdravotného uvedomenia ľudí, vrátane
monitorovania determinantov zdravia a hodnotenie dopadov na verejné zdravie.
V rámci prevencie neprenosných ochorení zabezpečiť plnenie úloh programov a projektov,
vyhlásených ÚVZ SR na rok 2015, so zameraním na:
Úloha č.1
Zneužívanie návykových látok (alkohol, tabak, drogy) na vybraných stredných školách
V priebehu mesiaca marec 2015 bol zrealizovaný prieskum ESPAD 2015 u študentov
8-ročného Gymnázia J. Matúšku v Galante. Do dotazníkového prieskumu boli zaradení
študenti tried kvinta, sexta, septima a oktáva (súbor tvorilo 56 študentov).
Úloha č.2
Monitoring výskytu chronických ochorení u detí a mládeže, ktoré si vyžadujú osobitný
spôsob stravovania (diabetes, celiakia, obezita)
Úloha sa k 31.12.2015 nerealizovala.
Úloha č.3
Monitoring úrazovosti u detí predškolského a školského veku,
Dotazníkový prieskum bol zrealizovaný v mesiaci máj 2015 na 2 vybraných základných
školách v okrese (ZŠ Štefánikova Galanta – mesto a ZŠ Komenského Šoporňa – vidiek).
Prieskumu sa zúčastnili žiaci I. stupňa (veková skupina 7-11 roční), súbor tvorilo 30+30
žiakov. Úloha bola k 30.06.2015 ukončená a nahodené údaje zaslané na celoslovenské
spracovanie na ÚVZ SR.
Úloha č.4
Sledovanie vplyvu škodlivých látok vo vnútornom ovzduší škôl na zdravie detí
Na realizácii úlohy (1.4 HŽPaZ), ktorej gestorom bolo oddelenie hygieny detí a mládeže sa
vykonal monitoring aj dotazníkový prieskum na 2 vybraných základných školách v okrese
počas jarného vykurovacieho obdobia, v mesiaci marec 2014. Do sledovania bola na každej
škole vybraná 1 trieda 4.,5.a 6. ročníka. Úloha bola k 10.06.2015 ukončená, získané údaje
z dotazníkov boli spracované a nahodené do zaslaných mustier a zaslané na celoslovenské
spracovanie.
Úloha č.5
Projekt COSI (Childhood Obesity Surveillance Initiative)
V rámci Národného akčného plánu v prevencii obezity na r.2015-2025 bola zrealizovaná
v období od 16.11. do 15.12.2015 pilotná štúdia projektu COSI, ktorej gestorom je
Ministerstvo zdravotníctva SR. Projekt bol zameraný na antropometrické merania detí vo
veku 7-7,99 roka na vybraných ZŠ v okrese. Do realizácie boli vybrané 3 základné školy
(1 mestská -ZŠ Komenského Sereď a 2 vidiecke -ZŠ Šoporňa a ZŠ Šintava) s celkovým
súborom 80 detí. Sledované údaje - hmotnosť, výška, obvod pása a bokov boli zaznamenané
do dotazníka žiaka. Súčasťou úlohy bol aj dotazník o škole. Úloha bude pokračovať v r.2016
nahadzovaním údajov do e-masky.
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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
V rámci výkonu ŠZD v zdravotníckych zariadeniach sa kontroluje zabezpečenie zdravotného
dohľadu pri práci pre zamestnancov a v zmysle zákona č.201/2014 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upozorňujeme na oznamovaciu
povinnosť zamestnávateľa týkajúcu sa zabezpečenia lekárskeho dohľadu pre zamestnancov.
Úloha č.2
Aktívna činnosť Poradne očkovania, snaha o zníženie odmietnutí očkovania, identifikácia
najčastejších faktorov ovplyvňujúcich postoj rodičov k očkovaniu
V roku 2015 bolo hlásených 30 prípadov odmietnutia povinného očkovania. Rodičia, ktorí
odmietajú očkovať svoje dieťa sú pozývaní na osobný pohovor na RÚVZ, sú im formou
konzultácie poskytnuté informácie o očkovaní a možných vedľajších účinkoch očkovania.
Bolo realizovaných 56 osobných, 4 písomné a 95 telefonických konzultácií s rodičmi, v 16
prípadoch bola uložená bloková pokuta a v 12 prípadoch bola pokuta uložená rozhodnutím.
V rámci jubilejného 10. ročníka Európskeho imunizačného týždňa (EIW) v dňoch 20.4.25.4.2015 sme pri zdravotno-výchovných akciách pre obyvateľov okresu distribuovali do
všetkých 22 ambulancií pre deti a dorast v okrese Galanta, ako aj na detské oddelenie NsP Sv.
Lukáša Galanta, a.s. farebné výtlačky (kartičky) o prehľade povinného a odporúčaného
očkovania v SR na rok 2015, letáky „Ako fungujú a čo obsahujú vakcíny“, „Rozhodujete sa
o očkovaní? Spoľahnite sa na fakty“. Informácie o EIW boli zverejnené pre zdravotníckych
pracovníkov a laickú verejnosť na internetovej stránke RÚVZ a na nástennom paneli RÚVZ
Galanta.
Úloha č.3
Edukácia zdravotníckych pracovníkov v problematike prenosných ochorení, zabezpečenie
informovanosti odbornej verejnosti o vysokovirulentných nákazach (MeRsCoV, Ebola,
SARS, vtáčia chrípka)
V roku 2015 vykonali pracovníci oddelenia epidemiológie RÚVZ preškolenie zdravotníckych
pracovníkov okresu Galanta o postupoch pri zistení osoby podozrivej z ochorenia na vysoko
nebezpečnú nákazu. Všetkým praktickým lekárom pre deti, dorast a dospelých v okrese
Galanta, vedeniu polikliniky v Seredi a NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. bol zaslaný edukačný
materiál pripravenosti na vysoko nebezpečné nákazy.
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
V roku 2015 sa úloha nerealizovala. V rámci edukačných aktivít realizovali pracovníci RÚVZ
dve prednášky pre ZŠ a SŠ s tematikou prevencie HIV/AIDS. Zároveň bol zhotovený
informačný panel s edukačnými materiálmi o ochorení a prevencii tohto ochorenia.
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2.
Posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkonu imunizačných prehľadov
v populácii
Úloha č.1
Vykonanie mimoriadnych kontrol očkovania:
Vykonanie mimoriadnych kontrol očkovania:
1.
zdravotníckych pracovníkov NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. proti vírusovej hepatitíde
typu B, chrípke v sezóne 2014/2015
2.
lekárov prvého kontaktu okresu Galanta proti vírusovej hepatitíde typu A, vírusovej
hepatitíde typu B, tetanu a chrípke v sezóne 2014/2015
3.
proti tetanu 30-ročných mužov a žien okresu Galanta
4.
dospelého obyvateľstva okresu Galanta proti chrípke v sezóne 2014/2015
a pneumokokovým invazívnym nákazám:
Úloha bola realizovaná, s výsledkami kontroly boli dotknutí oboznámení v „Mesačnom
výkaze prenosných ochorení v okrese Galanta za mesiac október 2015“
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
Vykonal sa zber údajov, ich vkladanie do počítačového programu, import a export údajov do
národného koordinačného centra
Pracovníci oddelenia epidemiológie RÚVZ vykonali preškolenie zdravotníckych pracovníkov
NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. v problematike hygienicko-epidemiologických opatrení pri
výskyte multirezistentných kmeňov baktérií (CPE) u hospitalizovaných pacientov.
Úloha č.2
Spolupráca v rámci realizácie programu CINDI v surveillance chronických ochorení
formou individuálneho poradenstva v Centre podpory zdravia
Realizuje sa priebežne počas celého roka.

ODDELENIE VÝCHOVY K ZDRAVIU
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 výchovy k zdraviu.
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.
V roku 2015 OVZ realizovalo 2 prednášky spojené s besedou na ZŠ a SŠ, ktorých sa
zúčastnilo 54 žiakov.
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3.
Posilňovanie prevencie neprenosných ochorení, monitorovanie zdravotného stavu
obyvateľstva a jeho skupín vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným
podmienkam, spôsobu života a práce a zdravotného uvedomenia ľudí, vrátane
monitorovania determinantov zdravia a hodnotenia dopadov na verejné zdravie.
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.
V spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Galante bol v roku 2015
realizovaný projekt ,,Tvoja správna voľba“ . Projekt bol zameraný na informovanie detí
o negatívnych sociálnych, zdravotných a trestnoprávnych vplyvoch alkoholu, tabaku
a marihuany. Zdravotno-výchovnej aktivity sa zúčastnilo 261 žiakov ZŠ z okresu Galanta.
V spolupráci s Osvetovým strediskom v Galante, Hasičským záchranným zborom
v Galante, Mestskou políciou v Galante a Policajným zborom SR v Galante bola
zorganizovaná zdravotno-výchovná akcia ,,Drogám povedz nie“ pre deti MŠ v meste Galanta.
Akcie sa zúčastnilo 118 detí.
V spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Galante a SČK bol pre žiakov
MŠ a ZŠ realizovaný Deň polície na ktorom bolo vyšetrených prístrojom Smokerlyzér 18
žiakov.
Pre žiakov ZŠ SNP Galanta bola realizovaná prednáška na tému Prevencia drogových
závislostí, ktorej sa zúčastnilo 26 žiakov.
V spolupráci s vedením SŠOaS Galanta bola realizovaná zdravotno – výchovná akcia
Fajčenie škodí zdraviu, ktorej sa zúčastnilo 95 žiakov a prístrojom Smokerlyzér bolo
vyšetrených 39 žiakov.
Úloha č.2
Zabezpečiť zdravotno-výchovné aktivity zamerané na zníženie incidencie a prevalencie
nadhmotnosti a obezity v populácii, predovšetkým u detí a mládeže.
V rámci prevencie obezity boli na ZŠ Pata, MŠ Pata, MŠ SNP Galanta, MŠ Šintava, MŠ
Úzka Galanta, MŠ SNP Galanta, ŠZŠ Galanta, ZŠ SNP Galanta, SOŠOaS Galanta, v RC
Bambuľkovo Galanta a v Matici slovenskej v Galante zrealizované prednášky a besedy
o význame správneho zloženia stravy, o dôležitosti pitného režimu a správneho výberu
nápojov, zvýšenia pohybovej aktivity, ktoré boli spojené s interaktívnymi hrami. Prednášok
a besied zameraných na prevenciu obezity sa zúčastnilo 578 detí a 80 dospelých.
V rámci realizácie Národného programu prevencie obezity bol realizovaný program „Ovocie
a zelenina do škôl“, ktorého cieľom je zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny u detí, vplývať na
zmenu ich stravovacích návykov a predchádzať chorobám z nadhmotnosti a obezity.
V spolupráci s vedením MŠ Sever v Galante bola zrealizovaná Škôlkárska olympiáda pre deti
všetkých MŠ v Galante s Adamkom na tému „Aktívne prežívanie voľného času a utužovanie
zdravia pohybom“. Športového dňa sa zúčastnilo cca 180 účastníkov.
V spolupráci so SČK a Maticou Slovenskou v Galante bola pre dospelú populáciu
zrealizovaná prednáška a beseda na tému správna životospráva spojená s vyšetrením
cholesterolu a glykémie v krvi a meraním tlaku krvi. Zdravotno-výchovnej aktivity sa
zúčastnilo 14 osôb.
V spolupráci s OÚ Gáň boli pre deti predškolského veku realizované PPA pohybové hry pre
deti 1 x týždenne, ktorých sa zúčastnilo 205 detí a rodičov.
Úloha č.3
V rámci preventívnych zdravotno-výchovných aktivít v predškolských zariadeniach sa
zamerať na stomatohygienu.

83

Zdravotno-výchovné aktivity boli zamerané na cieľovú skupinu 3 – 6 ročných detí MŠ
(predškolská výchova) a ich rodičov, na zlepšenie vedomostí a stomatohygienických
návykov. V tomto období je možné pôsobiť na deti v malých skupinkách za účelom prevencie
kazivosti zubov, ako aj upevnenia návyku na pravidelnú, každodennú starostlivosť o chrup
a ústnu dutinu. Intervenčné zdravotno-výchovné pôsobenie bolo zamerané na dôležitosť
čistenia zubov, jeho demonštráciu s praktickým nácvikom, správnu výživu vo vzťahu
k stomatologickým ochoreniam, negatívne následky neošetreného chrupu na zdravotný stav,
dôležitosť pravidelných preventívnych prehliadok.
Oddelenie výchovy k zdraviu v Galante v spolupráci s RC Bambuľkovo realizovalo
prednášku a besedu na tému ,,Starostlivosť o detské zúbky“. Najmenším účastníkom sa
prihovorila mimická bábka Adamko a deti si mali možnosť spolu s rodičmi vyskúšať správnu
techniku čistenia zubov. Účastníci boli za správne čistenie modelu chrupu odmenení vzorkou
detskej zubnej pasty od firmy Lacalut. Aktivity sa zúčastnilo 15 rodičov a 15 detí.
V rámci prevencie kazivosti zubov boli na MŠ Pata, MŠ SNP Galanta a I. stupni ZŠ SNP
Galanta realizované besedy o význame pravidelnej a každodennej starostlivosti o chrup
a ústnu dutinu, správneho zloženia stravy a dôležitosti správneho výberu nápojov, ktoré boli
spojené s interaktívnymi hrami. Prednášok a besied sa zúčastnilo 177 detí.
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.
V roku 2015 bola v okrese Galanta zameraná zdravotno-výchovná činnosť na zníženie
chorobnosti a úmrtnosti na vybrané skupiny civilizačných ochorení so zameraním na zníženie
prevalencie osôb s rizikovým životným štýlom. Cestou činnosti Poradenského centra
zdravotno-výchovná intervencia bola realizovaná individuálnou, skupinovou a mediálnou
formou poradenskej činnosti so zameraním na správnu výživu, prevenciu fajčenia, požívanie
alkoholu, nedostatočnú pohybovú aktivitu, hypertenziu, stres a zmenu životného štýlu.
Ťažiskom poradenskej činnosti bolo poskytnúť základné informácie o zdravotnom stave
a poradenstvo čo najväčšiemu počtu klientov, čo bolo realizované mobilnou poradňou
v spolupráci s MÚ, OÚ, GOS, s vedeniami DK Sereď, MsKS Sereď, MsKS Galanta, OÚ
Gáň, OÚ Váhovce, ZŠ Pata, HM Tesco Galanta. SČK Galanta, Bekaert Sládkovičovo,
Slovenskou nadáciou srdca a OÚ Kráľov Brod.
V roku 2015 bolo vyšetrených 773 klientov, z toho bolo 266 klientov prvovyšetrených a 507
klientov opakovane vyšetrených.
V rámci programu CINDI boli realizované nasledovné zdravotno-výchovné aktivity:
1. Oddelenie výchovy k zdraviu každoročne realizuje týždeň zdravotno-výchovných aktivít
k svetovému Dňu zdravia v spojení s Dňom narcisov. V roku 2015 boli realizované Dni
zdravia mobilnou poradňou so zameraním na prevenciu civilizačných ochorení
a vyhľadávanie skrytých rizikových faktorov u zdravých osôb v produktívnom veku
(vyšetrenie biochemických parametrov Reflotrónom, meranie TK, výživové poradenstvo).
V spolupráci s MsKS Galanta bolo vyšetrených 72 klientov, MsKS Sereď bolo vyšetrených
54 klientov,
ÚS SČK Váhovce bolo vyšetrených 28 klientov, SČK Galanta bolo
vyšetrených 43 klientov, OÚ Kráľov Brod bolo vyšetrených 23 klientov a firmou Bekaert
Sládkovičovo bolo vyšetrených 125 klientov.
2. Poradenské centrum RÚVZ Galanta v rámci Svetového dňa zdravia realizovalo pre
verejnosť Deň otvorených dverí s možnosťou vyšetrenia: celkového cholesterolu, HDL a LDL
cholesterolu, glykémie, triacilglycerolu, meranie TK a meranie podkožného tuku.
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Uvedené zdravotno-výchovné aktivity sa dostali do povedomia klientov a stretávajú sa so
záujmom a kladným postojom občanov, o čom svedčí aj hore uvedený počet vyšetrení.
3. V spolupráci s HM Tesco Galanta bol zorganizovaný Deň zdravia pre zamestnancov, počas
ktorého bolo vyšetrených 24 zamestnancov. Klientom bol vyšetrený celkový cholesterol,
glykémia, triglyceridy, HDL cholesterol a meraný krvný tlak.
4. V spolupráci s OÚ Gáň bol v rámci Svetového dňa Pohybom ku zdraviu realizovaný
Športový deň - Beh Gáňom, kde boli realizované preventívne vyšetrenia mobilnou poradňou
so zameraním na vyhľadávanie rizikových faktorov civilizačných ochorení s dôrazom na
pohybovú aktivitu ako významnú zložku životného štýlu. Športovej aktivity sa zúčastnilo 273
účastníkov. Vyšetrených bolo 136 účastníkov, ktorým bolo poskytnuté odborné poradenstvo.
5. V spolupráci s OÚ a ÚS SČK Váhovce bol realizovaný Deň zdravia pre občanov obce.
Klientom boli poskytnuté preventívne vyšetrenia zamerané na vyhľadávanie rizikových
faktorov civilizačných ochorení s dôrazom na pohybovú aktivitu ako významnú zložku
životného štýlu. Vyšetrení sa zúčastnilo 28 klientov.
6. Pracovníci OPZ v spolupráci s MÚ Sereď realizovali zdravotno-výchovnú aktivitu v rámci
Seredského jarmoku, kde mali návštevníci možnosť dať si vyšetriť množstvo cholesterolu
a glykémie v krvi a odmerať krvný tlak. Klientom bolo poskytnuté výživové poradenstvo.
Zdravotno-výchovnej aktivity sa zúčastnilo 33 klientov.
7. V rámci Dní zdravia realizovaných počas Galantských trhov bolo vyšetrených 161
klientov.
8. Z príležitosti Kampane MOST 2015 - Dňa srdca v spolupráci so Slovenskou nadáciou
srdca a Mestským úradom v Seredi, pracovníci Poradenského centra realizovali preventívne
vyšetrenia v Kultúrnom dome v Seredi. V rámci tejto akcie bolo vyšetrených 18 klientov,
u ktorých boli vyšetrené všetky parametre stanovené Slovenskou nadáciou srdca:
anamnestické údaje, antropometrické vyšetrenie, BMI, meranie tlaku krvi a pulzu a vybrané
biochemické parametre (celkový cholesterol a glukóza). Pracovníci OPZ realizovali
individuálne poradenstvo so zameraním na rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení
a zdravý životný štýl a vysvetlili obsah a zmysel Kódu zdravého života a doplnili vhodným
propagačným a edukačným materiálom.
Úloha č.5
Priebežne sa venovať poradenskej činnosti na RÚVZ so zameraním na:
Základná poradňa
Poradenské centrum výchovy k zdraviu v roku 2015 ponúklo možnosť preventívnych
vyšetrení na základe dobrovoľnosti čo najväčšiemu počtu obyvateľov predovšetkým
v produktívnom veku s možnosťou aktívne sa zapojiť do ochrany a podpory svojho zdravia.
V roku 2015 bolo vyšetrených v základnej poradni 773 klientov.
Poradňa zdravej výživy
V rámci poradne boli klienti oboznamovaní so všeobecnými pravidlami výživy pre ochranu a
podporu zdravia. Na základe individuálnej situácie boli klientom vysvetlené špeciálne
požiadavky výživy na prevenciu a liečbu hypertenzie, porúch lipidového metabolizmu, bola
im doporučená vhodná pohybová aktivita ako jedna z možností ovplyvnenia zistenej nadváhy
v nadväznosti na odporúčania týkajúce sa úpravy stravovacích návykov. V roku 2015
navštívilo Poradňu zdravej výživy 266 klientov.
Poradňa pre odvykanie fajčenia
Činnosť poradne bola zameraná na realizáciu z.v. aktivít v problematike prevencie fajčenia,
zdravotno-výchovné aktivity boli zamerané na prevenciu fajčenia s možnosťou merania CO
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vo vydychovanom vzduchu prístrojom Smokerlyzér. Prednášok a besied sa zúčastnilo 102
klientov.
Poradňa podpory psychického zdravia, prevencie stresu a drogových závislostí
V priestoroch Matice slovenskej bola zrealizovaná prednáška a beseda zameraná na
vyzdvihnutie významu duševného zdravia pre zdravý a spokojný život a zdôraznenie
významu psychohygieny. Počet zúčastnených – 14 dospelých.
Poradňa ochrany a podpory zdravia pri práci
V rámci činnosti poradne boli realizované hromadné vyšetrenia zamestnancov v spolupráci
s HM Tesco Galanta, vedením firmy Bekaert Sládkovičovo, vedením firmy Schindler
Eskalátory s.r.o. Dunajská Streda a vedením ČSOB, a.s. Bratislava počas ktorých bolo
prístrojom Reflotron vyšetrených 275 zamestnancov.
Poradňa pohybovej aktivity
Poradenstvo o vhodnej pohybovej aktivite je poskytované klientom PCZ s nadmerným
energetickým príjmom, nedostatočnou pohybovou aktivitou, ale aj tým, ktorí chcú zmeniť
svoj životný štýl. Aktivity na zlepšenie kondície sú realizované 2 x týždenne. V roku 2015
Poradňu pohybovej aktivity navštívilo 128 klientov. Pre deti predškolského veku sú
realizované PPA pohybové hry pre deti 1 x týždenne, ktorých sa zúčastnilo 205 detí
a rodičov.
Poradňa orálneho zdravia
Poradňu orálneho zdravia vedie vedúca lekárka OPZ - odborný lekár stomatológ. Poradňa je
zameraná na preventívne zdravotno-výchovné aktivity na zlepšenie stavu orálneho zdravia,
prevenciu zubného kazu a hygienu dutiny ústnej. Individuálne poradenstvo v problematike
orálneho zdravia absolvovalo 15 rodičov s deťmi predškolského a mladšieho školského veku.
Poradňa nefarmakologického ovplyvňovania TK
Poradňa je zameraná na prevenciu a redukciu rizikových faktorov, ktoré ovplyvňujú hodnotu
krvného tlaku: zmena životného štýlu, aktívny a pasívny odpočinok, zníženie psychického
stresu, zvýšenie pohybovej aktivity, zníženie obsahu soli v konzumovanej strave,
preferovanie zdravých a vhodných potravín. Poradňu navštívilo 104 klientov.
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Humennom
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Hlavné odborné a regionálne priority na úseku verejného zdravotníctva sú stanovené v
nadväznosti na aktuálne uznesenia vlády SR, Strategický rámec v zdravotníctve pre roky
2013 – 2030 a Programové vyhlásenie vlády SR.
Vychádzajúc z uvedeného sú priority RÚVZ Prešovskom kraji zamerané na:
‐ zapojenie sa do spracovania imunologických prehľadov v Prešovskom kraji v spolupráci
sa
po dohode s Banskobystrickým krajom,
‐ výkon štátneho zdravotného dozoru
‐ výkon úradnej kontroly potravín
‐ plnenie uznesení vlády na úseku verejného zdravotníctva
‐ plnenie úloh vyplývajúcich z legislatívy Európskej únie na úseku verejného zdravotníctva.
Spracovanie imunologických prehľadov malo byť riešené v spolupráci s RÚVZ so sídlom
v Banskej Bystrici a RÚVZ v Prešove. K plneniu uvedenej priority zatiaľ neboli vytvorené
podmienky.
V rámci plnenia ďalších priorít RÚVZ so sídlom v Humennom vykonáva kontrolu v 5270
prevádzkach, pričom v roku 2015 bolo:
‐ vykonaných 2947 kontrol v rámci ŠZD a ÚKP,
‐ vydaných 628 rozhodnutí, väčšinou na uvedenie priestorov do prevádzky,
‐ vydaných 194 záväzných stanovísk,
‐ vydaných 400 iných stanovísk,
‐ šetrených 1104 epidemiologických ohnísk,
‐ odobratých 1369 vzoriek vôd, požívatín a sterov,
‐ realizovaných 992 konzultácií.
Okrem uvedeného niektoré oddelenia plnili aj špecifické úlohy vyplývajúce z potrieb
dozorovaného regiónu (okresy Humenné, Medzilaborce a Snina). Plnenie priorít jednotlivými
oddeleniami RÚVZ so sídlom v Humennom bolo nasledovné:

ODDELENIE HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA
1. Výkon štátneho zdravotného dozoru
V rámci plnenia uvedenej priority bol v 778 dozorovaných prevádzkach 634 krát
realizovaný výkon ŠZD. V rámci výkonu ŠZD bola v štyroch prípadoch uplatnená sankcia
formou blokovej pokuty v celkovej sume 100,- €. V dvoch prípadoch bola za správny delikt
podľa § 57 zák.č. 355/2007 Z.z. uplatnená sankcia v sume 360,- €. Najviac výkonov ŠZD
bolo realizovaných v oblasti zariadení starostlivosti o ľudské telo a v zariadeniach sociálnej
starostlivosti,
- v rámci posudkovej činnosti vykonávanej v súlade s § 13 zákona č. 355/2007 Z.z. bolo
vydaných 90 rozhodnutí a 146 záväzných stanovísk. Záväzné stanoviská boli vydávané najmä
v rámci zmien v užívaní stavieb. Rozhodnutia boli v drvivej väčšine vydávané na uvedenie
priestorov do prevádzky,
- v rámci monitoringu kvality pitnej vody a v rámci vykonávaného ŠZD bolo odobratých
a vyhodnotených 365 vzoriek. Kvalita vody dodávaná verejnými vodovodmi je hodnotená
ako veľmi dobrá.
Plnenie uznesení vlády na úseku verejného zdravotníctva
Plnenie úloh vyplývajúcich z legislatívy Európskej únie na úseku verejného
zdravotníctva
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Uvedené priority sú priebežne plnené v rámci výkonu ŠZD a posudkovej činnosti.
2. Projekty vyplývajúce z aktuálnych potrieb regiónu
2.1. Kontrola kvality vody a režimu hospodárenia v PHO VN Starina
Na úpravni vody v Stakčíne bolo v priebehu roka 2015 odobratých na vyšetrenie 12 vzoriek
surovej a 12 vzoriek upravenej vody, ktoré boli skúšané v rozsahu minimálneho rozboru.
Z výsledkov skúšok vzoriek vody vyplýva, že surová voda zodpovedala kategórii A1, v
jednom prípade v ukazovateľoch CHSKMn, mangán, zákal a živé organizmy, v dvoch
prípadoch v ukazovateľoch železo a živé organizmy a v siedmich prípadoch v ukazovateli
živé organizmy, resp. zákal, zodpovedala kategórii A2 vyhlášky MŽP SR č. 636/2004 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo
verejných vodovodoch (ďalej len vyhl. MŽP SR č. 636/2004 Z.z.). Upravená voda
nezodpovedala požiadavkám stanoveným 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. v piatich prípadoch v ukazovateli živé
organizmy. Okrem toho bolo odobratých 15 vzoriek vôd z prítokov do VN Starina - Cirocha,
Stružnica, Berezovec a z hladiny pri priehradnom múre. U týchto prítokov boli vyšetrované
NEL, CHSKMn, reakcia vody, vodivosť a zákal. Vyšetrované ukazovatele zodpovedali
kategórii A1 a v troch prípadoch v ukazovateli zákal kategórii A2 vyhl. MŽP SR č. 636/2004
Z.z.
V rámci plnenia úlohy bola zabezpečená aj kontrola režimu hospodárenia v PHO VN Starina.
Kontrola bola vykonávaná v rámci kontrolných dní zvolávaných orgánom štátnej vodnej
správy.
V tabuľke je uvedený prehľad o odobratých vzorkách a ich kvalite
Počet závadných vzoriek
Odberové miesto

ÚV
Stakčín
- upravená voda

Počet
vzoriek

12

Fyzikálnochemicky

Mikrobiologicky

Biologicky

Spolu

abs.

%

abs.

%

abs.

%

abs.

%

0

0

0

0

5

41.67

5

41,67
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V tabuľke je uvedený prehľad o kvalite surovej vody a jej zaradenie do kategórií

Odberové miesto

Počet
závadných
vzoriek

Kategórie úpravy

Počet
odobraných
vzoriek

A1

A2

A3

abs.

%

abs.

%

abs.

%

abs.

%

12

2

16,67

10

83,33

0

0

0

0

Prítoky
VN Starina

15

12

80,00

3

20,00

0

0

0

0

Spolu

27

14

51,85

13

48,15

0

0

0

0

ÚV Stakčín
surová voda

-

2.2. Kontrola dodržiavania režimu hospodárenia v ochranných pásmach vodných
zdrojov hromadného zásobovania pitnou vodou
Zo 119 obcí regiónu má verejný vodovod 57 obcí. V správe VVS, a.s. je 52 vodovodov,
verejné vodovody v obciach Jabloň, Oľka, Čertižné, Habura a Volica sú spravované obcami.
Štátny zdravotný dozor bol zameraný na kontrolu vodných zdrojov, dodržiavanie režimu
hospodárenia v pásmach ochrany a kontrolu stavu vodojemov. V priebehu roka bolo
preverených trinásť vodných zdrojov. Prípadné zistené nedostatky boli prejednané
s prevádzkovateľmi vodných zdrojov.
Vzorky vôd boli odobrané zo všetkých kontrolovaných vodných zdrojov a vyšetrované
v rozsahu minimálneho rozboru. Z výsledkov skúšok vzoriek vody vyplýva, že voda
zodpovedala kategórii A1 surovej vody z podzemných zdrojov vyhlášky MŽP SR č. 636/2004
Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody
vo verejných vodovodoch.
2.3. Kvalita pitnej vody v individuálnych zdrojoch vody
Cieľom úlohy je získavanie objektívnych údajov o kvalite vody v individuálnych vodných
zdrojoch vody, ktoré zatiaľ nemajú vybudované verejné vodovody. V okrese Humenné zo 62
obcí nemá verejný vodovod 25 obcí a z celkového počtu 63 905 obyvateľov je pitnou vodou
z individuálnych zdrojov zásobovaných 10 306 obyvateľov, čo je 16,12 %. V okrese Snina
z 34 obcí je 24 bez verejného vodovodu a z 37 739 obyvateľov okresu je vodou
z individuálnych zdrojov zásobovaných 7 290 obyvateľov okresu, čo je 19,31 %. V okrese
Medzilaborce z 23 obcí je bez verejného vodovodu 13 obcí a z 12 310 obyvateľov okresu je
vodou z individuálnych zdrojov zásobovaných 28,74 %.
Z obcí okresu Humenné (Chlmec, Hrubov, Jasenov, Ruská Poruba, Černina, Lukačovce,
V. Hrušov, Rovné, Papín, Maškovce, Jankovce, Karná, Baškovce, V. Sitnica, Víťazovce,
Turcovce) bolo odobratých 20 vzoriek vôd, v okrese Snina (Zboj, Pčolinné, N. Jablonka, V.
Jablonka, Uličské Krivé, N. Sedlica, Klenová) bolo odobratých osem vzoriek, v okrese
Medzilaborce (Palota, Výrava, Kalinov, Radvaň n/L., Čabiny, Repejov) bolo odobratých šesť
vzoriek.
Z protokolov o skúškach vzoriek vôd vyplýva, že kvalita vody nezodpovedná
požiadavkám ustanoveným v nariadení vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú
spotrebu v znení nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z. Najčastejšie, až v 90-tich % prípadov,
bolo zistené nedodržanie limitných hodnôt mikrobiologických ukazovateľov.
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Z mikrobiologických a biologických ukazovateľov bol najčastejšie zistený pozitívny nález
koliformných baktérií, enterokokov, Escherichia coli, kultivovateľných mikroorganizmov pri
22oC a 36oC.
Z fyzikálno-chemických ukazovateľov bolo najčastejšie zisťované prekračovanie
limitných hodnôt železa, mangánu, chemickej spotreby kyslíka manganistanom, amónnych
iónov a dusičnanov.
Kvalita vody v individuálnych zdrojoch je nevyhovujúca a požívanie takejto
nevyhovujúcej vody prináša riziká ohrozenia zdravia obyvateľov. Závadnosť odobratých
vzoriek je jednak ovplyvňovaná podložím v danej oblasti (železo, mangán), ale aj dôsledkom
nevyhovujúceho umiestnenia zdrojov vody, zlým technickým stavom a nezabezpečením
dezinfekcie vody.
Zisťovaná vysoká závadnosť vzoriek vôd z individuálnych zdrojov je dostatočným
dôvodom na to, aby tejto problematike bola naďalej venovaná pozornosť najmä zo strany
samospráv.
Výsledky laboratórnych rozborov boli poskytnuté samosprávam, resp. majiteľom
nehnuteľností , na ktorých sa vodný zdroj nachádza.

ODDELENIE PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA
1. Výkon štátneho zdravotného dozoru
Základnou prioritou na úseku verejného zdravotníctva je efektívny a účinný výkon
štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti ochrany verejného zdravia. V roku 2015
sme na oddelení preventívneho pracovného lekárstva RÚVZ so sídlom v Humennom v rámci
štátneho zdravotného dozoru vykonali 487 kontrol v dozorovaných subjektoch v okresoch
Humenné, Snina a Medzilaborce. V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru sme sa
zamerali najmä na subjekty v ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce, v týchto
organizáciách sme vykonali 145 previerok. Ďalšou oblasťou so zvýšeným dohľadom boli
drevovýroby, v ktorých sme v roku 2015 vykonali 58 previerok. V ostatných prevádzkach
zamestnanci oddelenia PPL vykonali v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru 284
previerok.
Na základe výkonov štátneho zdravotného dozoru môžeme konštatovať, že pracoviská
drevovýrob, kde činnosť vykonávali len samostatne zárobkovo činné osoby, prípadne
zamestnávali od jedného do troch zamestnancov, svoju činnosť skončili definitívne, alebo
majú dlhodobú činnosť pozastavenú z dôvodu výrazného poklesu objednávok.

ODDELENIE HYGIENY VÝŽIVY,
A KOZMETICKÝCH VÝROBKOV

BEZPEČNOSTI

POTRAVÍN

1. Výkon štátneho zdravotného dozoru
V rámci štátneho zdravotného dozoru, vrátane kontrol vykonaných v súvislosti s vydaním
záväzných stanovísk, rozhodnutí bolo vykonaných 656 kontrol, na laboratórne vyšetrenie boli
odobrané 4 pitné vody a 14 kozmetických výrobkov. Za zistené nezhody pri výkone ŠZD
bolo v blokovom konaní uložených 17 pokút v celkovej sume 990,- €, v správnom konaní
bolo uložených 9 pokút v celkovej sume 2 370,-€ a uložených 10 opatrení na mieste na
odstránenie zistených nedostatkov. Za nedodržanie zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane
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nefajčiarov bola v blokovom konaní uložená 1 pokuta v sume 100,- €. Za nesprávnu reklamu
bola uložená 1 pokuta v sume 700,- €. V troch prípadoch bola uložená úhrada nákladov.
2. Výkon úradnej kontroly
V rámci výkonu úradnej kontroly bolo vykonaných 549 kontrol v potravinárskych
prevádzkach, vrátane zariadení spoločného stravovania. Okrem plánovaných kontrol bolo
vykonaných 7 mimoriadnych cielených kontrol vyhlásených hlavným hygienikom Slovenskej
republiky (mimoriadna kontrola zameraná na dodržiavanie hygienických požiadaviek
v ázijských reštauráciách; mimoriadna kontrola zameraná na dodržiavanie hygienických
požiadaviek v DSS, vrátane domovov dôchodcov, domovov špeciálnej starostlivosti, ktoré
nepatria medzi zdravotnícke zariadenia v SR, mimoriadna kontrola zameraná na dodržiavanie
hygienických požiadaviek a kvalitu pokrmov v stánkoch s rýchlym občerstvením a ostatných
ZSS na umelých a prírodných sezónnych kúpaliskách významných pre kúpaciu sezónu v SR,
mimoriadna kontrola na nebalené zmrzliny počas letnej sezóny 2015 v SR, mimoriadna
kontrola na dodržiavanie hygienických požiadaviek v zariadeniach spoločného stravovania
v blízkosti stredísk významných z hľadiska letnej turistickej sezóny v SR, mimoriadna
kontrola na dodržiavanie hygienických požiadaviek v zariadeniach spoločného stravovania na
pracoviskách a mimoriadna kontrola zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín
počas konania hromadných podujatí - vianočných (Mikulášskych) trhov v SR. Za zistené
nedostatky bolo v blokovom konaní uložených 105 pokút v celkovej sume 5 285,- €,
v správnom konaní bolo uložených 17 pokút v celkovej sume 9 500,- € a uložených 63
opatrení na mieste na odstránenie zistených nedostatkov.
V rámci plánu odberu vzoriek potravín na rok 2015 bolo odobratých a vyšetrených 301
vzoriek potravín a pokrmov a 1 vzorka predmetov určených na styk s potravinami
a odobratých 55 sterov z prostredia a osobnej hygieny. Za 3 nevyhovujúce vzorky boli
uložené úhrady nákladov v celkovej výške 168,-€.
3. 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 o prídavných látok:
1. Kontrola dodržiavania zákazu používania farbív chinolínovej žltej (E104),
žltej SY FCF/pomarančovej S (E110) a Ponceau 4R, košenilovej červenej A (E124)
a kontrola maximálneho prípustného limitu potravinových farbív skupiny III
s kombinovaným maximálnym limitom v zmysle uvedeného nariadenia pri výrobe
zmrzliny ( ďalej len kontrola používania)
2. Kontrola maximálneho prípustného limitu chinolínovej žltej (E104), žltej SY
FCF/pomarančovej S (E110) a Ponceau 4R, košenilovej červenej A (E124) a kontrola
maximálneho prípustného limitu potravinových farbív skupiny III s kombinovaným
maximálnym limitom v zmysle uvedeného nariadenia u prevádzkovateľov pri výrobe
cukrárenských výrobkov.
3. Kontrola označovania cukrárenských výrobkov a zmrzliny pri ich umiestňovaní na
trh, pri výrobe ktorých boli použité potravinárske farbivá,v prípade ktorých musí označenie
potraviny zahŕňať doplnkové informácie v zmysle článku 24 nariadenia EP a Rady (ES) č.
1333/2008 o prídavných látkach v potravinách (povinnú doplnkovú informáciu pre
spotrebiteľov, že uvedený predávaný cukrárenský výrobok, zmrzlina obsahuje potravinárske
farbivo, ktoré môže mať nepriaznivé účinky na činnosť a pozornosť detí).
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Plnenie:
I. etapa :
- 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 potravinárske
farbivá chinolínová žltá (E104), žltá SY FCF/pomarančová S (E110) a Ponceau 4R,
košenilová červená A (E124) a kontrolu dodržania maximálneho prípustného limitu
potravinových farbív skupiny III s kombinovaným maximálnym limitom+ kontrola ich
označovania.
Miesto odberu : stánky so zmrzlinou, ZSS, v ktorých sa uskutočňuje predaj zmrzliny,
- odber 10 vzoriek cukrárenských výrobkov v priebehu r. 2015 na laboratórne chemické
vyšetrenie zamerané na kontrolu maximálneho prípustného limitu chinolínovej žltej (E104),
žltej SY FCF/pomarančovej S (E110) a Ponceau 4R, košenilovej červenej A (E124) a
kontrola maximálneho prípustného limitu potravinových farbív skupiny III s kombinovaným
maximálnym limitom + kontrola ich označovania.
Miesto odberu : ZSS, v ktorých sa uskutočňuje predaj cukrárenských výrobkov
II. etapa :
- zber údajov, záverečná správa do 31.12.2015 (zistené výsledky sa uplatnia pri príprave
informačných materiálov na ochranu zdravia spotrebiteľov a prípadné prijatie opatrení na
ochranu zdravia obyvateľov).
Vyhodnotenie plnenia za rok 2015:
V roku 2015 bolo odobratých a analyzovaných 10 vzoriek cukrárenských výrobkov a 10
vzoriek zmrzlín, a to konkrétne na:
1. kontrolu dodržiavania zákazu používania farbív chinolínovej žltej (E104),
žltej SY FCF/pomarančovej S (E110) a Ponceau 4R, košenilovej červenej A (E124)
a kontrola maximálneho prípustného limitu potravinových farbív skupiny III
s kombinovaným maximálnym limitom v zmysle uvedeného nariadenia pri výrobe zmrzliny.
Vyhodnotenie: z 10 odobratých vzoriek zmrzlín v 2 vzorkách bolo zistené, že pri ich výrobe
boli použité syntetické potravinárske farbivá - chinolínová žltá (E104) a košenilová červená A
(E124), v prípade ktorých sa zakázalo ich používanie,
2. kontrolu maximálneho prípustného limitu chinolínovej žltej (E104), žltej SY
FCF/pomarančovej S (E110) a Ponceau 4R, košenilovej červenej A (E124) a kontrola
maximálneho prípustného limitu potravinových farbív skupiny III s kombinovaným
maximálnym limitom v zmysle uvedeného nariadenia u prevádzkovateľov pri výrobe
cukrárenských výrobkov.
Vyhodnotenie: ani v jednej z 10 odobratých vzoriek cukrárenských výrobkov nebolo zistené
prekročenie maximálneho prípustného limitu potravinárskych farbív skupiny III
s kombinovaným maximálnym limitom,
3. kontrolu označovania cukrárenských výrobkov a zmrzliny pri ich umiestňovaní na trh,
pri výrobe ktorých boli použité potravinárske farbivá,v prípade ktorých musí označenie
potraviny zahŕňať doplnkové informácie v zmysle článku 24 nariadenia EP a Rady (ES) č.
1333/2008 o prídavných látkach v potravinách (povinnú doplnkovú informáciu pre
spotrebiteľov, že uvedený predávaný cukrárenský výrobok, zmrzlina obsahuje potravinárske
farbivo, ktoré môže mať nepriaznivé účinky na činnosť a pozornosť detí ).
Vyhodnotenie: z 20 odobratých vzoriek v 1 vzorke cukrárenských výrobkov a v 2 vzorkách
zmrzliny boli zistené potravinárske farbivá skupiny III - azorubín E 122 a tartrazin E 102,
ktoré neboli deklarované (uvedené) v zložení. Zároveň tieto cukrárenské výrobky a zmrzlina
neboli označené doplnkovou informáciou pre spotrebiteľov, že uvedený predávaný
cukrárenský výrobok, zmrzlina obsahuje potravinárske farbivo, ktoré môže mať nepriaznivé
účinky na činnosť a pozornosť detí.
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Z 20 odobratých vzoriek v 6 vzorkách cukrárenských výrobkov a v 4 vzorkách zmrzlín
neboli stanovené žiadne potravinárske farbivá skupiny III s kombinovaným maximálnym
limitom.

ODDELENIE HYGIENY DETI A MLÁDEŽE
1. Výkon ŠZD a kontroly v oblasti verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov
životného a pracovného prostredia
Počet všetkých kontrol 303, z toho 17 kontrol v rámci ÚKP a 25 v rámci mimoriadnych
cielených úloh. Na odstránenie zistených nedostatkov boli vydané 2 pokyny v prevádzke
zariadenia školského stravovania a 3 pokyny v prevádzkach školského zariadenia. Pri každom
výkone ŠZD zabezpečujeme zdravotno-výchovné aktivity v rámci ochrany zdravia detí
a mládeže. V priebehu roka 2015 boli poskytované konzultačné, poradenské služby fyzickým
a právnickým osobám pri zámeroch na úpravu, zriadenie, prevádzkovanie zariadení pre deti
a mládež alebo určenie podmienok pre zdravý vývoj detí a mládeže. Celkom bolo
uskutočnených 37 konzultácii.
Počet uložených blokových pokút v zmysle § 29 ods. 1 písm. b), c), d) zákona
č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (osobná hygiena, potraviny po
uplynutí DMT resp. DS, nesprávna manipulácia s potravinami), v počte 14 v sume 365,- eur a
v zmysle § 65 ods. 1 písm. m) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.“) v počte 8 v sume 420,-eur (prevádzková hygiena)
v zariadeniach školského stravovania v školských jedálňach.
Vykonaný bol odber 6-tich pätíc vzoriek varenej stravy na mikrobiologickú bezpečnosť
a tiež 7-mich vzoriek varenej stravy na chemické laboratórne vyšetrenie zo zariadení
školského stravovania pre deti a mládež. Všetky vzorky varenej stravy zodpovedali
Potravinovému kódexu SR.
Bol vykonaný odber 4-och pätíc vzoriek riedenej mliečnej výživy na mikrobiologickú
bezpečnosť z DO Humenné a DO Snina. Výsledok: mikrobiologicky v norme, vo všetkých
vyšetrených vzorkách.
Odber 26-tich vzoriek pitnej vody z IVZ v zariadeniach pre deti a mládež, 14 vzoriek vody
vo vyšetrených ukazovateľoch spĺňali limity ustanovené nariadením vlády SR č. 354/2006 Z.
z. a 12 vzoriek nespĺňalo limity ustanovené nariadením vlády, išlo predovšetkým o nesprávnu
dezinfekciu vody.
Podľa potreby zabezpečujeme sledovanie obsahu dusičnanov v pitnej vode v IVZ, ako
prevenciu pred vznikom dojčenskej dusičnanovej methemoglobinémie. V priebehu roka 2015
bolo celkom odobratých a vyšetrených 11 vzoriek vody z IVZ. Z uvedeného množstva 6
vzoriek nezodpovedalo parametrom pre používanie pitnej vody pre dojčatá, preto bolo
odporúčané používať dojčenskú vodu z obchodnej siete, v štyroch prípadoch pre vysoké
hodnoty dusíkatých látok sme neodporúčali vodu na pitie a ani na prípravu stravy pre
dospelých ľudí.
Vykonaný bol odber 13-tich vzoriek piesku z pieskovísk pri MŠ v okresoch Humenné a
Snina. Tri odobraté vzorky nevyhovovali vyhláške MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach
o požiadavkách na pieskoviská. Podľa § 57 ods. 50 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov iba v jednom prípade išlo o neudržiavané pieskovisko, bola
uložená pokuta vo výške 150,- eur (nezabezpečenie vyhovujúcej kvality piesku v pieskovisku
určeného na hranie detí pri predškolskom zariadení).
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ODDELENIE EPIDEMIOLÓGIE
1. Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru
V roku 2015 sme vykonali 54 výkonov ŠZD v lôžkových a ambulantných zdravotníckych
zariadenia v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce. Z toho 32 výkonov ŠZD
v ambulantných zariadeniach, 18 výkonov na oddeleniach v ústavných zariadeniach
v Humennom a v Snine, dva výkony ŠZD v špecializovanej nemocnici v odbore
otorinolaryngológia v Humennom a dva výkony ŠZD v Agentúrach domácej ošetrovateľskej
starostlivosti v Snine a v Medzilaborciach. V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru sa
zameriavame najmä na dodržiavanie hygienicko-epidemiologického režimu.
2. Posilňovanie prevencie prenosných ochorení
Národný imunizačný program SR
Plnenie imunizačného programu je realizované v spolupráci s detskými a dorastovými
lekármi. Jednou zo základných úloh imunizačného programu je udržanie vysokej úrovne
zaočkovanosti v rámci povinného očkovania. Vo februári bol na všetky očkujúce strediská
doručený očkovací kalendár vo forme kartičiek na rok 2015.
V roku 2015 neboli hlásené závažné problémy pri výkone očkovania. Zaznamenali sme
jedno odmietnutie preočkovania dieťaťa vakcínou INFANRIX POLIO a jedno úplne
odmietnutie očkovania. Ošetrujúcej lekárke bolo zaslané odborné usmernenie MZ SR
o vykonávaní očkovania u detí a dorastu s dočasnými alebo trvalými kontraindikáciami
očkovania.
Zabezpečenie Európskeho imunizačného týždňa:
- realizovaná prednáška pre koordinátorky a asistentov osvety zdravia, ktorí pracujú v rámci
celoslovenského projektu Zdravé komunity (pod záštitou Platformy na podporu zdravia
znevýhodnených skupín). Cieľom stretnutia bolo podanie informácie o Národnom
imunizačnom programe a jeho plnení, o význame povinného očkovania a zabezpečenie
zaočkovanosti rómskych detí. Zároveň sme koordinátorkám a asistentom poskytli očkovacie
kalendáre na rok 2015 a letáky,
- v rámci realizácie projektu „Vzdelávanie budúcich sestier na Stredných zdravotníckych
školách“ sme študentov v Humennom oboznámili s dôležitou úlohou zdravotníckych
pracovníkov v oblasti vakcinácie,
- pre zdravotníckych pracovníkov sme pripravili článok o očkovaní s upozornením na
dodržiavanie základných zásad v rámci povinného očkovania a na epidémiu osýpok v Európe,
ktorý sme rozposlali všetkým lekárom a školám v našej spádovej oblasti,
- lekárom pracujúcim v Záchytnom tábore v Humennom sme zaslali list s odporúčaním
kontrolovať očkovanie proti osýpkam u osôb umiestnených v tábore,
- článok pripravený pre širokú verejnosť o význame očkovania bol zverejnený na internetovej
stránke úradu a na stránke www.humencanonline.sk,
- v priestoroch RÚVZ bol umiestnený informačný panel k EIW 2015.
Kontrola očkovania:
V okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce sme nezaznamenali pokles zaočkovanosti
v rámci povinného očkovania pod 95%.
V okrese Humenné bol v decembri 2006 zriadený Záchytný tábor, očkovanie spadá do
kompetencie MV SR. Počet detí prijatých do záchytného tábora: emigranti – 11 detí, z nich
bolo očkované 1 dieťa Infanrixom a Synflorixom (1 dávkou) a utečenci – 21 detí, z nich
očkované nebolo ani jedno dieťa v období od 1.9.2014 do 31.8.2015.
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Projekt vzdelávania študentov SZŠ v oblasti vakcinológie:
Cieľom projektu je rozšírenie vedomostí o očkovaní ako aj o ochoreniach preventabilných
očkovaním u študentov stredných zdravotníckych škôl. Projekt prebiehal formou prednášok s
nasledovnými témami:
1. Princíp vakcinácie, typy a zloženie očkovacích látok, technika očkovania
2. Bezpečnosť vakcín, nežiaduce reakcie po očkovaní, kontraindikácie očkovania
Ochorenia povinne preventabilné očkovaním:
3. Diftéria, tetanus, pertussis, poliomyelitída
4. VHB, hemofilové invazívne ochorenia, pneumokokové invazívne ochorenia
5. Morbilli, rubeola, parotitída.
K piatim tematickým celkom boli pripravené kontrolné testy v rozsahu 10-12 otázok na
overenie získaných vedomostí študentov po odprednášaní jednotlivých tém. Priemerná
úspešnosť testov bola 83,4 %. Projekt sme začali realizovať v apríli a ukončený bol v júni
2015.

ODDELENIE VÝCHOVY K ZDRAVIU
1. Posilňovanie prevencie neprenosných ochorení, monitorovanie zdravotného stavu
obyvateľstva a jeho skupín vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným podmienkam,
spôsobu života a práce zdravotného uvedomenia ľudí, vrátane monitorovania determinantov
zdravia a hodnotenia dopadov na verejné zdravie
Opatrenia zamerané primárne na podporu zdravého životného štýlu
V roku 2015 bol celkový počet klientov vyšetrených v Základnej poradni 182 (65 mužov
a 117 žien), z toho 63 prvovyšetrených a 119 klientov bolo opakovane vyšetrených.
Z celkového počtu klientov bolo 24 fajčiarov (11 mužov a 13 žien). Komplexné vyšetrenie
Testu zdravé srdce sme vykonávali aj počas výjazdov poradne zdravia (3 výjazdy).
Počas roka sme vykonali výjazdy, kde sme u 849 osôb odmerali krvný tlak a pulz, u 881
osôb sme odmerali množstva telesného tuku a 333-om osobám sme určili hladinu celkového
cholesterolu v kapilárnej krvi.
Výživa a stravovacie zvyklosti
Pri príležitosti Svetového dňa zdravia sme usporiadali „Deň otvorených dverí“ pre
občanov nášho regiónu. Tejto akcie sa celkovo zúčastnilo 27 občanov (10 mužov a 17 žien),
ktorým bol vyšetrený celkový cholesterol v kapilárnej krvi, množstvo telesného tuku a krvný
tlak. Z analýzy výsledkov vyšetrených osôb sme zistili, že zvýšenú hladinu celkového
cholesterolu v kapilárnej krvi malo 16 klientov (59,2%). Zvýšené množstvo telesného tuku
malo 14 klientov (51,8%) a rizikové hodnoty krvného tlaku sme namerali u 7 klientov
(25,9%). Vekové skupiny klientov: muži od 31 do 78 rokov, ženy od 20 do 81 rokov. Na
základných školách odznelo 23 prednášok pre 515 žiakov. Na dvoch základných školách sa
pripravovali zdravé jedlá a ovocné misy. Pre 11 seniorov v DS v Ňagove odznela prednáška
k Svetovému dňu zdravia a zároveň sme im odmerali krvný tlak, množstvo telesného tuku a
hladinu celkového cholesterolu v kapilárnej krvi.
V rámci Svetového dňa zdravia 2015 nás ÚVZ SR požiadal o vyplnenie 50 dotazníkov
s cieľom zistiť zaužívané zvyky a obyčaje ľudí pri príprave a skladovaní potravín a jedál
v domácnosti. Dotazník bol anonymný.
Témy súvisiace so zdravým životným štýlom (zdravá výživa, pitný režim, pohybová
aktivita) sme prezentovali na základných a stredných školách. Spolu odznelo 55 prednášok
pre 1295 žiakov a študentov.
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Svetový deň potravy – 16. október – v dňoch 13.10. – 19.10.2015 sme realizovali 24
edukačných aktivít pre 725 žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. Počas
edukačných aktivít sme 59 študentom odmerali krvný tlak, obvod pása a množstvo telesného
tuku. Článok k Svetovému dňu potravy bol zverejnený na internetovej stránke úradu.
Odborný panel s danou tematikou bol umiestnený v priestoroch úradu.
Fyzická inaktivita
Pri príležitosti Svetového dňa „Pohybom ku zdraviu“ sme realizovali tri aktivity mobilnej
poradne zdravia - meranie hladiny celk. cholesterolu v kapilárnej krvi (vyšetrených 41 osôb),
krvného tlaku (61), množstva telesného tuku (62), stanovenie BMI (12), určenie hladiny
oxidu uhoľnatého (3). Počas týchto aktivít sme zúčastnených edukovali o benefitoch zdraviu
prospešnej pohybovej aktivity. Edukovaných bolo 61 osôb. V rámci edukačnej činnosti
odznelo 17 besied pre 398 žiakov základných škôl o význame pravidelnej pohybovej aktivity,
o zdravej výžive a prevencii obezity, dve besedy pre 22 osôb v produktívnom veku a jedna
beseda pre 29 seniorov. Všetci zúčastnení na besedách sa aj aktívne venovali pohybovej
aktivite.
Učitelia zo základnej školy Darg. hrdinov v Humennom organizovali dňa 11.4.2015
výstup na Viniansky hrad. Akcie sa zúčastnilo 44 detí a 12 dospelých. Prítomná bola aj
zamestnankyňa nášho oddelenia.
Tabak, alkohol, drogy
Realizovali sme 66 preventívnych aktivít u žiakov základných a stredných škôl, ktoré
znižujú možnosť vzniku závislostí a iných závažných poškodení v dôsledku pitia alkoholu,
fajčenia a užívania drog.
2. Regionálne priority
Projekt prevencie rakoviny prsníka s názvom „Zdravé prsia“ sme v roku 2015 realizovali
v dennom centre na sídl. I v Humennom a v spolupráci s OZ Ženy a tradície. Hlavnou časťou
projektu je nácvik samovyšetrovania prsníkov pomocou didaktického modelu. Na projekte sa
v roku 2015 zúčastnilo 26 žien v produktívnom a postproduktívnom veku.
RÚVZ má vlastnú edičnú činnosť – spravodaj Cesta k zdraviu (vytvorený 1x štvrťročne).
Tento spravodaj je e-mailom distribuovaný MŠ, ZŠ, SŠ, obecným úradom, zdravotníckym aj
nezdravotníckym zariadeniam.
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HYGIENA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA
Monitoring kvality pitnej vody z vlastných vodných zdrojov na rómskych osadách
V okrese Bardejov je 23 rómskych osád, z ktorých 7 nemá zabezpečený prívod vody
z verejného vodovodu: Nižný Tvarožec, Andrejová, Lascov, Marhaň, Lenartov, Snakov
(osada mimo obce) a Hrabské . Na 4 osadách (Lukov, Kurov, Snakov, Frička) je zásobovanie
pitnou vodou z verejného vodovodu a aj z vlastných vodných zdrojov, ostatné rómske osady
majú zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu priamo v bytoch resp. obydliach alebo
prostredníctvom výtokových stojanov.
V roku 2015 bolo z rómskych osád odobratých na laboratórne vyšetrenie 16 vzoriek vôd
z vlastných vodných zdrojov , z ktorých 9 bolo nevyhovujúcich. V jednom prípade bolo
v súvislosti s nevyhovujúcou kvalitou pitnej vody zo studne na rómskej osade v obci Hrabské
nariadené opatrenie na zákaz používania pitnej vody zo studne (otvorenej betónovej skruže)
a zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody pre obyvateľov rómskej osady. Uvedené
opatrenie bolo splnené (obyvatelia majú k dispozícii vŕtanú studňu s odberom vody cez
pumpu). V súvislosti s ďalšími nevyhovujúcimi vzorkami boli na príslušné obce (Snakov,
Nižný Tvarožec, Marhaň, Lenartov - 4 studne) zaslané informácie o kvalite vody
s upozornením, na zabezpečenie odstránenia nedostatkov, ktoré môžu mať negatívny vplyv
na kvalitu vody v studniach a zabezpečenie dezinfekcie vody.
Dôvodom nevyhovujúcej kvality pitnej vody v studniach je ich nevhodné umiestnenie
(nemajú zabezpečené ochranné pásmo), nevyhovujúci stav studní a nevyhovujúci odber vody
zo studní vedrom.

PREVENTÍVNE PRACOVNÉ LEKÁRSTVO A TOXIKOLÓGIA
Znižovanie rizika vzniku ochorení podmienených prácou u zamestnancov pri práci so
zobrazovacími jednotkami
Cieľom úlohy je 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).
V rámci štátneho zdravotného dozoru sme sledovali pracovné podmienky a režim práce
a odpočinku zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu so zobrazovacími jednotkami prevažnú
časť pracovnej zmeny t.j. viac ako 4 hodiny denne, a plnenie povinností zamestnávateľov
vyplývajúcich z Nariadenia vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami.
Previerky boli vykonané v kanceláriách v súvislostí s podanými žiadosťami (44) , kde
zamestnanci prevažnú časť pracovnej zmeny vykonávajú prácu so zobrazovacími jednotkami.
Zároveň všetkým zamestnancom (52) boli rozdané na vyplnenie dotazníky informovanosti
zamestnancov pri práci so zobrazovacími jednotkami, ktorými sme overovali u zamestnancov
dodržiavanie požiadaviek zamestnávateľa na poskytovanie informácií v oblasti ochrany
zdravia pri práci. Z rozdaných dotazníkov sa zistilo, že:
- väčšina respondentov využíva ZJ viac ako polovicu pracovnej zmeny
- väčšina respondentov mala vedomosti o vplyve ich práce a pracovných podmienok so ZJ
na zdravie
- respondenti by uprednostnili spôsob získavania informácií účasťou na školeniach
- všetci zamestnanci majú možnosť prerušiť prácu so ZJ v určených časových intervaloch.
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-

jednotlivé pracoviská sú prevažne vybavené novými ergonomicky prispôsobiteľnými PC
zostavami s LCD obrazovkami
Na všetkých sledovaných pracoviskách so zobrazovacími jednotkami neboli zistené žiadne
závažnejšie nedostatky.

HYGIENA VÝŽIVY
1. Sledovanie zdravotnej bezpečnosti hotových pokrmov v zariadeniach spoločného
stravovania
V roku 2015 bolo odobraných v zariadeniach spoločného stravovania 107 vzoriek hotových
pokrmov. Z toho bolo 104 vzoriek vyšetrených mikrobiologicky a 30 vzoriek chemicky,
z toho 3 vzorky boli celodenná strava. Z celkového počtu odobraných vzoriek nevyhovelo 8
vzoriek, čo predstavuje 7,5 %. Všetky tieto vzorky nevyhoveli mikrobiologicky a to pre
prekročený počet koliformných mikroorganizmov - 4 vzorky, pre prítomnosť koagulázopozitívnych stapfylokokov -1 vzorka, pre prítomnosť mikroorganizmov Citrobacter - 4
vzorky, pre prítomnosť mikroorganizmov Pseudomonas aeruginosa - 2 vzorky, pre
prítomnosť mikroorganizmov Klebsiella oxytoca - 1 vzorka. 4 z týchto vzoriek boli odobrané
v zariadeniach spoločného stravovania otvoreného typu: Reštaurácia „Full belly“ (varená
ryža), vývarovňa Expres Panda (zemiaková kaša), hostinec Stará karčma (zemiakový šalát),
Reštaurácia ľudových jedál (varené halušky). 4 vzorky boli odobrané v zariadeniach
spoločného stravovania ústavného typu: Zariadenie pre seniorov Kružlov (syrová nátierka,
vývar z kostí, bravčová pečienka, varené zemiaky).
Vo všetkých prípadoch bolo zahájené správne konanie a prevádzkovateľom uložená náhrada
nákladov v celkovej výške 202,60 eur (v 4 prípadoch) a v 1 prípade bola uložená sankcia 300
eur (Zariadenie pre seniorov Kružlov).
2.

Kontrola účinnosti sanitácie vykonávanej v zariadeniach spoločného stravovania

V roku 2015 bolo odobraných v zariadeniach spoločného stravovania 248 sterov na
kultivačné vyšetrenie na overenie účinnosti vykonávanej sanitácie, z toho 212 sterov bolo
z pracovných plôch, náradia, zariadenia a 36 sterov z rúk a pracovného odevu zamestnancov.
Celkovo nevyhovelo 44 sterov, čo je 17,32%.
V zariadeniach spoločného stravovania otvoreného typu bolo odobraných 148 sterov, z toho
128 bolo z pracovných plôch, náradia, zariadenia a 20 z rúk a pracovného odevu
zamestnancov.
Nevyhovujúcich sterov bolo 30 a boli odobraté v týchto prevádzkach: reštaurácia Penzión
Magura (1 ster - kvasinky), reštaurácia hotel Artin (2 stery - kvasinky, plesne, Klebsiellla
oxytoca), Reštaurácia Verde (5 sterov - kvasinky, Klebsiella pneumoniae, z toho 1 na
kontrolu osobnej hygieny), reštaurácia Next (3 stery – Enterobacter, kvasinky, Klebsiella
pneumoniae, z toho 1 na kontrolu osobnej hygieny), Vývarovňa F&M Catering (1 ster Enterobacter), reštaurácia Corleone (1 ster – Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Klebsiella
pneumoniae, Enterobacter, kvasinky), Reštaurácia ľudových jedál (7 sterov, z toho 1 na
kontrolu osobnej hygieny – Enterobacter, Streptococcus alfa-haemolyticus, Staph. aureus,
kvasinky, plesne), vývarovňa Expres Panda (3 stery, z toho 2 na kontrolu osobnej hygieny –
Enterobacter, E. Coli, kvasinky, Klebsiella oxytoca aj pneumoniae), reštaurácia FM Catering
(4 stery, z toho 1 na kontrolu osobnej hygieny – kvasinky, Enterobacter, Ecc. faecalis).
V zariadeniach spoločného stravovania ústavného typu bolo odobraných 100 sterov, z toho 84
bolo z pracovných plôch, náradia, zariadenia a 16 z rúk a pracovného odevu zamestnancov.
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Spolu nevyhovelo 14 sterov v týchto prevádzkach: ZSS NsP (3 stery – Staph. aureus prod.
Eneterotoxín, Enterobacter cloacae, z toho 1 na kontrolu osobnej hygieny), ZSS Zariadenie
pre seniorov „Topľa“ (6 sterov - kvasinky, plesne, z toho 2 na kontrolu osobnej hygieny), ZSS
LD Astória Bardejovské Kúpele (2 stery - kvasinky, plesne, Staph. aureus), ZSS SB Inmart (1
ster na kontrolu osobnej hygieny - Staph. aureus prod. enterotoxín).
V prípade nevyhovujúcich výsledkov laboratórnych rozborov boli udelené 2 blokové pokuty
v celkovej sume 50 eur za nedostatočnú prevádzkovú hygienu (reštaurácia Corleone – 20 eur,
reštaurácia F&M Catering – 30 eur) v ostatných prípadoch bola uložená bloková pokuta na
mieste za iné nedostatky v prevádzkovej hygiene alebo bolo zaslané upozornenie na dôsledné
vykonávanie účinnej sanitácie a dezinfekcie pracovného prostredia, zariadenia a náradia príp.
dôkladnejšie dodržiavanie osobnej hygieny.

HYGIENA DETÍ A MLÁDEŽE
Prevencia chybného držania tela u žiakov základných škôl
Cieľom priority je v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru monitorovať prostredie a
ergonomické podmienky v klasických a počítačových učebniach na základných školách v
súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia žiakov pri výchovno-vzdelávacom procese.
V roku 2015 sa úloha realizovala priebežne v dvadsiatich dvoch základných školách v okrese
Bardejov prevažne v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru v uvedených zariadeniach.
Zamestnanci referátu hygieny detí a mládeže monitorovali situáciu, týkajúcu sa
ergonomických podmienok v školách so zameraním na primeranosť veľkosti školského
nábytku vo vzťahu k výške žiaka a vhodnosť pracovného miesta v triede vzhľadom na
osvetlenie, zrakové a sluchové poruchy detí a ľavorukosť. V prípade zistenia nesprávneho
sedenia žiakov v školských laviciach bola na základe usmernenia vykonaná náprava. V rámci
prevencie boli vykonávané poradenské a edukačné aktivity - besedy so žiakmi a
pedagogickými pracovníkmi spojené s odovzdaním resp. zaslaním edukačných materiálov s
príslušnou tematikou. Uvedenej problematike sa bude venovať pozornosť aj naďalej v rámci
zdravotno-výchovných aktivít a pri výkone štátneho zdravotného dozoru.
Na uvedenú tému bol vypracovaný článok pod názvom „Prevencia chybného držania tela detí
a mládeže v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v školách“, ktorý bol uverejnený v
regionálnych novinách a na webovej stránke úradu.

EPIDEMIOLÓGIA
Zhodnotenie zaočkovanosti deti pri výskyte VHA v rómskych osadách
Cieľom úlohy bolo zhodnotiť zaočkovanosť detí pri výskyte VHA v rómskych osadách
okresu Bardejov.
V našom okrese sa nachádza 18 ambulancií praktických lekárov pre deti a dorast. Zistili sme,
že lekári evidujú na svojich ambulanciách 4872 rómov, z toho 3509 rómskych detí do 15
rokov.
Celková zaočkovanosť detí do 15 rokov proti VHA je 1721, čo predstavuje 49%
zaočkovanosť.
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OCHRANA K ZDRAVIU
Zvyšovanie zdravotného uvedomenia obyvateľov regiónu s hlavným zameraním na
priority NPPZ
Ovplyvňujeme determinanty zdravia, zvyšovaním informovanosti obyvateľov s cieľom
ochrany, zachovania alebo vrátenia zdravia edukáciou prostredníctvom besied, prednášok,
individuálnym poradenstvom zdravého životného štýlu a ďalšími zdravotno-výchovnými
aktivitami.
Vykonali sme spolu 230 prednášok a besied pre verejnosť, MŠ, ZŠ a SŠ na témy: škodlivosť
fajčenia 21 prednášok, drogy 21 prednášok, riziko užívania anabolík 1, alkohol 28 prednášok,
prvá pomoc 18 prednášok, stomatohygiena 19 prednášok, základné hygienické návyky 17
prednášok, AIDS 12, panelové súťaže - AIDS workshop 11, chrbtica školáka 12 prednášok,
mozog 2 prednášky, poruchy príjmu potravy- zdravá výživa 4 prednášky, sex a dospievanie
15 prednášok, riziká pohlavného života 15 prednášok, starostlivosť o zdravie 25 besied.
Prednášok sa zúčastnilo 5197 záujemcov. Pri prednáškach sme použili zdravotno-výchovné
videofilmy , ktoré boli premietnuté 57 krát a to v rámci prednášky stomatohygiena, základné
hygienické návyky, škodlivosť fajčenia a užívanie anabolík. Poskytli sme zdravotnovýchovný materiál- letáky, ktoré sme vytvorili k besedám
Poradenstvom o vhodnom životnom štýle sa snažíme u klientov upraviť nadváhu resp.
obezitu , čím sa napĺňa sekundárny cieľ NPPO, a to: zníženie počtu nových prípadov
ochorenia súvisiacich s nadhmotnosťou a obezitou, ako aj zníženie výskytu a vplyvu
ostatných modifikovateľných rizikových faktorov týchto ochorení. Vedieme poradňu
pohybovej aktivity, ktorú navštevujú ženy v produktívnom a poproduktívnom veku.
Cvičenia sa konajú 2 x týždenne a uskutočnili sa 179 krát. Najviac ovplyvňuje životný štýl
celej rodiny matka. Vzdelaná a zdravá rodina je základom pre prosperujúcu spoločnosť. Boli
vykonané prednášky pre mamičky v rámci „Klubu matiek“ na témy zdravý životný štýl,
zdravá výživa .
Formou súťaže mediálnou kampaňou „Vyzvi srdce k pohybu“ zvyšujeme informovanosť
obyvateľstva o význame pohybovej aktivity v prevencii chronických neinfekčných ochorení.
Propagovanie minimálneho objemu a intenzity pohybovej aktivity, ktoré už môžu byť
efektívne a môžu priaznivo ovplyvňovať zdravie jedinca, čím sa napĺňa sekundárny cieľ
NPPO: zníženie počtu nových prípadov ochorenia súvisiacich s nadhmotnosťou a obezitou,
ako aj zníženie výskytu a vplyvu ostatných modifikovateľných rizikových faktorov ochorení
súvisiacich s obezitou.
Vykonali sme prednášky o zdravej výžive ženám počas tehotenstva. Ženy si vyskúšali
praktický nácvik starostlivosti o novorodenca, kúpanie, prebaľovanie. Celkom sa budúce
mamičky stretli 27 krát. V rámci kampane „ Týždeň mozgu“ sme vykonali prednášky
o mozgu, potrebe tréningu mozgu ako účinnej prevencii pred Alzheimerovou chorobou.
Aktivity zamerané na tréning mozgu sme vykonali pre verejnosť- seniorov aj pre žiakov .
Prednášky a aktivity sa uskutočnili v priestoroch RÚVZ BJ a v Senior centre na Toplianskej
ulici v Bardejove a na základnej škole na Komenského ul.
CINDI program - naďalej aktívne vykonávať niektoré biochemické vyšetrenia a cielenú
intervenciu pri prevencii civilizačných ochorení v poradenskom centre
V poradniach zdravia identifikujeme individuálne riziko, poskytujeme poradenstvo spojené
s nefarmakologickou intervenciou v oblasti zmeny životného štýlu, zameraného na
elimináciu jednotlivých rizikových faktorov, pri návštevách v poradni aj pri výjazdových
akciách.
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V poradni zdravia sme vyšetrili pomocou prístroja Reflotron spolu 223 klientov.
Vykonali sme 12 výjazdov poradne zdravia do terénu. Niektoré výjazdy sa uskutočnili v
spolupráci s Ligou proti reumatizmu, VšZP, obecnými úradmi, školami, seniorskými
klubmi a vyšetrovali sme zamestnancov týchto inštitúcií. Pre verejnosť sme poskytli
vyšetrovanie pri výjazdoch
súvislosti s významnými svetovými dňami „Svetový deň
zdravia“, „Svetový deň pohybu“, „Svetový deň srdca- MOST.“
Zapojením sa do
celonárodnej kampane „MOST“, verejnosť sme informovali o závažných rizikových
faktoroch srdcovo-cievnych ochorení. Iniciátormi kampane sú Slovenská nadácia srdca a
Slovenská kardiologická spoločnosť. Z tejto akcie bola vysielaná reportáž v regionálnej
televízii. Pri výjazdoch poradne sme klientom vyšetrili biochemické parametre, zmerali tlak
krvi a množstvo podkožného tuku. Fajčiarom sme vykonali merania % COHb v krvi
pomocou prístroja Smokerlyzer a vykonali sme krátke poradenstvo na odvykanie od fajčenia
s poskytnutím zdravotno-výchovného materiálu.
U 35 klientov sme vykonali vyšetrenie pomocou spirometra. 103 klientom, ktorí mali
zvýšené biochemické parametre, sme poskytli poradenstvo na zlepšenie životného štýlu a
poskytli sme im vhodný zdravotno -výchovný materiál .
U 104 klientov, ktorým sa zistil zvýšený tlak krvi sme poskytli poradenstvo ako znížiť krvný
tlak bez medikamentov.
V poradni zdravej výživy sme poskytli poradenstvo 56 klientom , ktorým sme zhodnotili
stravovacie zvyklosti podľa vyplnených jedálničkov a porovnávali nutričné a energetické
hodnoty s odporúčanými výživovými dávkami. V poradni AIDS sme poskytli telefonicky
poradenstvo 5 klientom. Vedieme poradňu pohybovej aktivity, ktorú navštevujú ženy
v produktívnom aj poproduktívnom veku. Cvičenia sa konajú 2 x týždenne uskutočnili sa 179
krát. V rámci poradne zdravia sledujeme a vyhodnocujeme hodnoty obsahu telesného tuku,
centrálnej obezity u každého klienta a upozorňujeme na riziká z hľadiska nadváhy a obezity.
V rámci poradne zdravia sledujeme a vyhodnocujeme hodnoty obsahu telesného tuku,
centrálnej obezity u každého klienta a upozorňujeme na riziká z hľadiska nadváhy a obezity.
Vykonali sme v rámci svetového dňa pohybu výjazd poradne zdravia do podniku Kamax
v Bardejove. Zamestnancom podniku okrem biochemických parametrov a merania tlaku ,
obsahu tuku v tele vykonali aj jednoduché testovanie telesnej zdatnosti. Poskytli sme
individuálne poradenstvo záujemcom k ich konkrétnym problémom a vhodného pohybu
vo vzťahu k zlepšeniu ich zdravia. Poskytli sme pohybovú inštruktáž
V rámci poradne výživy vyhodnocujeme klientom stravovacie zvyklosti podľa vyplnených
jedálničkou a porovnávame nutričné a energetické hodnoty s odporúčanými výživovými
dávkami. Klientom radíme ako upraviť stravovanie s cieľom zníženia nadváhy.
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ODBOR EPIDEMIOLÓGIE
Názov priority: Udržanie vysokej zaočkovanosti detí v rámci povinného pravidelného
očkovania detí a dospelých a riešenie odmietania povinného očkovania.
Počas celého roku bol vykonávaný monitoring ochorení preventabilných očkovaním,
vrátane sledovania ich laboratórnej diagnostiky. V roku 2015 boli z ochorení proti ktorým sa
vykonáva pravidelné povinné očkovanie zaznamenané ochorenia na pertussis, parotitídu
a v dvoch prípadoch bolo vyslovené podozrenie na morbilli.
Ochorení na pertussis bolo zaznamenaných spolu 17: v okr. Košice I – 2, Košice II –
6, Košice III – 1, Košice IV – 2 a Košice okolie – 6 ochorení. Vyskytli sa vo vekových
skupinách: 1-4 roč.= 3x, 5-9 roč.=1x, 15-19 roč.= 1x, 20-24 roč.=2x, 30-34 roč.= 2x, 35 –
39roč.= 1x, 40-44 roč.= 1x, 45-49 roč.= 2x, 60-64 roč.= 2x a viac ako 65 roč.= 2x. V 9
prípadoch boli chorí očkovaní, 4 neboli očkovaní pre vek (dospelé osoby) a u 3 sa údaj
o očkovaní nepodarilo zistiť. V jednom prípade dieťa nebolo očkované z dôvodu odmietnutia
očkovania zo strany zákonných zástupcov.
V hodnotenom období bolo hlásených 289 ochorení na parotitídu: v okr. Košice I 1,
Košice II 17, Košice III 1, Košice IV 3 a v okr. Košice okolie 267 ochorení (v obci Veľká Ida
91, Jasov 73, Boliarov 27, Kecerovce 21, Rankovce 18, Družstevná pri Hornáde 16, Bidovce
10, Kráľovce 5, Čakanovce 2, v obci Komárovce, Malá Ida, Svinica a Vtáčkovce po 1
prípade). Ochorenia sa vyskytli vo vekových skupinách: 0 roč.= 2x, 1-4 roč.= 11x, 5-9 roč.=
79x, 10-14 roč.= 88x, 15-19 roč.= 74x, 20-24 roč.= 18x a 25-34 roč.= 11x, 35-44 roč.= 2x,
45-54 roč.= 2x, 55-64 roč.= 2x. Očkovací status: 100 detí bolo očkovaných 1 dávkou, 158
chorých 2 dávkami a v 1 prípade bol chorý očkovaný 3 dávkami. V 4 prípadoch neboli detí
očkované pre vek a v 26 prípadoch údaj o očkovaní nebol k dispozícii. V 27 prípadoch bolo
ochorenie potvrdené na základe laboratórneho vyšetrenia a klinického obrazu. Ostatných 262
ochorení bolo potvrdených na základe klinických príznakov a epidemiologickej súvislosti.
Hlásených bolo 7 komplikácii (4x orchtída a 3x meningitída).
V roku 2015 boli nahlásené dva pozitívne výsledky serologického vyšetrenia na
morbilli. V prvom prípade bol pozitívny výsledok na morbilli (IgM pozit., IgG pozit.)
nahlásený u dieťaťa narodeného v roku 2011 z okr. Košice II. Výsledok serologického
vyšetrenia 2. vzorky krvi bol tiež IgM pozit., IgG pozit. Medzi prvou a druhou vzorkou séra
nenastal signifikantný vzostup titra protilátok. Konfirmačné vyšetrenie IgM a IgG protilátok
v obidvoch vzorkách vykonalo NRC pre morbilli, rubeolu a parotitídu s negatívnym
výsledkom IgM protilátok. Akútna infekcia vírusom osýpok nebola potvrdená. U dieťaťa
bola laboratórne potvrdená parvoviróza.
Druhý pozitívny výsledok (IgM hran. pozit., IgG pozit.) bol nahlásený u 37 ročného muža
z obce Čižatice okres Košice okolie. Pacient bol hospitalizovaný na Neurologickej klinike UN
L. Pasteura Košice s diagnózou prechodná svalová slabosť parainfekčného pôvodu, akútna
myozitída. Vzhľadom na prekonanú parvovirózu u dcéry, chýbajúce klinické kritéria
u chorého a negatívny nález protilátok IgM v druhej vzorke séra bolo epidemiologické
vyšetrovanie ukončené. Akútna infekcia vírusom osýpok nebola potvrdená.
Na požiadanie všeobecných lekárov pre deti a dorast boli schválené u 46 detí návrhy
schém na dodatočné doočkovanie v rámci povinného pravidelného očkovania detí, ktoré
dosiahli určený vek.
V súvislosti s 10. ročníkom Európského imunizačného týždňa 2015 (EIW) zameraného na
zabezpečenie zvýšenej propagácie očkovania odborní zamestnanci RÚVZ Košice realizovali
spolu 275 aktivít, z toho bolo 207 určených pre laickú verejnosť a 68 pre zdravotníckych
pracovníkov. Podobne ako v predchádzajúcich kampaniach boli aktivity orientované na
cieľové skupiny - laickú verejnosť a zdravotníckych pracovníkov realizovaná
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prostredníctvom printových médií (KORZÁR, KOŠICE:DNES, RTVS), webovej stránky
úradu, letákov a pod. Zamestnanci odboru epidemiológie distribuovali praktické formy
očkovacích kalendárov pre ľahšiu orientáciu v očkovacích schémach pre jednotlivé vekové
kategórie do ambulancií všeobecných lekárov pre deti a dorast území okresov Košice I-IV
a Košice okolie. Očkovacie kalendáre (kartičky) boli zároveň distribuované aj do lôžkových
zdravotníckych zariadení, a to do DFN Košice (infekčná ambulancia) a do UN L. Pasteura
Košice (gynekologicko-pôrodnická klinika a novorodenecké oddelenie). Všeobecným
lekárom pre deti a dorast boli e-mailom zaslané propagačné a informačné letáky. Na 3
stredných zdravotníckych školách na území okresov Košice I a IV bol realizovaný
dotazníkový prieskum očkovania s cieľom zistiť názor študentov na povinné očkovanie a na
vzostup odmietania povinného pravidelného očkovania zo strany rodičov. Aktivity na
zvýšenie povedomia o dôležitosti očkovania boli realizované v priebehu celého roka pre
laickú verejnosť v rámci Poradne očkovania, pre zdravotníckych pracovníkov organizovaním
seminárov a sprístupňovaním aktuálnych informácii na webovej stránke úradu.
V roku 2015 bolo na RÚVZ so sídlom v Košiciach nahlásených všeobecnými lekármi
pre detí a dorast 163 odmietnutí povinného pravidelného očkovania detí, ktoré dosiahli určený
vek zo strany zákonných zástupcov. Ako najčastejšie dôvody odmietnutia očkovania sú
uvádzané:
- obavy z možného vzniku závažných nežiaducich reakcií po očkovaní predovšetkým
v prípade podávania živej vakcíny (MMR)
- výhrady vo svedomí – náboženské dôvody v prípade vakcíny MMR
- výhrady voči zloženiu vakcín (konzervanty, adjuvansy)
- výhrady voči kombinovaným vakcínam pre veľké množstvo prítomných antigénov
- začatie očkovania u veľmi malých detí – posun očkovania
- očkovanie detí proti ochoreniam, ktoré dnes už neexistujú
- vysoká chorobnosť očkovaných detí – neočkované deti sú zdravšie
- dať očkovanie ako dobrovoľné.
Rodičia odmietajúci očkovanie detí boli predvolávaní za účelom odbornej konzultácie do
Poradne očkovania, ktorá je súčasťou Poradenského centra ochrany a podpory zdravia na
úrade. Za sledované obdobie sa v poradni očkovania riešilo 108 prípadov odmietnutia
povinného pravidelného očkovania, poradňu navštívilo 111 osôb. V 4 prípadoch rodičia po
konzultácii zmenili svoj odmietavý postoj k očkovaniu a deti boli doočkované. Po ústnom
prejednaní priestupku na Odbore epidemiológie bolo 89 prípadov postúpených na odbor DP k
priestupkovému konaniu.
Priebežne sa realizuje edukácia zdravotníckeho personálu i rodičov o význame očkovania
vzhľadom na opakované antivakcinačné aktivity a zabezpečení dôslednej dokumentácie
o odmietnutí očkovania.
Názov priority: Sledovanie mikrobiálnej rezistencie na antibiotiká s dôrazom na
multirezistentné baktérie u nozokomiálnych infekcií
Dodržiavanie hygienicko - epidemiologického režimu, bariérovej ošetrovacej techniky,
dodržiavanie dekontaminačných (sterilizačných a dezinfekčných) procesov, riadenie
antibiotickej liečby a vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov patria k najdôležitejším
preventívnym opatreniam v súvislosti s prevenciou vzniku a šírenia nozokomiálnych nákaz
a vzniku rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká.
Za rok 2015 bolo lôžkovými zdravotníckymi zariadeniami hlásených spolu 455
nozokomiálnych nákaz (ďalej NN), z toho bolo 119 infekcií gastrointestinálného traktu, 71
infekcií dýchacích ciest, 97 infekcií v mieste chirurgického výkonu, 80 infekcií krvného
riečiska, 38 močových infekcií a 50 iných infekcií.
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Etiologický agens bol zistený v 432 prípadoch, 20x bol výsledok negatívny a 3x nebol
biologický materiál odobratý. Najčastejšími vyvolávateľmi NN boli: Clostridium difficile
92x, Pseudomonas aeruginosa 45x, Staphylococcus epidermidis 44x (z toho 37x MRSE),
Staphylococcus aureus 27x (z toho 11x MRSA), Klebsiella pneumoniae 41x (z toho 29x
rezistentná na karbapenémy) a Enterococcus faecalis 33x.
Multirezistenciou sa označuje súčasná rezistencia na 3-6 antibiotík rôzneho druhu. Pri
rezistencii na viac ako 6 antibiotík ide o polyrezistenciu.
Z celkového počtu 185 NN (t.j. 40,7%) bolo vyvolaných polyrezistentnými mikrobiálnymi
kmeňmi:
•
Klebsiela pneumoniae produkujúca karbapenemázu u 19 pacientov na Klinike
úrazovej chirurgie, u 9 pacientov na Oddelení akútnej a intenzívnej medicíny a u 1 pacienta
na Urologickej klinike UN L. Pasteura v Košiciach
•
Acinetobacter baumannii rezistentný na karbapenémy u 1 pacienta na OAIM v
Nemocnici Košice-Šaca a.s.
•
Enterobacter cloacae produkujúci karbapenemázu u 1 pacienta na Oddelení dlhodobo
chorých vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša, n.o. Košice
(VOÚG)
•
Pseudomonas aeruginosa produkujúci karbapenemázu u 1 pacienta v Hospici VOÚG.
Na uvedených pracoviskách boli prijaté protiepidemické opatrenia na zabránenie ďalšieho
šírenia týchto mikroorganizmov s klinicky a epidemiologicky významnými mechanizmami
rezistencie voči antibiotikám.
V súvislosti s dodržiavaním hygienicko-epidemiologického režimu bol v roku 2015
v zdravotníckych
zariadeniach 103x vykonaný ŠZD. Bol spojený s objektivizáciou
a hodnotením faktorov prostredia zdravotníckych zariadení so zameraním na mikrobiálny
monitoring odobratých celkovo odobratých 2978 vzoriek. Realizovaná bola kontrola účinnosti
vykonávanej dezinfekcie prostredia, predmetov, plôch a rúk zdravotníckych pracovníkov kde
bolo odobratých 938 sterov, kontrola mikrobiálnej čistoty vnútorného ovzdušia odobratých 30
vzoriek, kontrola sterility zdravotníckych pomôcok a predmetov odobratých 870 vzoriek,
kontrola mikrobiologickej účinnosti dezinfekčných prostriedkov vykonaná 11x a kontrola
účinnosti sterilizačného procesu za použitia biologických indikátorov v počte 1113 vzoriek.

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 a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych
požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia ( príp.
ustanovených v avizovanej novelizácii tejto vyhlášky).
V mesiaci jún
odbor HDM vypracoval pre jednotlivých prevádzkovateľov
ubytovacích zariadení pre deti a mládež začatie správneho konania s cieľom rozhodnutím ich
zaviazať k dodržiavaniu legislatívne stanovených požiadaviek.
Účelom začatých správnych konaní bolo pokynom nariadiť prevádzkovateľom
ubytovacích zariadení pre deti a mládež v meste Košice odstránenie nedostatkov, ktoré boli
zistené v rámci cielených kontrol uskutočnených v roku 2013 a následne 2014. Ide hlavne
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o nedostatky v dodržiavaní kapacity, počtu ubytovaných na izbách, vo vybavení spoločných
priestorov ubytovacích zariadení a zariadení na osobnú hygienu.
Vedúca odboru, ako krajská odborníčka, spolupracovala na príprave návrhu k novele
vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 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 (na zakomponovanie požiadavky mimo školských
internátov, aj požiadavky na DD – nie rodinného typu, resocializačné centra a krízové
centrá).
Názov priority: Zhodnotiť potrebu, hygienické podmienky a spôsob realizácie diétneho
stravovania v školských stravovacích zariadeniach dozorovaných zamestnancami
odboru hygieny detí a mládeže
Odborná a metodická činnosť pracovníkov odboru HDM sa zameriavala aj na
zavedenie a kontrolu správnej výrobnej praxe v zariadeniach školského stravovania pre deti a
mládež. Zvýšená pozornosť bola venovaná problematike výroby diétnych pokrmov v
zariadeniach spoločného stravovania, ako aj dodržiavanie zásad pri zostavovaní jedálnych
lístkov s cieľom ozdravenia výživy detí. Diéty (diabetická, šetriaca a bezgluténová) boli
pripravované na základe Materiálno - spotrebných noriem a receptúr pre diétny stravovací
systém v školskom stravovaní.
Podmienky prípravy a podávania diétneho stravovania sú uvedené v prevádzkovom
poriadku. Diétne stravovanie detí a žiakov bolo poskytované na základe posúdenia lekára
všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo lekára so špecializáciou
v príslušnom špecializačnom odbore, ktorý potvrdí, že zdravotný stav dieťaťa si vyžaduje
osobitné stravovanie. V roku 2015 neboli zistené nedostatky v príprave, resp. v manipulácii s
dovezenou diétnou stravou v školských jedálňach na území mesta Košice a okr. Košice –
okolie.
Vedúca odboru, ako krajská odborníčka spolupracovala na príprave návrhu
revidovaných OVD obyvateľstva SR, k podkladovým materiálom zásad správnej výživy.

ODBOR HYGIENY VÝŽIVY
Názov priority: Zhodnotenie
spoločného stravovania

pracovných

podmienok

zamestnancov

zariadení

V hodnotenom období bol vykonaný cielený štátny zdravotný dozor (ďalej len ŠZD) v 45
vybraných zariadeniach spoločného stravovania, a to v 9 zariadeniach spoločného
stravovania na pracovisku (uvedené v tabuľke č. 2) a 36 verejných zariadeniach
spoločného stravovania (uvedené v tabuľke č.3) zameraný na zistenie a zhodnotenie
pracovných podmienok zamestnancov, ktorí pripravujú pokrmy, a to na:
mikroklímu (teplota prostredia a relatívna vlhkosť),
zariadenia na osobnú hygienu zamestnancov,
poskytovanie a používanie OOPP.
Vybrané boli niektoré zariadenia spoločného stravovania (ďalej len „ZSS“), v ktorých boli
v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru v minulosti zistené aj nedostatky v
podmienkach dodržiavania osobnej hygieny zamestnancov.
Zistenia:
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Vo vybraných ZSS na pracoviskách boli v čase výkonu dozoru objektivizované
mikroklimatické podmienky v priestoroch kuchýň, výdajní pokrmov a bufetov počas
prípravy , resp. výdaja pokrmov, pričom namerané hodnoty teploty prostredia boli v rozmedzí
od +21,8°C do +30,7°C a hodnoty relatívnej vlhkosti vzduchu boli v rozmedzí od 31% do
69%. Počet ZSS s optimálnou, prípustnou a vyššou ako prípustnou teplotou na pracovisku sú
uvedené v tabuľke č. 1.
Hodnoty relatívnej vlhkosti boli prípustné vo všetkých vybraných ZSS na pracoviskách.
Tabuľka č.1

Optimálna
teplota na
pracovisku
17

Počet ZSS s optimálnou, prípustnou a vyššou ako prípustnou teplotou na
pracoviskách všetkých hodnotených zariadení
Teplé obdobie
Prípustná
teplota na
pracovisku
15

Teplota
vyššia ako
prípustná

Optimálna
teplota na
pracovisku

7

0

Chladné obdobie
Prípustná
Teplota vyššia
teplota na
ako prípustná
pracovisku
7

1

Na pracovisku, kde bola nameraná teplota vyššia ako prípustná (meraná v chladnom
i letnom období), mali zamestnanci ZSS možnosť regulácie tepelnej záťaže funkčnými
technickými zariadeniami, ktoré však podľa zistení niektorí nevyužívali z rôznych dôvodov a
v dvoch prípadoch boli nepostačujúce. Pre zamestnancov bol zabezpečený pitný režim.
Vzhľadom k tomu, že prevádzkovatelia predmetných ZSS na pracoviskách zabezpečili
funkčné technické prostriedky na odstránenie záťaže teplom boli zamestnanci ZSS v čase
výkonu dozoru poučení o potrebe využívania týchto technických zariadení na pracovisku pri
zvýšenej záťaži teplom z dôvodu ochrany ich zdravia. Na dvoch pracoviskách boli
prevádzkovateľmi vykonané opatrenia na zintenzívnenie vetrania (vyčistené boli filtre
vzduchotechnických zariadení a zabezpečené ventilátory). Následným dozorom v týchto
dvoch zariadeniach bolo zistené zabezpečenie podmienok pracovného prostredia v súlade
s vyhláškou MZ SR č. 544/2007 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom
a chladom pri práci.
Teploty nižšie ako prípustné neboli zistené v žiadnom z vybraných ZSS.
Zariadenia na osobnú hygienu zamestnancov (šatne a záchody) boli na
všetkých
pracoviskách ZSS v čase dozoru funkčné, účelovo vybavené, udržiavané v čistote.
V niektorých zariadeniach bola zabezpečená denná miestnosť pre zamestnancov, príp.
účelovo vybavený priestor šatne, kde im bol umožnený primeraný oddych.
Zamestnanci mali zabezpečený dostatok OOPP vrátane náhradných.
Prevádzkovatelia ZSS, v ktorých bol vykonaný štátny zdravotný dozor zameraný na pracovné
podmienky zamestnancov zariadení spoločného stravovania, zabezpečili pre svojich
zamestnancov zdravotný dohľad v zmysle ust. zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
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Tabuľka č. 2
P.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Názov prevádzkovateľa
a adresa
OBEDY spol. s r.o., Moldavská
10/B, 040 11 Košice
EUREST spol. s r.o., Miletičova
40, 821 09 Bratislava
Viera Janigová, Ovručská 2, 040
22 Košice
Milan Chmelan, Adlerova 6, 040
01 Košice
Nikoleta Pribulová, Dobogov 8,
044 71 Cestice
Gastrorekrea s.r.o., Letná 45, 040
01 Košice
Slovenská akadémia vied,
Technicko-hospodárska správa
ústavov (ďalej len „SAV,
THSÚ“), Watsonova 45, 040 01
Košice
EUREST spol. s r.o., Miletičova
40, 821 09 Bratislava
Gastromila spol. s r.o., Piešťanská
2, 040 01 Košice

Tabuľka č.3
P.č.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Zoznam vybraných ZSS na pracovisku
Názov ZSS

5

270

jednozmenná

5

280

dvojzmenná

3

100

jednozmenná

2

170

jednozmenná

2

90

jednozmenná

16

1075

jednozmenná

4

150

jednozmenná

10

820

Trojzmenná

9

370

Jednozmenná

Závodná jedáleň Valcovňa, Areál
U. S. Steel Košice
Kuchyňa Snežienka v obj.
„Východoslovenská energetika
a.s.“, Hollého 3, 040 01, Košice

Zmennosť
prevádzky

Zoznam verejných ZSS
Mikroklimatické podmienky
Názov zariadenia
spoločného
stravovania

P&R TRADE
s.r.o., Dom.
námestie 23, KE

Reštaurácia penzión
Platz, Dom.
námestie 23, Košice

LK 10 s.r.o.,
Kováčska 19,
Košice
EZEX s. r. o.,
Hlavná 101, Košice

Reštaurácia
Camelot, Kováčska
19, Košice
Reštaurácia
Ambassador,
Hlavná 101, Košice
Reštaurácia Le
Colonial, Hlavná 8,
Košice
Pizzeria HUT,
Hlavná 111, Košice

Hotel Gloria Palac
s. r. o., Prašná 7,

Počet
pripravovaných
porcií v čase
dozoru

Kuchyňa v obj. „Východoslovenská
vodárenská spoločnosť a.s.“,
Komenského 50, 040 01 Košice
Reštaurácia v obj. OD TESCO,
Hlavná 111, 040 01 Košice
Jedáleň LESY, Moyzesova 18, 040
01 Košice
Jedáleň GERA pre dôchodcov,
Bačíkova 18, 040 01 Košice
Jedáleň MAJA v areáli firiem,
Budulovská 24. Moldava nad
Bodvou
Kuchyňa v obj. „Podnikateľské
centrum“, Letná 45, 040 01 Košice
Kuchyňa v obj. SAV, THSÚ,
Watsonova 45, 040 01 Košice

Prevádzkovateľ
zariadenia
spoločného
stravovania –
verejné

LE COLONIAL s.
r. o., Hlavná 8,
Košice
Quensway
Restaurants
Slovakia s.r.o.,
Ľubinská 23/A,
Bratislava
Zoltán Zubár,
Huskova 49,
Košice
IN SIEME s. r. o.,
Wuppertalska 45,
Košice

Počet
zamestnancov
v ZSS v čase
dozoru

Reštaurácia
Lampareň, Hlavná
115, Košice
Reštaurácia Dom
odborov,
Masarykova 2,
Košice
Reštaurácia hotela
Gloria Palac,

Relatívna vlhkosť

Teplota

Vyhovuje Nevyhovuje

Vyhovuje Nevyhovuje

Zariadenia na
osobnú
hygienu pre
zamestnancov

Zdravotný
dohľad

OOPP

(Vyhovuje -V
Nevyhovuje(Vyhovuje -V
Nevyhovuje-N) N)

39%

25ºC

V

V

V

62%

22ºC

V

V

V

60%

23ºC

V

V

V

44,5%

26,8ºC

V

V

V

32%

23ºC

V

V

V

53%

23ºC

V

V

V

45%

23°C

V

V

V

39,7%

24,9ºC

V

V

V
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9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.
29.
30.

Košice

Bottova 1, Košice

COOL PLUS s. r.
o., Opatovská cesta
10, Košice
Kizoton s. r.o.,
Kaukazska 2939,
BA
Vodarenská s. r. o.,
Vodarenská 6,
Košice
Peter Šariščan,
Berlínska 11,
Košice

Reštaurácia Cool
Bowling, Štúrova 1,
Košice
Reštaurácia
LOKAL, Hlavná
80, Košice
Reštaurácia hotela
City, Vodárenská 6,
Košice
Reštaurácia
U Katky,
Budapeštianska 2,
Košice
Pub u kohúta,
Hrnčiarska 23,
Košice
Reštaurácia
Chrysso, Zvonárska
3, Košice
Bagetéria, Hlavná
102, Košice
Reštuarácia Zlatý
dukát, Hlavná 16,
Košice
Reštaurácia Italiano
XXIV, Hlavná 24,
Košice
Reštaurácia Cafe
Napoli, Hlavná 82,
Košice
Reštaurácia
Ampohra,
Jesenského 25,
Košice
Reštaurácia
Jahodná,
v športovorekreačnom
stredisku Jahodná
Reštaurácia Villa
regia, Dom.
námestie 3, Košice
Reštaurácia
Mediterran,
Alžbetina 24,.
Košice
Reštaurácia Sypka,
Fejova 1, Košice

GRG s. r. o.,
Hlavná 54, Košice
K-Profin s.r.o.,
Veternicová 9, BA
Krotuchen s. r.o.,
Hlavná 36, Prešov
Zlatý dukát spol.
s r. o., Hlavná 16,
Košice
Ristorante Italiano
XXIV s. r. o.,
Hlavná 24, KE
MAZU s. r. o.,
Lomonosovova 28,
KE
VEKTOR s. r. o.,
Bystrická 65,
Košice
Petamax s. r. o.,
Klimkovičova 40,
KE
Q 10 s. r. o.,
Bajzova 9, Košice
Mediterran s. r. o.,
Alžbetina 24,
Košice
Family Plus s. r. o.,
Byster 20, Sady
n/Torysou
Dom Techniky
ZSVTS KE s. r.o,
Južná trieda 2/A,
Košice
Cocina s. r. o.,
Herlianska 67,
Košická Nova Ves
TOBI s. r.
o.,Slovenskej
Jednoty 10, Košice

Reštaurácia Hotela
Centrum, Južná
trieda2/A, Košice
Reštuarácia
Magnólia, Sv.
Ladislava 2,
Košická Nova Ves
Reštaurácia
RUBIKON,
Moldavska 27,
Košice

Viera Belejová,
Moyzesova 7,
Košice

Reštuarácia SET,
Tr. SNP 88, Košice

Eva Kortvelyová,
Jasov
Iveta Nagyová,
Hemerková 35,
Košice
Terria, Kováčska

Reštaurácia Skala,
Jasov
Cafe restaurant
Doňa, Drábova 7,
Košice
VIGVAM pub,

43,5%

24,1ºC

V

V

V

45,8%

25,7ºC

V

V

V

40,1%

24,9ºC

V

V

V

43,5%

26,8ºC

V

V

V

47,1%

24,4ºC

V

V

V

47,1%

23ºC

V

V

V

45,5%

25,9ºC

V

V

V

31,4%

24,1ºC

V

V

V

33%

25,3ºC

V

V

V

50%

26,5ºC

V

V

V

45,6%

24,8ºC

V

V

V

45%

26,5ºC

V

V

V

43%

26,5ºC

V

V

V

35,5%

24,9ºC

V

V

V

32%

22ºC

V

V

V

40%

22ºC

V

V

V

34,5%

26ºC

V

V

V

56,2%

27,7ºC

V

V

V

50,4%

27,4ºC

V

V

V

65%

20ºC

V

V

V

62%

24,2ºC

V

V

V

63%

22ºC

V

V

V
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31.
32.
33.

44, Košice

Toryská 8, Košice

Veronika
Gajdošová, Uralská
8, Košice
DONI s. r. o., Seňa
183

Reštaurácia,
Pražska 4, Košice

Poláček v.o.s.,
Perešská 26,
Košice
Lumagast s. r. o.,
Denešova 10,
Košice
RONO FOOD spol.
s r. o., Bardejovská
26, Košice

34.
35.

36.

Čarda s. r.o.,
Trebejovská 8,
Družstevná pri
Hornáde

Reštaurácia
U Doniho, Seňa
183
Reštaurácia Salaš,
Perešská 26, Košice
Reštaurácia
u Šuhaja, Denešova
10, Košice
Reštaurácia ležiaca
bosorka,
Bardejovská 26,
Košice
Reštaurácia Čarda,
Trebejovská 8,
Družstevná pri
Hornáde

67%

22,2ºC

V

V

V

69%

26,9ºC

V

V

V

35%

26,1ºC

V

V

V

67%

23,2°C

V

V

V

69%

23,9ºC

V

V

V

61,2%

22,4ºC

V

V

V

Názov priority: Zabezpečovanie výživovej hodnoty celodennej stravy klientov vo
vybraných zariadeniach pre seniorov
V rámci plnenia tejto úlohy bolo z 3 vybraných zariadení pre seniorov odobraných po 7
vzoriek celodennej stravy na laboratórne stanovenie výživovej hodnoty a NaCl (spolu 21
vzoriek celodennej stravy).
Išlo o zariadenia spoločného stravovania - kuchyne situované v týchto zariadeniach:
1.
VIA LUX – Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov, Andraščíkova 2,
Košice
2.
Arcidiecézna charita Košice, Dom pokojnej staroby A. F. Colbrieho, Južná tr. 2,
Košice
3.
ARCUS Špecializované zariadenie a Zariadenie pre seniorov, Skladná 4, Košice
Získané hodnoty laboratórnych skúšok vzoriek celodennej stravy a hodnoty z výstupu
nutričného programu ALIMENTA boli porovnávané s aktualizovanými hodnotami OVD pre
obyvateľov SR.
Zhodnotenie výsledkov odobratej celodennej stravy za 7 dní podľa zariadení:
1.
VIA LUX – Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov, Andraščíkova 2,
Košice
Z vypočítaných priemerov laboratórnych výsledkov, čo sa týka % plnenia energie podľa OVD
možno konštatovať, že v predmetnom ZSS bolo zistené plnenie energetickej hodnoty
v priemere u mužov na 128% a u žien na 143 %, čo znamená významné prekročenie
energetického príjmu ako je stanovené OVD pre sledovanú skupinu seniorov. Na
prekročení energie mali podiel najmä tuky a bielkoviny v zložení podávanej celodennej
stravy.
Prevádzkovateľ zariadenia bol písomne oboznámený s výsledkami a informovaný o možnej
úprave jedálnych lístkov.
2.

ARCUS Špecializované zariadenie a Zariadenie pre seniorov, Skladná 4, Košice

112

Z vypočítaných priemerov laboratórnych výsledkov, čo sa týka % plnenia energie podľa OVD
možno konštatovať, že v predmetnom ZSS bolo zistené plnenie energetickej hodnoty
v priemere u mužov na 94,5% a u žien na 105,6 %, čo je akceptovateľné pri porovnaní
s OVD pre obyvateľov SR určených pre sledovanú skupinu seniorov, avšak z priemerných
hodnôt základných živín vyplynulo, že napriek naplnenej energetickej hodnote podľa OVD,
bol podiel bielkovín a tukov prekročený v zložení podávanej celodennej stravy a podiel
sacharidov bol pod hodnotami OVD.
Prevádzkovateľ zariadenia bol písomne oboznámený s výsledkami a informovaný o možnej
úprave jedálnych lístkov s prihliadnutím na pohlavie a vek konzumentov.
3.
Arcidiecézna charita Košice, Dom pokojnej staroby A.F. Colbrieho, Južná trieda č.2,
Košice
Z vypočítaných priemerov laboratórnych výsledkov, čo sa týka % plnenia OVD môžeme
konštatovať, že v predmetnom ZSS bolo plnenie energetickej hodnoty v priemere u mužov
na 104,4% a u žien na 116,7 %, čo znamená mierne prekročenie energetického príjmu podľa
OVD pre sledovanú skupinu seniorov ženského pohlavia. Na prekročení energie mali podiel
najmä tuky a bielkoviny v zložení podávanej celodennej stravy.
Prevádzkovateľ zariadenia bol písomne oboznámený s výsledkami a informovaný o možnej
úprave jedálnych lístkov.
Z výsledkov laboratórnych skúšok možno konštatovať, že množstvo soli v podávanej
celodennej strave nebolo prekročené v žiadnom zo ZSS zaradených do tejto úlohy.

ODBOR HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA
Názov priority: Objektivizácia kvality vody vo verejne prístupných prírodných
prameňoch a studničkách vo vybraných zdravotne významných ukazovateľoch na
území okresov Košice-mesto a Košice-okolie
V prvom polroku 2015 boli v rámci plnenia úlohy odobraté vzorky vody zo 6
prameňov za účelom laboratórneho stanovenia kvality vody, ktoré sa nachádzajú v blízkosti
frekventovaných turistických a cyklistických trás, resp. studničiek. Konkrétne išlo o tieto
voľne dostupné minerálne pramene :
1.
Herľany - prameň v lesoparku
2.
Herľany - prameň pri obecnom úrade
3.
Buzica - prameň (vrt KE-8)
4.
Mesto Košice - prameň Anička
5.
Horný Bankov - prameň v lesoparku
6.
Dolný Bankov - prameň Jána Nepomuckého
V druhom polroku 2015 bolo v rámci plnenia úlohy odobratých ďalších 11 vzoriek
vôd
z prameňov, v záujmových územiach, a to:
7.
Veľká Lodina - prameň „Nad Obecným úradom“
8.
Sokoľ - prameň „Žriedla“
9.
Sokoľ - prameň „Pri chate Uhrinč“
10.
Sokoľ - prameň „Na Barvenku“
11.
Kysak - prameň „Pri horárni – cyklotrasa v obci Kysak“
12.
Poproč - prameň „Kavarcová“
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13.
14.
15.
16.
17.

Poproč - prameň „Kamenná studňa“
Poproč - prameň „Rinaldýn“
Košice - Dolný Bankov - prameň Jána Nepomuckého
Košický Klečenov - prameň „Na začiatku obce“
Skároš - prameň oproti RD č. 79.

Vzorky vody boli vyšetrené v rozsahu minimálneho rozboru a na prítomnosť
vybraných toxických kovov - Hg a Pb, a to v zmysle Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody
určenej na ľudskú spotrebu, v znení NV SR č. 496/2010 Z. z.
Z výsledkov laboratórnych rozborov vyplynulo, že okrem prameňov na Dolnom
Bankove v Košiciach a v Sokoli pri chate Uhrinč, kde bol zaznamenanýi výskyt indikátorov
fekálneho znečistenia, všetky ostatné vyšetrené vzorky vyhoveli vyššie citovanému
nariadeniu vlády. Avšak aj napriek týmto zisteniam boli všetci starostovia v záujmových
územiach písomne upovedomení, aby zabezpečili, z dôvodu informovania verejnosti, tabule
priamo pri zachytených prameňoch a studničkách s oznamom, že voda z prameňa sa nesmie
používať ako pitná zo zdravotných dôvodov a z dôvodov možného kolísania kvality vody
v priebehu roka, najmä v mikrobiologických ukazovateľoch.
V záujme ochrany verejného zdravia boli prostredníctvom starostov obcí podané
občanom tieto základné informácie: „Voľne dostupné pramene nie sú spoľahlivo chránené,
preto táto skutočnosť vplýva na kvalitu vody a tiež na výdatnosť prameňa. Pramene
a studničky sú bez ochranného pásma, čím nie je vylúčené ich znečistenie napr. ľudskou
činnosťou, zvieratami, prírodnými živlami a pod. Pitie vody neznámej a pravidelne
nesledovanej kvality je potrebné z hľadiska ochrany zdravia považovať za rizikovú pre
možnosť vzniku vodou prenosných ochorení. Len spoľahlivá ochrana a pravidelná údržba
prírodného vodného zdroja sú predpokladom zdravotnej bezchybnosti vody, čo sa v prípade
voľne prístupných prameňov nedá zaručiť.“
Názov priority: Odbery vzoriek teplej vody na prítomnosť Legionel v zdravotníckych
zariadeniach v Košickom regióne.
V druhom polroku 2015 zamestnanci odboru HŽPaZ odobrali vzorky teplej vody vo
vybratých lôžkových zdravotníckych zariadeniach v meste Košice, za účelom zistenia
prítomnosti Legionel. Vzorky vôd boli odobraté v 4 zdravotníckych zariadeniach, v každom
zariadení na 5 klinikách alebo oddeleniach (t.j. 5 vzoriek v každom zariadení), a to :
1.

Letecká vojenská nemocnica, a. s., Murgašova 1, Košice - odbery dňa 24. 11. 2015:

2.

UN LP, Tr. SNP 1, Košice - odbery dňa 02. 10. 2015:

•
pavilón „D“, Klinika geriatrie a gerontológie - izba č. 5 - sprcha
•
pavilón „D“, Klinika geriatrie a gerontológie - sprcha pre imobilných pacientov
•
pavilón „C“, Oddelenie dlhodobo chorých - 3. posch., izba č. 29 - sprcha
•
pavilón „C“, Oddelenie dlhodobo chorých - 3. posch., spoločná kúpeľňa , sprcha pri dverách
•
pavilón „A“, Ústav leteckej a preventívnej medicíny - 7. posch., sprcha pre klientov pri
vyšetrovni ergometrie

•
Gynekologicko - pôrodnícka klinika, Odd. šestonedelia - 17. posch.B, sprcha pre izbu č. 6
•
Klinika hematológie a onkohematológie - 8. posch., izba č. 9 (3 lôžka) - sprcha
•
Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - 7. posch., spoločná kúpeľňa pre
pacientov - sprcha
•
I. psychiatrická klinika, Psychiatrické oddelenie - 5. posch., izba č. 4 (1 lôžko) - sprcha
•
I. interná klinika - 5. posch., 5C, spoločná sprcha pre pacientov
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3.

UN LP, Rastislavova 43, Košice - odbery dňa 14. 10. 2015:

4.

Nemocnica Košice - Šaca a. s. - odbery dňa 18. 09. 2015:

•
Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie, Popôrodné oddelenie - spoločná sprcha
•
Neurologické oddelenie - 3. posch., spoločná sprcha pre pacientov
•
Klinika infektológie a cestovnej medicíny - 2. posch., izolačka C5
•
Klinika pneumológie a ftizeológie - 1. posch., izba č. 14 - sprcha
•
IV. interná klinika, Jednotka intenzívnej koronárnej starostlivosti, Jednotka starostlivosti
o pacientov s chronickým zlyhaním srdca, B ženy - sprcha

•
•
•
•
•

Oddelenie dlhodobo chorých - 11. posch, kúpeľňa pre imobilných - sprcha
Interná klinika - 9. posch. - izba č. 4 (5 lôžok) - sprcha
Nová časť, Gynekologicko - pôrodnícka klinika - 3. posch., izba č. 4 (2 lôžka) - sprcha
Stará časť, Gynekologicko - pôrodnícka klinika, Šestonedelie - 3. posch., izba č. 4 (3 lôžka)
Klinika popálenín - POP 1 - septická časť - 2. posch., izba č. 1 (3 lôžka)

Vzorky vôd boli laboratórne vyšetrené na RÚVZ so sídlom v Košiciach metódou
„membránová filtrácia“. V troch zdravotníckych zariadeniach nebola identifikovaná
prítomnosť legionel, v jednom zariadení – UNLP Košice, Trieda SNP 1 (monoblok) – bola
identifikovaná prítomnosť legionel vo všetkých 5 vzorkách, preto boli vzorky zaslané na ÚVZ
SR za účelom ich identifikácie. Dňa 2. 12. 2015 boli doručené výsledky laboratórnych
vyšetrení, ktorými bola potvrdená prítomnosť „Legionella pneumophila sérotyp 1 a 3“ vo
všetkých 5 vzorkách. Na základe toho bol dňa 16. 12. 2015 zaslaný list UNLP s výzvou
o písomné vyjadrenie, ako tento stav bude manažment UNLP riešiť, t.j. aké opatrenia
a v akom termíne navrhnú tak, aby došlo k eliminácii legionel v rozvodnej sieti. Termín na
písomné vyjadrenie bol stanovený do 15. 1. 2016.

ODBOR PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA
Názov priority: Kontrola expozície zamestnancov chemickým faktorom v súvislosti so
zmenami klasifikácie na základe zmien v chemickej legislatíve v poslednom období.
Európska chemická agentúra (ďalej len ECHA) po zmenách v legislatíve týkajúcich sa
klasifikácie chemických látok a zmesí, prioritne rieši karcinogénne, mutagénne látky a látky
toxické pre reprodukciu (ďalej len CMR látky) vo vzťahu ku kontrole rizík.
Na základe uvedeného bol v rámci priorít na rok 2015 stanovený cieľ, že v dozorovaných
prevádzkach budú v rámci štátneho zdravotného dozoru (ďalej len ŠZD) aktívne vyhľadávané
CMR látky a látky narúšajúce endokrinný systém s cieľom znížiť zdravotné riziká pri ich
používaní na čo najnižšiu možnú mieru.
V roku 2015 boli zamestnancami odboru preventívneho pracovného lekárstva (ďalej len PPL)
vykonané kontroly zamerané na vystavenie zamestnancov karcinogénnym a mutagénnym
faktorom (ďalej len KaMF) na 27 pracoviskách.
V tejto súvislosti RÚVZ so sídlom v Košiciach (ďalej len RÚVZ KE) v roku 2015 vydal 8
rozhodnutí na zaradenie prác do 3. a 4. kategórie pre karcinogénne a mutagénne faktory,
z toho v 6-tich prípadoch boli rozhodnutia vydané spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o., a to
DZ Mechanika pre expozíciu šesťmocnému chrómu (ďalej len Cr6+), DZ Údržba, útvaru
Riaditeľa pre spoľahlivosť vyhradených technických zariadení, útvaru riaditeľa pre inšpekciu
strategických zariadení a útvaru Generálneho manažéra pre environment pre expozíciu
polycyklickým aromatickým uhľovodíkom (ďalej len PAU) a DZ Koksovňa pre expozíciu
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PAU, fenolu a benzénu. Ďalej spoločnosti ISS Facility Services s. r. o. pre expozíciu PAU
a Východoslovenskému onkologickému ústavu a. s. pre expozíciu cytostatikám pre
novozaradenú profesiu zdravotnícky asistent.
V porovnaní s rokom 2014 možno konštatovať pokles počtu zamestnancov zaradených do 3.
a 4. kategórie práce pre KaMF. V roku 2014 to bolo 901 zamestnancov, z toho 232 žien. V
v roku 2015 je to 726 zamestnancov, z toho 215 žien (zdroj ASTR), z toho v 3. kategórii je
565 zamestnancov, z toho 202 žien a v 4. kategórii 161 zamestnancov, z toho 13 žien.
Najviac zamestnancov exponovaných KaMF (PAU) a zaradených do 3. a 4. kategórie práce
vykonáva pracovné činnosti na DZ Koksovňa. Sú to zamestnanci spoločností U. S. Steel
Košice s. r. o., ISS Facility Services s. r. o. a KOKSMONT a. s. Košice. Celkový počet
exponovaných je 439 zamestnancov, z toho 22 žien (zdroj ASTR).
Na druhom mieste v počte zamestnancov exponovaných KaMF sú zdravotnícke
zariadenia, v ktorých je do 3. kategórie zaradená práca s cytostatikami, s celkovým počtom
exponovaných 163, z toho 144 žien (zdroj ASTR). Ide o Východoslovenský onkologický
ústav a. s., Kliniku hematológie a onkohematológie UNLP Košice, Nemocničnú lekáreň
UNLP Košice a Oddelenie detskej onkológie a onkohematológie Detskej fakultnej nemocnice
Košice.
Expozíciu zamestnancov KaMF v nerizikovej kategórii práce evidujeme v spoločnosti U. S.
Steel Services s. r. o., aj na prevádzke Práčovňa, kde sa perú a chemicky čistia pracovné
odevy z DZ Koksovňa a ISS Facility Services s. r. o., ktorá vykonáva práce na DZ Koksovňa,
kde sú zamestnanci exponovaní PAU. V práčovni bolo vymedzené kontrolované pásmo,
konkrétne zberné miesto znečistených pracovných odevov z DZ Koksovňa, manipulačné
miesto pri vážení odevov a priestor chemického čistenia v chemickej čistiarni. Spoločnosť má
vydané súhlasné rozhodnutie na činnosti spojené s manipuláciou s KaMF na predmetnom
pracovisku.
KaMF sú zamestnanci exponovaní aj v spoločnosti Brock Metals s. r. o., ktorá pri údržbe
taviacich zariadení na výrobou zinkových zliatin vo forme malty používa zmes Sairset,
klasifikovanú ako karcinogén kategórie 1A a zmesi Fiberfrax, Sibral Standart zo
žiaruvzdorných keramických vláken, klasifikované ako karcinogén 1B. Ďalším novým
subjektom je spoločnosť DEMOSTAV, spol. s r. o., ktorej zamestnanci vykonávajú práce na
pracoviskách spoločnosti RMS a. s. Košice a sú exponovaní karcinogénom kategórie 1B pri
opravách a vulkanizácii dopravníkových pásov a pogumovaní bubnov (ide o zmesi cement W
– T3, cement TV – W20 a spojovaciu fóliu FPN-034).
V sledovanom období bolo vydaných 9 nových súhlasných rozhodnutí na činnosti spojené
s používaním, manipuláciou a skladovaním chemických karcinogénov a mutagénov. V 4-och
z nich (Ústav experimentálnej medicíny LF UPJŠ v Košiciach, Štátny ústav pre kontrolu
liečiv – kontrolné laboratórium, Neurobiologický ústav SAV a U. S. Steel Košice, s. r. o.) bol
jedným rozhodnutím zároveň vydaný súhlas aj na používanie veľmi toxických látok a zmesí.
Pre Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou bol súhlas na činnosti spojené s používaním, manipuláciou a skladovaním
chemických karcinogénov a mutagénov a súhlas na používanie veľmi toxických látok a zmesí
spojený spolu so súhlasným rozhodnutím na uvedenie priestorov do prevádzky a schválenie
prevádzkových poriadkov pre prácu v expozícii biologickým faktorom a chemickým
faktorom vydaný aj.
V priebehu roka 2015 vypracoval odbor PPL 231 odborných vyjadrení formou interných
oznámení pre odbory HDM, HŽPaZ a HV k prevádzkovým poriadkom pre prácu v expozícii
chemickým faktorom, pričom v 2-och prípadoch (Základná škola Gemerská 2 a Základná
škola Belehradská 21) upozornil na zákaz používania chemických karcinogénov a mutagénov
pri výučbe.
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Pri vypracovaní vyjadrenia k prevádzkovému poriadku pre prácu v expozícii chemickým
faktorom pre Nemocničnú lekáreň Detskej fakultnej nemocnice Košice bolo zistené, že
v rámci nemocničnej lekárne bola zriadená centrálna riediareň cytostatík podľa ustanovení
vyhlášky MZ SR č. 129/2012 Z. z. o správnej lekárenskej praxi.
V roku 2015 bolo vydaných 45 súhlasných rozhodnutí na činnosti spojené s manipuláciou
s materiálmi obsahujúcimi azbest, čo je o 16 rozhodnutí viac, ako v roku 2014. Činnosti
spojené s odstraňovaním azbestu v exteriéri boli posudzované v 28-ich prípadoch, z toho 15 x
bol azbest odstraňovaný zo striech rodinných domov, 1 x zo strechy bytového domu a 12 x zo
striech nebytových budov. V interiéri boli demontované azbestocementové (ďalej len AZC)
lávky v káblových kanáloch v areáli spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. (6
rozhodnutí), AZC priečky (7 rozhodnutí), boletické panely, panely z obvodového plášťa (3
rozhodnutia) a stúpačky bytových jednotiek (1 rozhodnutie). Spolu bolo odstránených cca 300
ton materiálov s obsahom azbestu.
Vykonané boli 4 kontroly zamerané na dodržiavanie nariadenia vlády SR č. 253/2006 Z. z.
o požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri
práci. Konkrétne bol ŠZD vykonaný pri odstraňovaní strešnej krytiny z kravína na HD
v Rozhanovciach (práce zabezpečovala spoločnosť Skoba – výškový servis, s. r. o.), pri
odstraňovaní AZC strešnej krytiny z rodinného domu na Žatevnej 4 v Košiciach (demontáž
realizovala spoločnosť Astana s. r. o.) a 2 kontroly boli vykonané v súvislosti
s odstraňovaním AZC boletických panelov z objektu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
v Košiciach na Jesennej ulici (demontáž zabezpečovala spoločnosť Astana s. r. o.). V prípade
odstraňovania AZC boletických panelov bolo zistené, že pri demontáži nebol dodržaný plán
práce, ktorý bol súčasťou rozhodnutia vydaného RÚVZ Košice pod č. 2015/04811-02/PPL-Pl
zo dňa 30. 09. 2015 a voči spoločnosti ASTANA s.r.o. bolo začaté správne konanie.
V súvislosti s odstraňovaním AZC boletických panelov z budovy Prírodovedeckej fakulty
UPJŠ na Jesennej 5 v Košiciach nám bolo z Okresného riaditeľstva policajného zboru
v Košiciach, Odboru kriminálnej polície zaslané aj dožiadanie vo veci anonymného podania –
trestného konania v súvislosti s možným poškodeným zdravia dotknutých osôb azbestom
v rámci likvidácie AZC boletických panelov. Na základe výsledkov z meraní vykonaných
akreditovanými pracoviskami bolo možné konštatovať, že na pracoviskách PF UPJŠ pri
odstraňovaní AZC boletických panelov nebol predpoklad, že by došlo k ohrozeniu zdravia
zamestnancov a študentov úletmi azbestu z opláštenia budovy.
Spolu boli prešetrené 3 anonymné podnety na výskyt azbestu, resp. neodbornú manipuláciu
pri odstraňovaní AZC materiálov.
V priebehu prvého polroka bola uložená pokuta v sume 2 000 € spoločnosti CLEAN PARK
s. r. o., Hemerkova 35, Košice, ktorá odstraňovala AZC strešnú krytinu z časti strechy
rodinného domu na Čechovovej 2 v Košiciach bez oprávnenia vydaného Úradom verejného
zdravotníctva SR. Spoločnosť sa proti rozhodnutiu o uložení pokuty odvolala. Druhostupňový
orgán rozhodnutie prvostupňového orgánu o uložení pokuty potvrdil.
Znižovanie zdravotných rizík z látok poškodzujúcich reprodukciu a narúšajúcich endokrinný
systém bolo zamerané na ich aktívne vyhľadávanie.
V roku 2015 bolo v 3. a 4. kategórii práce pre expozíciu látkam poškodzujúcich reprodukciu
zaradených 285 zamestnancov, z toho 144 žien (zdroj ASTR).
V jednom prípade (Súkromné gymnázium Dneperská 1) v odbornom vyjadrení formou
interného oznámenia odbor PPL upozornil na potrebu zabezpečenia zníženia zdravotných
rizík z expozície látkam poškodzujúcim reprodukciu (octan olovnatý) v súlade
s požiadavkami na ochranu zdravia zamestnancov.
Pri posudzovaní prevádzkového poriadku pre prácu v expozícii chemickým faktorom pre
spoločnosť TAJBA, a. s. bolo zistené, že zamestnanci používajú pri laboratórnych činnostiach
kyselinu boritú, ktorá je klasifikovaná ako reprodukčne toxická, kategória 1B. Zamestnávateľ
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bol upozornený na potrebu zabezpečenia opatrení na zníženie zdravotných rizík z expozície
tejto látke.
Pri výkone ŠZD bolo v spoločnosti KUENZ-Sk s. r. o. zistené používanie nových náterových
látok s obsahom izokyanátov, ktoré patria medzi karcinogény kategórie 2. Uvedená
spoločnosť predložila k týmto náterovým látkam karty bezpečnostných údajov s klasifikáciou
zmesi podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii,
označovaní a balení látok a zmesí a vypracovala interný prevádzkový predpis pre prácu
s farbami obsahujúcimi izokyanáty. Spoločnosť zabezpečila aj objektivizáciu izokyanátov
v pracovnom ovzduší, pričom z výsledkov meraní vyplynulo, že neboli prekročené NPEL.
Okrem toho sa tu na povrchovú úpravu sporadicky používa aj farba Agropox Minium – Teil
A, obsahujúca bisfenol-A-(epichlorhydrin), klasifikovaný ako látka reprodukčne toxická 1A.
S touto náterovou látkou pracuje 5 zamestnancov.
V spoločnosti U. S. Steel Labortest, s. r. o. sa používa v laboratóriu Studenej valcovne na
stanovenie chrómu a vanádu reprodukčne toxická látka dichróman draselný klasifikovaný
ako látka toxická pre reprodukciu H360FD, karcinogénna látka H350 a látka, ktorá môže
spôsobovať genetické poškodenie H340. V kvantometrickom laboratóriu sa okrem
dichrómanu draselného, používaného na stanovenie železa v práškových materiáloch používa
na stanovenie celkového železa aj chlorid ortuťnatý klasifikovaný ako látka toxická pre
reprodukciu H361fi. V laboratóriu Koksovne sa na prípravu roztokov taktiež používa
dichroman draselný a ako rozpúšťadlo n-hexán, klasifikovaný ako látka toxická pre
reprodukciu H361f.
V uplynulom roku bolo vydané jedno rozhodnutie pre spoločnosť Kerkotherm a. s. na
zaradenie prác do 3. kategórie pre chemický faktor, konkrétne olovo, ktoré je podľa
nariadenia (ES) č. 1272/2008 látka poškodzujúca reprodukciu.
Pri výkone ŠZD boli v spoločnosti RMS a. s., Košice prekontrolované náhodne vybraté KBÚ
chemických látok a zmesí používaných pri vulkanizácii za tepla a za studena v DZ Údržba
metalurgických pecí. Bolo zistené, že KBÚ používaných zmesí sú spracované podľa
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia
Komisie (EÚ) č. 453/2010. Zmesi sú klasifikované ako nebezpečné a v oddiele 3 KBÚ je
k dispozícii identifikácia zložiek zmesi podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1272/2008 (CLP). Bolo zistené používanie zmesí Cement W – T3 (lepidlo na pevné ťažko
zápalné spoje prenosníkových pásov) s ropnými destilátmi, s vysokým obsahom C6; ťažký
benzín s nízkou teplotou varu - nešpecifikovaný v koncentrácii > 80 % klasifikovaný ako
karcinogén 1B, Cement TV-W20 (lepidlo na spájanie oteruvzdorných dopravníkových pásov
odolných proti oleju metódou vulkanizácie za tepla) s ropnými destilátmi, s vysokým
obsahom C6; ťažký benzín s nízkou teplotou varu - nešpecifikovaný v koncentrácii > 80 %
klasifikovaných ako karcinogén 1B, Spojovacia fólia FPN-034 (spojovacia zmes na spoje
prenosníkových pásov odolné proti oleju metódou vulkanizácie za tepla) s obsahom ropných
extraktov, z ťažkých alkánových destilátov v koncentrácii 5 – 10 % klasifikovaných ako
karcinogén 1B, PRIMER TG 101 prípravný náter kovových povrchov pred pogumovaním
s obsahom ťažkého benzínu (ropného) ľahká frakcia, hydrogenovaný v koncentrácii 2,5-10 %
klasifikovaný ako karcinogén 1B, mutagén 1B a aspiračne toxický 1. Ďalej bolo
konštatované, že na pracoviskách RMS, a.s. Košice sú zabezpečené účinné technické,
organizačné a individuálne opatrenia na minimalizáciu expozície zamestnancov KaMF. Počas
výkonu práce s KaMF je zabezpečené lokálne odsávanie a zamestnancom sú prideľované
účinné OOPP.
V spoločnosti IEE Sensing Slovakia s. r. o. bolo pri výkone ŠZD zistené používanie
čistiaceho alkalického prostriedku PREGAN DL na pracovisku Printing hala sieťotlače pri
príprave a čistení šablón s obsahom N-Ethyl–2-pyrrolidon v koncentrácii 5-10 %, ktorý je
klasifikovaný ako látka toxická pre reprodukciu H360Df, ktorá môže poškodiť plod v tele
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matky. Zamestnanci boli poučení o vlastnostiach používaných chemických faktorov,
zamestnávateľ poskytuje zamestnancom účinné OOPP a vypracoval vnútornú smernicu
o zakázaných prácach pre mladistvých a tehotné ženy.
Na Ústave patológie a Oddelení patológie UNLP Košice sa pre imunochemické farbenie
a imunobotting používa chromogén 3,3-diaminobenzidine (DAB), ktorý je klasifikovaný ako
karcinogén 1B. S DAB sa manipuluje v laminárnom boxe s tým, že kým v minulosti
vyšetroval patológ farbené vzorky pod mikroskopom v laminárnom boxe, v súčasnosti
odčítava vzorky na monitore PC. Expozícia lekára patológa DAB je znížená na najnižšiu
možnú úroveň.
Pri výkone ŠZD v spoločnosti NEO SLOVAK a. s. Košice, ktorej predmetom činnosti je
tvrdé pochrómovanie valcov a elektroiskrové obrábanie valcov na valcovanie plechov bolo
zistené, že pri týchto činnostiach je používaný oxid chrómový, klasifikovaný ako
karcinogénna a mutagénna látka H350, H340 a látka toxická pre reprodukciu H361f. Taktiež
bolo zistené, že objektivizácia Cr 6+ v pracovnom prostredí bolo vykonaná v roku 2014,
pričom technická smerná hodnota nebola prekročená. Zamestnancom sú prideľované OOPP
v zmysle vypracovaného regulatívu, je zabezpečené oddelené odkladanie pracovných odevov.
V rámci kolektívnych preventívnych opatrení zamestnávateľ zabezpečil vybavenie nádrží
odsávacími zariadeniami, na pracoviskách je zakázané jesť, piť, fajčiť a je vymedzené
kontrolované pásmo.
V spoločnosti KEN SLOVAK s.r.o., ktorej činnosť je zameraná na výrobu komponentov a
výrobkov zdravotníckej techniky a profesionálnej kuchynskej techniky z nerezovej ocele, sú
zamestnanci exponovaní Cr 6+ (karcinogén 1A a mutagén 1B) a Ni (karcinogén 1A).
Zamestnávateľ vykonal počas skúšobnej prevádzky objektivizáciu oboch chemických
faktorov v pracovnom prostredí, pričom TSH nebola prekročená.
Pri opravách defektov sa v spoločnosti MIKONA s. r. o. používa prípravok TIP TOP
THERMOPRESS MTR-roztok, ktorý bol v minulosti klasifikovaný ako karcinogénny, preto
bol pre spoločnosť vydaný súhlas na činnosti spojené s používaním, manipuláciou a
skladovaním chemických karcinogénov a mutagénov. Pri výkone ŠZD v roku 2015 bola
predložená nová KBÚ tohto prípravku a bolo zistené, že výrobca zmenil jeho zloženie
a v súčasnosti neobsahuje zložku trichlórethylén, preto už nie je klasifikovaný ako
karcinogénny.
V spoločnosti STAWI s. r. o., ktorej činnosť je zameraná na výrobu kovových konštrukcií, je
pri povrchovej úprave výrobkov používaná farba BITEP 400 ZWART klasifikovaná ako
mutagén kategórie 1B, karcinogén kategórie 1B a reprodukčne toxická látka kategórie 1B.
Uvedená zmes obsahuje látku bisfenol-A-epoxyhars. Pri výkone ŠZD bolo zistené, že farba je
používaná sporadicky, je uložená v sklade a zamestnávateľ vykonal opatrenia na ochranu
zdravia zamestnancov.
Pri laboratórnych činnostiach (v spoločnostiach U. S. Steel Labortest, s. r. o.,
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Košice, Tepláreň Košice, a. s., pracovisko
Súdne lekárstvo a patologická anatómia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Ústav experimentálnej fyziky SAV,
Parazitologický ústav SAV, Ústav experimentálnej medicíny LF UPJŠ v Košiciach a Ústav
fyzikálnych vied UPJŠ v Košiciach) sú zamestnanci exponovaní látkam a zmesiam
klasifikovaným ako karcinogénne, mutagénne a reprodukčne toxické. Najčastejšie
používanou látkou je dichroman draselný, ktorý je podľa Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) klasifikovaný ako Carc. 1B, Muta. 1B, Repr. 1B,
Acute Tox. 2 (asp.), Acute tox. 3 (oral), STOT Rep. 1, Acute tox. 4 (skin), Skin Corr 1B,
Resp. Sens. 1 a Skin Sens 1.
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V mesiaci máj 2015 bola v rámci seminárov VŠ na RÚVZ Košice prednesená prezentácia na
tému Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov, reprodukčne
toxických látok a látok narúšajúcich endokrinný systém.
Názov priority: Prieskum pracovných podmienok vo vybraných obchodných centrách
V prvom polroku roku 2015 bol vytypovaný obchodný reťazec na realizáciu uvedenej úlohy.
Na získanie požadovaných údajov boli spracované 4 dotazníky pre zamestnancov zamerané
na otázky týkajúce sa vnútorného prostredia, ručnej manipulácie s bremenami, psychickej
pracovnej záťaže a zdravotných ťažkostí podporno-pohybového systému, ktoré budú použité
v prieskume a 1 dotazník pre zamestnávateľa týkajúci sa technického vybavenia objektov
jednotlivých filiálok.
V mesiaci jún 2015 bol spoločnosti LIDL Slovenská republika v. o. s. (ďalej len spoločnosť)
zaslaný list so žiadosťou o spoluprácu pri plnení tejto úlohy, na ktorý odpovedala listom
doručeným dňa 13. 07. 2015. V liste bol uvedený zoznam filiálok na území mesta Košice
a kontaktné údaje na regionálnych manažérov. V mesiaci september 2015 sa uskutočnilo
pracovné stretnutie zamestnancov odboru PPL a regionálnych manažérov, na ktorom boli
dohodnuté technické a organizačné podmienky dotazníkového prieskumu.
Samotný prieskum bol realizovaný v 6-ich košických filiálkach spoločnosti v prvých dvoch
dekádach mesiaca november 2015. Spoločnosť poskytla zoznamy zamestnancov
v jednotlivých filiálkach, na základe ktorých sa dotazníkový prieskum uskutočnil. Každá
filiálka
bola
navštívená
2 x s cieľom podchytiť čo najväčší počet respondentov s tým, že do prieskumu neboli
zaradení zamestnanci, ktorí v spoločnosti pracujú kratšie ako 3 mesiace.
Zo 178 zamestnancov, ktorých identifikačné údaje nám boli poskytnuté (meno, priezvisko,
profesia), sa dotazníkového prieskumu zúčastnilo 136 respondentov, čo je 76,40 %.
Jednotlivé filiálky spoločnosti boli v prieskume zastúpené nasledovne:
1.
ul. Južná trieda 29 spolu 29 zamestnancov, z toho 20 zúčastnených v prieskume,
2.
ul. Americká trieda spolu 23 zamestnancov, z toho 20 zúčastnených v prieskume,
3.
ul. Lechkého spolu 31 zamestnancov, z toho 23 zúčastnených v prieskume,
4.
ul. Popradská spolu 31 zamestnancov, z toho 22 zúčastnených v prieskume,
5.
ul. L. Svobodu spolu 32 zamestnancov, z toho 24 zúčastnených v prieskume,
6.
Moldavská cesta spolu 32 zamestnancov, z toho 27 zúčastnených v prieskume.
Štatistické spracovanie dotazníkov bude vykonané v prvom polroku roku 2016.
•

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.
V súvislosti so stanovenou prioritou odboru a jej vytýčených cieľov, bolo v roku 2015
uskutočnených 20 spoločných akcií mobilnej základnej Poradne zdravia RÚVZ Košice
a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., krajskej pobočky v Košiciach (ďalej len VšZP),
termíny ich realizácie pozri v tab. 1. Akcie sa konali na 13 miestach, s orientáciou
na klientelu z rôznych profesií a doplnkovo pre verejnosť, resp. záujmové skupiny. Prehľad
akcií z hľadiska konkrétneho miesta konania a početnosti klientov základnej Poradne zdravie

120

podľa pohlavia a vekových kategórií ako aj početnosti klientov Poradne na odvykanie
od fajčenia uvádza tab. 1.

Tab. 1 Poradenské aktivity realizované v spolupráci so VšZP, a. s., krajskou pobočkou Košice

P.
č.

1.

Dátum

11. 3. 2015

Miesto konania
(inštitúcia)

Allianz Slovenská
poisťovňa, a. s., pobočka
Košice, Štúrova 7

Klienti základnej
Poradne zdravia (PZ)
podľa pohlavia a vekových skupín
do 30 r.

31 – 64 r.

od 65 r.

SPOLU
podľa
pohlavia

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

1

4

6

33

0

0

7

37

0

1

4

15

7

12

11

11

48

2

5

2

0

17

5

48

9

0

3

1

10

3

26

21

54

1

8

1

3

SPOL
U

Počet fajčiarov
(klienti POF)
z počtu klientov
základnej PZ

M

Ž

Spolu

44

0

4

4

28

39

0

1

1

15

53

68

1

2

3

0

65

14

79

12

2

14

0

0

13

4

17

0

0

0

68

2

2

82

91

173

2

6

8

7

72

0

0

8

80

88

1

6

7

8

17

2

1

11

21

32

2

1

3

(Deň zdravia – pre zamestnancov)

2.

3.

12. 4. 2015

14. 4. 2015

Čermeľ – Alpinka,
Onkokardioturistika,
28. ročník – jarná časť
(turistická akcia Klubu turistov
Medicína Košice, RÚVZ Košice
a KTMK)

Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie
v Košiciach, Pavilón
chemických disciplín,
Komenského 73
(akcia k Svetovému dňu zdravia
pre zamestnancov a študentov)

4.

17. 5. 2015
20. 5. 2015

Getrag Ford
Transmissions Slovakia,
s. r. o., Kechnec, Perínska
cesta 282
(Deň zdravia pre zamestnancov –
jarný termín)

5.

22. 5. 2015

Asseco Central Europe,
a. s., pobočka Košice,
Werferova 1
(Deň zdravia – pre zamestnancov)

6.

6. 6. 2015

7.

8. 6. 2015
10. 6. 2015
22. 6. 2015
24. 6. 2015

8.

19. 6. 2015

U. S. Steel Košice, s. r. o.,
Vstupný areál U. S. Steel
(4. ročník Family Safety Day –
pre zamestnancov a ich rodiny)

RÚVZ so sídlom
v Košiciach, Ipeľská 1 –
ústredné pracovisko,
Rooseveltova 8 –
detašované pracovisko
(Deň pre naše zdravie –
pre zamestnancov)

Botanická záhrada
Univerzity P. J. Šafárika
v Košiciach UPJŠ,
Mánesova 23
(Deň zdravia – pre zamestnancov)
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9.

26. 6. 2015

10.

8. 9. 2015

Magistrát mesta Košice,
Trieda SNP 48/A
(Deň zdravia – pre zamestnancov
a verejnosť)

Zákaznícke centrum SPP,
a. s., Košice,
Moldavská 12

2

3

11

46

4

5

17

54

71

3

9

12

1

5

8

11

0

0

9

16

25

3

3

6

2

0

21

35

8

12

31

47

78

1

1

2

29

9

78

21

0

0

107

30

137

23

3

26

1

6

4

81

0

1

5

88

93

0

7

7

1

5

6

72

0

0

7

77

84

0

16

16

96

119

267

488

25

33

388

640

1028

48

61

109

(Deň zdravia – pre zamestnancov)

11.

10. 9. 2015

Úrad Košického
samosprávneho kraja,
Nám. Maratónu mieru 1,
Košice (Deň zdravia –
pre zamestnancov a verejnosť)

12.

21. 10.
2015
22. 10.
2015

13.

23. 11.
2015
24. 11.
2015

14.

27. 11.
2015

SPOLU

Getrag Ford
Transmissions Slovakia,
s. r. o., Kechnec, Perínska
cesta 282
(Deň zdravia pre zamestnancov –
jesenný termín)

Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a. s., krajská
pobočka, Senný trh 1,
Košice (Deň zdravia – pre
zamestnancov)

Slovenská pošta, a. s.,
Košice 2, Thurzova 3
(Deň zdravia – pre zamestnancov)

Vysvetlivky: M – muž, Ž – žena; POF – Poradňa na odvykanie od fajčenia

Na akciách v roku 2015 bolo prostredníctvom mobilnej základnej Poradne zdravia
intervenovaných spolu 1028 klientov, z toho 388 mužov (37,7 %) a 640 žien (62,3 %),
vo vekovom rozpätí od 18 do 77 rokov. Na základe sledovaných vekových kategórií,
najpočetnejšou bola klientela v produktívnom veku, t. j. vo vekovej kategórii od 31 do 64
rokov (73,4 %). Mladí dospelí vo veku do 30 rokov tvorili 20,9 %- podiel zo súboru
vyšetrených a seniorský vek (65 a viac rokov) bol zastúpený s podielom 5,6 %.
Z celkového počtu klientov (1028), prejavilo záujem o absolvovalo protifajčiarskeho
poradenstva 109 (10,6 %) osôb – fajčiarov, z toho 48 mužov (44,0 %) a 61 žien (56,0 %).
Vekové zastúpenie v poradí mladí dospelí, produktívny vek, seniori bolo v pomere 21,1 % :
76,1 % : 2,8 %. Rozloženie podľa pohlavia bolo v uvedených vekových kategóriách viacmenej rovnomerné.
Klientom v rámci poradenských služieb bola poskytnutá individuálna konzultácia
v otázkach ozdravenia spôsobu života, ktorej predchádzali vybrané vyšetrenia zahrňujúce,
napr. meranie celkového cholesterolu, tlaku krvi, pulzu, výpočet BMI, WHR, stanovenie
percenta telesného tuku. Pri niektorých akciách podľa ich zamerania bolo zabezpečené širšie
spektrum vyšetrení, napr. vo vzťahu k rizikovým faktorom metabolického syndrómu
(cez poradňu), resp. rôzne preventívne konzultácie a výkony (zo strany menovanej poisťovne)
realizované externým tímom odborníkov.
Klienti – fajčiari, ktorí absolvovali poradenstvo na odvykanie od fajčenia, mali
stanovenú koncentráciu alveolárneho oxidu uhoľnatého (CO) a karboxyhemoglobínu (COHb)
vo výdychu (prístrojom Smokerlyzer), zistený stupeň závislosti od nikotínu prostredníctvom
dotazníkových metód a konzultovaný aktuálny stav a možnosti jeho riešenia.
Riziko chronických neinfekčných ochorení (najmä srdcovocievnych) bolo zisťované
na základe vyšetrenia vybraných biochemických a antropometrických parametrov
a stanovenia výsledného rizikového skóre v Teste Zdravé srdce. Pre ilustráciu uvádzame dva
zo základných ukazovateľov, celkový cholesterol a tlak krvi, ktoré boli zisťované u všetkých
klientov poradne.
Hodnoty celkového cholesterolu v krvi malo z celého súboru v norme 60,5 %
vyšetrených osôb a v riziku 39,5 % osôb, pozri tab. 2.
Podľa pohlavia (v súbore prevažujú ženy), rizikové hodnoty tohto parametra
sa vo vyššej miere vyskytli u žien (46,9 %), a to aj v rámci každej vekovej skupiny. Ďalej,
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u žien výskyt rizikových hodnôt vo vzťahu k normálnym prevládal v produktívnom veku
(od 31 rokov) a v seniorskom (od 65 rokov). Pre porovnanie, rizikové hodnoty u mužov boli
namerané v zastúpení 27,3 %, a ani v jednej z vekových skupín neprevyšovali početnosťou
normálne hodnoty.
Z hľadiska sledovaných vekových skupín a celosúborových údajov je pomer
normálnych a rizikových hodnôt nasledovný: v kategórii do 30 rokov 87,0 % : 13,0 %;
v kategórii od 31 do 64 rokov 53,9 % : 46,1 %; v kategórii 65 a viac rokov 48,3 % : 51,7 %.

Tab. 2 Hladina celkového cholesterolu u vyšetrených klientov Poradne zdravia na akciách
v spolupráci so VšZP, a. s., krajskou pobočkou Košice
Mladí dospelí
do 30 r.

Celkový cholesterol

abs.

Muži

Ženy

SPOLU

normálne
hodnoty
rizikové
hodnoty
Spolu
muži
normálne
hodnoty
rizikové
hodnoty
Spolu
ženy
normálne
hodnoty
rizikové
hodnoty
Spolu

92

%
(↓)

(→)
32,6

95,8
3,8

4

4,2

96
95
24
119
187
28
215

24,7
100,0
27,9
79,8
8,0
20,2
18,6
100,0
30,1
87,0
6,9
13,0
20,9
100,0

Produktívny vek
od 31 do 64 r.
abs.
174
93
267
233
255
488
407
348
755

%
(↓)

(→)
61,7

65,2
87,7
34,8
68,8
100,0
68,5
47,7
85,0
52,3
76,3
100,0
65,4
53,9
85,7
46,1
73,4
100,0

Seniori
od 65 r.
abs.
16
9
25
12
21
33
28
30
58

SPOLU

%
(↓)

(→)
5,7

64,0
8,5
36,0
6,4
100,0
3,5
36,4
7,0
63,6
5,2
100,0
4,5
48,3
7,4
51,7
5,6
100,0

abs.
282
106
388
340
300
640
622
406
1028

%
(↓)

(→)
100,0

72,7
100,0
27,3
100,0
100,0
100,0
53,1
100,0
46,9
100,0
100,0
100,0
60,5
100,0
39,5
100,0
100,0

Vysvetlivky:
Celkový cholesterol: normálne hodnoty ≤ 5 mmol/l; rizikové hodnoty > 5,0 mmol/l (podľa Testu Zdravé srdce)
(↓), (→): orientačné znaky pre smer výpočtu % v rámci jednotlivých kategórií

Hodnoty krvného tlaku malo zo všetkých vyšetrených klientov v norme 70,7 % osôb
a rizikové 29,3 % osôb, pozri tab. 3.
Z hľadiska pohlavia a sumárnych dát za všetky vekové skupiny, bol pomer
normálnych hodnôt k rizikovým menej priaznivý u mužov. Tlak v norme bol nameraný
u 74,4 % žien a 64,7 % mužov. V každej vekovej kategórii sa rizikové hodnoty častejšie
vyskytovali u mužov. Výskyt rizikových hodnôt u oboch pohlaví prevažoval nad normálnymi
hodnotami vo veku od 65 rokov.
V celom súbore vyšetrených podľa sledovaných vekových skupín bol pomer
normálnych a rizikových hodnôt nasledovný: vo veku do 30 rokov 83,7 % : 16,3 %; vo veku
od 31 do 64 rokov 68,7 % : 31,3 % a vo veku 65 a viac rokov 48,3 % : 51,7 %.
Tab. 3 Tlak krvi u vyšetrených klientov Poradne zdravia na akciách v spolupráci so VšZP, a. s.,
krajskou pobočkou Košice
Tlak krvi

Mladí dospelí
do 30 r.
abs.

Muži

normálne
hodnoty

75

%
(↓)
78,1

(→)
29,9

Produktívny vek
od 31 do 64 r.
abs.
164

%
(↓)
61,4

123

(→)
65,3

Seniori
od 65 r.
abs.
12

SPOLU

%
(↓)
48,0

(→)
4,8

abs.
251

%
(↓)
64,7

(→)
100,0

Ženy

SPOLU

rizikové
hodnoty
Spolu
muži
normálne
hodnoty
rizikové
hodnoty
Spolu
ženy
normálne
hodnoty
rizikové
hodnoty
Spolu

21
96
105
14
119
180
35
215

15,3
21,9
24,7
100,0
22,1
88,2
8,5
11,8
18,6
100,0
24,8
83,7
11,6
16,3
20,9
100,0

103
267
355
133
488
519
236
755

75,2
38,6
68,8
100,0
74,6
72,7
81,1
27,3
76,3
100,0
71,4
68,7
78,4
31,3
73,4
100,0

13
25
16
17
33
28
30
58

9,5
52,0
6,4
100,0
3,4
48,5
10,4
51,5
5,2
100,0
3,9
48,3
10,0
51,7
5,6
100,0

137
388
476
164
640
727
301
1028

100,0
35,3
100,0
100,0
100,0
74,4
100,0
25,6
100,0
100,0
100,0
70,7
100,0
29,3
100,0
100,0

Vysvetlivky:
Tlak krvi (TK): normálne hodnoty <140/<90 (vrátane nízkych hodnôt TK); rizikové hodnoty ≥140/≥90 (podľa Testu Zdravé srdce)
(↓), (→): orientačné znaky pre smer výpočtu % v rámci jednotlivých kategórií

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
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.
V roku 2015 bolo odobratých 95 vzoriek odpadových vôd, čo po opracovaní metódou
dvojfázovej separácie – spodná fáza (SF), interfáza (IF), predstavuje celkovo 190 vzoriek.
V troch vzorkách bolo kultivačné vyšetrenie pozitívne: 3x non-polio enterovirusy:
- ČOV Stročín - Svidník, odber: 23.9.2015:
spodná fáza (SF): negat, interfáza (IF): non-polio enterovírus
- ČOV Trebišov, odber: 30.9.2015:
spodná fáza (SF): non-polio enterovírus, interfáza (IF): non-polio enterovírus.
Izolované vírusy boli potvrdené a identifikované v NRC pre poliomyelitídu ÚVZ SR.
V hodnotenom období sme vyšetrili 416 klinických materiálov na prítomnosť enterovírusov,
zatiaľ všetky s negatívnym výsledkom (sedem materiálov ešte čaká na ukončenie vyšetrenia).
S diagnózou suspektná akútna chabá obrna (ACHO) od pacientov do 15 rokov sme vyšetrili
tri materiály od jedného pacienta a nad 15 rokov sme vyšetrili 22 materiálov od 9 pacientov,
všetky s negatívnym výsledkom.
Názov priority: Národná laboratórna surveillance diftérie, syfilisu a črevných parazitóz
V NRC pre diftériu bolo vykonaných 19 vyšetrení, v NRC pre črevné parazitózy 70 vyšetrení
a v NRC pre syfilis 8518 vyšetrení.

ODBOR MIKROBIOLÓGIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Názov priority: Mikrobiologické a biologické analýzy vôd
V rámci ŠZD a monitoringu kvality pitnej vody sa podľa platnej legislatívy za rok 2015
analyzovalo 1467 vzoriek pitných vôd, z toho 741 vzoriek pitných vôd pre RÚVZ Košice,
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pre RÚVZ Michalovce 230 vzoriek, RÚVZ Rožňava 285 vzoriek a RÚVZ Trebišov 211
vzoriek. Z celkového počtu analyzovaných vzoriek pitných vôd bolo po mikrobiologickej
stránke pozitívnych 143 vzoriek vôd z vodovodov, 102 zo studní, 3 vzorky z vrtov a 18
vzoriek z prameňov, spolu je to 266 pozitívnych vzoriek, čo predstavuje 18,1% z celkového
počtu analyzovaných vzoriek.
Biologickým požiadavkám na kvalitu pitnej vody nevyhovelo 26 vzoriek a to v ukazovateli
abiosestón a živé organizmy.
Pri plnení úlohy v roku 2015 bolo analyzovaných 156 vzoriek vôd z rekreačných nádrží, 118
vzoriek z RÚVZ Košice z vodných nádrží: Košice Jazero, Bukovec, Ružín, 37 vzoriek z
RÚVZ Michalovce z vodných nádrží: Zemplínska Šírava a Vinianske jazero a jedna vzorka
RÚVZ Rožňava : Palcmanská Maša.
Odbor MŽP sa zapojil do projektu “Eliminácia výskytu siníc v lokalite - rekreačná oblasť Nad
Jazerom Košice“, ktorý vypracoval a realizoval Sdružení Flos Aquae, pod vedením Prof. Ing.
Blahoslava Maršálka PhD. Pre plnenie projektu sa vyšetrilo 101 vzoriek vôd z danej lokality
zo 4 odberových miest. Výsledky biologických analýz budú použité pre vykonanie opatrení
na elimináciu siníc. Monitoring sa vykonával v týždenných intervaloch, so zameraním na
stanovenie počtu siníc a rias a určenie ich dominantných druhov. Všetky vzorky vyhoveli
limitom pre cyanobactérie aj chlorofyl.
V 3 vzorkách odobratých z Vinianského jazera boli prekročené limity pre cyanobactérie a
chlorofyl.
Okrem cyanobaktérií sa vo vodách z rekreačných nádrží sledovali aj mikrobiologické
ukazovatele, celkovo sa analyzovalo 85 vzoriek. V 2 vzorkách bol prekročený limit pre
črevné enterokoky.
Za rok 2015 sa analyzovalo aj 624 bazénových vôd. Z toho pre RÚVZ Košice 420 vzoriek,
RÚVZ Michalovce 156 vzoriek, RÚVZ Rožňava 28 vzoriek a RÚVZ Trebišov 20 vzoriek.
Limitom pre mikrobiologické ukazovatele nevyhovelo 55 vzoriek bazénových vôd čo
predstavuje 18,8% pozitívnych vzoriek. Prekročené boli limity pre kultivovateľné
mikroorganizmy pri 36o C, Pseudomonas aeruginosa a Enterokoky.
V bazénových vodách sa sledovali aj biologické ukazovatele. Všetky vzorky vyhoveli daným
limitom.
Podľa platnej legislatívy sa za rok 2015 analyzovali 4 vzorky vôd z originálnych
watercoolerov a 4 vzorky odobraté do sterilných fliaš. V 2 vzorkách bol prekročený limit pre
kultivovateľné mikroorganizmy pri 22o C. Za rovnaké obdobie sa vyšetrili 4 vzorky
minerálnych vôd a 9 pramenitých vôd. V 5 vzorkách bol prekročený limit pre kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22o C a 37 o C.
Názov priority: Monitorovanie biologických alergénov v ovzduší
V rámci peľového monitoringu bolo analyzovaných 231 vzoriek ovzdušia. Priebežné
výsledky výskytu peľových zŕn a spór plesní sú týždenne uvádzané na webovej stránke nášho
úradu www.alergia.sk a www.pelovespravy.sk. Peľový monitoring sa zahájil v 11.
kalendárnom týždni. V priebehu roka boli stredné až veľmi vysoké koncentrácie peľových
zŕn rastlín nasledovné : v jarných mesiacoch to boli hlavne peľové zrná liesky, jelše, brezy,
topoľa, duba a orecha, v mesiacoch máj a jún bola zaznamenaná vysoká až veľmi vysoká
koncentrácia peľových zŕn tráv a čeľade borovicovitých. V júli a v auguste boli vysoké
koncentrácie tráv pŕhľavovité, ambrózia a palina.
Stredná až veľmi vysoká koncentrácia spór plesní bola dosahovaná v priebehu jarných,
letných mesiacov a pretrvávala až do konca septembra u rodu Cladosporium.
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ODBOR CHEMICKÝCH ANALÝZ
Názov priority: Analýza pitných vôd v zmysle nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z.
Na odbore chemických analýz boli v roku 2015 vykonávané analýzy pitných vôd v rozsahu
minimálneho, ako aj úplného rozboru v zmysle nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z.
Vzorky boli odoberané a doručované do laboratória pracovníkmi terénnych odborov
jednotlivých RÚVZ v Košickom kraji podľa vypracovaných harmonogramov odberov.
Najviac vzoriek bolo dodaných z RÚVZ Košice, najmenej z RÚVZ Trebišov.
Výsledky analýz slúžia na kontrolu kvality pitných vôd dodávaných obyvateľom
v jednotlivých regiónoch Košického kraja.
Číselné údaje analýzy pitných vôd v rámci ŠZD a monitoringu pitných vôd za rok 2015 sú
uvedené v nasledujúcej tabuľke:
RÚVZ

Minimálny rozbor

Počet
vzoriek
KE
MI
RV
TV
SPOLU

385
181
229
183
978

Počet
ukazovateľov
4132
2351
2884
2284
11651

Úplný rozbor

Počet
analýz
6609
4174
5033
4008
19824

Počet
vzoriek
57
19
16
8
100

Počet
Počet analýz
ukazovateľov
3407
1161
949
477
5994

4920
1724
1397
706
8747

ODBOR OCHRANY ZDRAVIA PRED ŽIARENÍM
Názov priority: Sledovanie obsahu prírodných ako aj umelých rádionuklidov
v zložkách životného prostredia (pitná voda, povrchová voda, pôdy, rastliny a článkoch
potravového reťazca) lokality Jahodná z dôvodu plánovanej ťažby uránu v tejto oblasti
Odbor ochrany zdravia pred žiarením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v
Košiciach vykonáva v súvislosti s monitorovaním rádioaktivity životného prostredia v
ložiskovom území Jahodná (pri prieskumných vrtoch) a vybraných priľahlých lokalitách
(Košická Belá, Myslava, Alpinka) odber a analýzu vzoriek. Analyzujú sa povrchové vody,
sedimenty povrchových tokov, pôdy. porast, lesné plody.
Na základe stanovených hodnôt rádiologických ukazovateľov odobraných vzoriek môžeme
konštatovať, že sa pohybujú na úrovniach, ktoré sú typické pre danú lokalitu. V odberových
miestach (12 miest) bolo vykonaných 60 meraní príkonu dávkového ekvivalentu (PDE).
Príkon dávkového ekvivalentu sa v týchto miestach pohyboval v intervale PDE = 112±3
nSv.h-1 (Košická Belá – potok Belá, pred hotelom Gardena) až PDE = 214±4 nSv.h-1 (na
Jahodnej, na ryhe (ryha = miesto s najvyššou koncentráciou uránovej rudy)). Získané
výsledky charakterizujú stav lokality za normálnych podmienok v súvislosti s podložím.
V roku 2015 sa naďalej vykonával odber a analýza vzoriek sedimentov povrchových tokov,
pôdy, porastov a lesných plodov vo vybranom území. Obsah rádionuklidov sa stanovoval aj
vo vzorkách pitných vôd a podzemných vôd (studničky) v predmetnej lokalite. Pitné vody (36
vzoriek) boli odobraté zo šiestich priľahlých lokalít. V stanovovaných ukazovateľoch
(celková objemová aktivita alfa, celková objemová aktivita beta, objemová aktivita 222Rn,
objemová aktivita 226Ra, koncentrácia prírodného uránu cUnat, gamaspektrometrické
vyšetrenie) nebolo zistené prekročenie smerných hodnôt platných pre pitnú vodu. Maximálne
hodnoty celkovej objemovej aktivity alfa boli stanovená vo vzorkách vôd: vlastný vodný
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zdroj, chata Klatovianka, Nižný Klátov - aV,α = 0,17±0,04 Bq.l-1 a vlastný vodný zdroj, hotel
Gardena, Košická Belá - aV,α = 0,15±0,03 Bq.l-1. Maximálne hodnoty celkovej objemovej
aktivity beta sa pohybovali pod úrovňou 0,09 Bq.l-1. Maximálna hodnota objemovej aktivity
radónu-222 aV,222Rn = 125,6±29,5 Bq.l-1 bola zistená vo vzorke vody: vlastný vodný zdroj,
chata Klatovianka, Nižný Klátov. Hodnoty objemovej aktivity rádia-226 vo všetkých vodách
nepresahovali úroveň 0,014 Bq.l-1. Maximálna hodnota koncentrácie prírodného uránu cUnat =
0,014±0,001 mg.l-1 bola stanovená vo vode z vlastného vodného zdroja na chate Alpinka.
Zo 6 lokalít bolo odobraných 36 vzoriek povrchových vôd a 6 vzoriek sedimentov.
V povrchových vodách v stanovovaných ukazovateľoch (celková objemová aktivita alfa,
celková objemová aktivita beta, objemová aktivita 222Rn, objemová aktivita 226Ra,
koncentrácia prírodného uránu cUnat, gamaspektrometrické vyšetrenie) nebolo oproti
dlhodobým hodnotám zaznamenané zvýšenie hodnôt týchto ukazovateľov. Vo vzorkách
odobratých sedimentov nebola zaznamená zvýšená rádioaktivita. Minimálna hodnota bola
stanovená vo vzorke Myslava – Myslavský potok (13. 08. 2015) a dosiahla hodnotu 0,55 ±
0,04 Bq.kg-1.
Za účelom plošného integrálneho merania výkonu dávkového ekvivalentu boli v sledovanej
lokalite umiestnené termoluminiscenčné dozimetre na troch stanovištiach, ktoré sa kvartálne
vyhodnocovali.
V sledovaných lokalitách bolo odobratých 24 vzoriek pôd, 8 vzoriek porastov, 4 vzorky húb,
10 vzoriek byliniek a 2 vzorky machu. Najvyššia hodnota aktivity 137Cs bola stanovená vo
vzorke pôdy z lokality Jahodná-Ryha (odber 05.08.2015) a dosiahla hodnotu 25,22 ± 0,66
Bq.kg-1. Vo vzorkách húb sa stanovil najvyšší obsah rádiocézia v zmesnej vzorke z odberu
vykonaného 05. 08. 2015 (12,35 ± 1,29 Bq.kg-1). Hmotnostná aktivita 137Cs stanovená vo
vzorke machu – Merík tŕnistý z lokality Jahodná-Ryha dosiahla hodnotu 17,94 ± 1,05 Bq.kg-1.
Z odobraných vzoriek byliniek bola maximálna hodnota obsahu 137Cs stanovená pre papraď
samčiu - 3,43 ± 0,52 Bq.kg-1.
Keďže potravinové komodity, pochádzajúce z lesných ekosystémov vykazujú vyššie hodnoty
obsahu rádionuklidov, škála vzoriek sa rozšírila aj o vzorky mäsa z divej zveri. Maximálna
hodnota hmotnostnej aktivity 137Cs bola stanovená vo vzorke mäsa z diviaka lesného, lokalita
Kojšovská Hoľa – 30,94 ± 0,77 Bq.kg-1.
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1. RÚVZ v Leviciach sa bude naďalej podieľať na všetkých úlohách vyplývajúcich z
požiadaviek, ktoré sú zapracované v Programoch a projektoch na rok 2015.
Oddelenie HŽP v rámci svojej činnosti sledovalo niektoré zložky životného prostredia, ktoré
môžu súvisieť so zlepšením zdravotného stavu obyvateľov okresu Levice. Bol zabezpečený
monitoring pitnej vody z verejných vodovodov, pričom v roku 2015 bolo vyšetrených 218
vzoriek pitných vôd, z ktorých 87,6 % vyhovovalo požiadavkám platnej legislatívy. V rámci
monitoringu kvality vody na kúpanie bolo odobratých 38 vzoriek vody na kúpanie
z rekreačných lokalít v okrese Levice. Pri posudzovaní projektových dokumentácií sa venuje
zvýšená pozornosť dodržiavaniu požiadaviek na vnútorné prostredie budov určených na
dlhodobý pobyt ľudí. Oddelením HDM bol v rámci sledovania vplyvu škodlivých látok vo
vnútornom ovzduší škôl vykonaný dotazníkový prieskum, bolo vykonané zadávanie údajov
zo 469 dotazníkov do PC a v mesiaci jún boli údaje zaslané na ÚVZ SR v Bratislave
k ďalšiemu spracovaniu. Na prevenciu ochrany zdravia detí bolo v roku 2015 odobratých
oddelením HDM 40 vzoriek piesku z pieskovísk v meste Levice. Oddelením HŽP bolo
počas tohto obdobia vykonaných 226 kontrol zameraných na ochranu zdravia nefajčiarov.
2. Priebežne plniť úlohy súvisiace s činnosťou AE Mochovce.
V okrese Levice je zabezpečené vo väčšine obcí, ktoré sa nachádzajú v 20 km ochrannom
pásme AE Mochovce, zásobovanie obyvateľov pitnou vodou diaľkovodom z Gabčíkova.
Oddelenie HŽP zabezpečovalo monitoring pitnej vody v týchto obciach spolu
s prevádzkovateľom vodovodov – ZsVS, a.s. Nitra, OZ Levice. Diaľkovodom z Gabčíkova
bolo zásobovaných 15 vodovodov (44 obcí), z ktorých bolo v roku 2015 odobratých
oddelením HŽP 131 vzoriek pitných vôd, z ktorých 89,3 % vyhovovalo požiadavkám platnej
legislatívy.
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.
Oddelenie HŽP naďalej presadzuje potrebu budovania verejných vodovodov v záplavami
často postihnutých obciach. Uvedená problematika bola posudzovaná v rámci predložených
územnoplánovacích dokumentácií obcí a programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
V roku 2015 nebol okres Levice postihnutý záplavami.
4. Sledovanie stravovacích návykov a spotrebného potravinového koša u obyvateľov
okresu Levice.
Okres Levice patrí k regiónom vykazujúcim dlhodobo nepriaznivé ukazovatele zdravotného
stavu obyvateľov, pretrváva vysoká chorobnosť a úmrtnosť, hlavne na ochorenia
srdcovocievne a nádorové, čo môžu ovplyvňovať aj stravovacie návyky. V okrese Levice bol
uskutočnený v roku 2015 cielený prieskum v stravovacích návykoch a spotrebe jednotlivých
potravinových komodít u obyvateľov okresu Levice dotazníkovou formou.
Cieľ štúdie
Zistenie stravovacích návykov a reálnej spotreby jednotlivých potravinových komodít
u obyvateľov v okrese Levice v roku 2015 v porovnaní s odporúčanými dávkami potravín SR.
Zistenie ako sa časom stravovacie návyky a spotreba jednotlivých druhov u obyvateľov
okresu Levice zmenili v porovnaní s analýzou uskutočnenou v roku 1998 a 2003.

129

Analýza spotreby potravín môže odhaliť deficit alebo prebytok konzumácie jednotlivých
potravín. Na základe analýzy štúdie bude možné vypracovať nové odporúčania na zmeny
stravovacích návykov a spotreby jednotlivých potravinových komodít v cieľových skupinách.
Závery bude možné využívať v zdravotno - výchovnej činnosť na regionálnej úrovni
(intervenčná prednášková a publikačná činnosť) a každodennej práci oddelenia hygieny
výživy a v poradni správnej výživy.
Úloha je riešená dvojročne - v rokoch 2015 a 2016.
Výber súboru a zber informácií
V okrese Levice žilo ku koncu roku 2014 celkovo 113 511 obyvateľov, z toho žien 58 683
(51,7%) a mužov 54 828 (48,3%). Počet obyvateľov žijúcich v mestách je 52 261 (46%)
a žijúcich na vidieku 61 250 (54%).
Z dôvodu zabezpečenia objektívnosti a efektívnosti štúdie bolo žiaduce čo najvyššie percento
návratnosti dotazníkov z proporcionálneho rozloženia záujmovej skupiny (obyvatelia celého
okresu) a preto boli požiadané o spoluprácu pri realizácii štúdie školy, samosprávy miest
a obcí.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva zabezpečil distribúciu 800 dotazníkov podľa veku,
pohlavia a bydliska. Respondenti súboru boli vybraní náhodným výberom.
Dotazníky boli distribuované spolu 800 obyvateľom (0,70%) v okrese Levice ( 50%
obyvateľov z miest, 50% obyvateľov z vidieka). Výber žiakov a študentov v školách sa riešil
podľa pohlavia, veku a bydliska (100 žiakov).
Výber respondentov z radov dospelej populácie bol riešený podľa veku a pohlavia
v spolupráci s 89 obcami ( 85 obcí a 4 mestá) v okrese Levice (700 obyvateľov).
Do 85 obcí na vidieku bolo distribuovaných 350 ks dotazníkov a maximálny počet pre jednu
obec bol 6 ks dotazníkov. Rozdelenie 350 ks dotazníkov v 4 mestách bolo nasledovné:
Levice - 231 ks, Šahy - 49 ks, Želiezovce - 49 ks, Tlmače - 21 ks.
Dotazníky obsahujú príhovor a žiadosť o spoluprácu respondenta v úvode, s vysvetlením
a príkladom v závere. Dotazníky sú anonymné /rozdelené do troch častí/.
V prvej úvodnej časti sú všeobecné otázky (bydlisko, pohlavie, vek, ekonomická aktivita,
prítomnosť ochorení) - z dôvodu zaradenia respondentov do štatistických skupín a možného
vplyvu týchto ukazovateľov na výsledky hodnotenia. Druhá časť dotazníka obsahuje otázky
zamerané na sledovanie stravovacích návykov (forma stravovania - rozdelenie príjmu stravy
počas dňa, zmeny diéty vo vzťahu k príčinám). V tretej časti dotazníka je sledované množstvo
spotreby jednotlivých potravín (65 komodít).
V druhom polroku 2015 sa uskutočnila spolupráca so školami a samosprávami miest a obcí
formou distribúcie a zberu dotazníkov sledovanej štúdie. Distribúcia dotazníkov v spolupráci
so ZŠ a SŠ v počte 100 ks bola realizovaná v jednej mestskej a v jednej vidieckej základnej
škole v počte 50 ks a v 2 SŠ ( Gymnázium Želiezovce, SOŠ Sv. Michala) v počte 50 ks.
Distribúcia dotazníkov v spolupráci so samosprávami miest a obcí 700 ks. Občanom mesta
Levice v spolupráci so Zdravým mestom Levice z dôvodu veľkého súboru pre zber
dotazníkov v počte 231ks boli distribuované dotazníky s obálkami s uvedenou adresou RÚVZ
so sídlom v Leviciach a poštovou známkou k spätnému zaslaniu.
Návratnosť dotazníkov z 800 ks v roku 2015 bola 65%-ná a počet členov reprezentatívneho
výberového súboru je zatiaľ 522 respondentov.
V roku 2016 sa uskutoční ukončenie návratnosti dotazníkov. Zo získaných vyplnených
dotazníkov z miest, obcí a škôl budú informácie analyzované v pripravenej maske MS
EXCEL. Spracovanie v PC, analýza získaných informácií a konečné záverečné hodnotenie
bude vykonané v roku 2016.
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I. ODDELENIE HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA
1. Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti ochrany
verejného zdravia, vrátane faktorov životného a pracovného prostredia
Štátny zdravotný dozor sme vykonávali najmä v zariadeniach cestovného ruchu,
predovšetkým v ubytovacích objektoch cestovného ruchu a v sezónnych zariadeniach
cestovného ruchu, ďalej v zariadeniach prevádzok umelých kúpalísk a vo wellness centrách,
v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v Domovoch sociálnych služieb, kontrolovali sme
niektoré vodné zdroje a zariadenia
na úpravu pitnej vody určené na zásobovanie
obyvateľstva pitnou vodou, skontrolovali sme všetky prevádzky pohrebných služieb..
Celkove bolo vykonaných v priebehu roka 2015 vo vyššie uvedených zariadeniach
v regióne Liptova 492 kontrol.
Pribudli niektoré nové zariadenia prevádzok wellness centier v zariadeniach cestovného
ruchu. Z významnejších zariadení to bol nový vonkajší saunový svet v Kúpeľoch Lúčky, a.s.,
dve nové sauny vo wellnes centre hotela Grand hotel Permon, s.r.o., Pribylina a wellness
centrum Pieris – bazén, masáže, saunový komplex Hotela Pieris, prevádzkovateľa Grand hotel
Permon, s.r.o., Pribylina. V okrese Ružomberok Relax centrum v Thermal parku Bešeňová
prevádzkovateľa JaMa SK, s.r.o., Lietava a väčšia suchá sauna Chopok v Thermal parku
Bešeňová, v Turisticko-relaxačnom komplexe Liptovská Osada, nový Vodný svet, t.j.
prevádzka 3 bazénov – 25 m plavecký, relaxačný a detský bazén prevádzkovateľa YVEX,
s.r.o., Plynárenská 7/A, Bratislava, v Lipt. Teplej Penzión II, Wellness centrum, bazén
a vírivka pri Penzióne II, Liptovská Teplá prevádzkovateľa Branko Kocian – Vydavateľstvo
MOTÝĽ, Mariánska 9, Bratislava.
Z významnejších zariadení občianskej vybavenosti bolo v okr. Liptovský Mikuláš v prvom
polroku 2015 uvedené do prevádzky väčšie fitness centrum LM Training centrum
prevádzkovateľa VaKa FIT, s.r.o., Lipt.Mikuláš, ďalej športové zariadenie NVR GYM
v Lipt.Mikuláši, prevádzkovateľa PETON, s.r.o., Lipt.Mikuláš, Stredisko osobnej hygieny
v priestoroch Slovenského Červeného kríža v Lipt. Mikuláši, Fitness centrum EL-FIT v Lipt.
Mikuláši prevádzkovateľa Fitness Centrum Vitalis, s.r.o., Topoľčany a Denný stacionár
a nocľaháreň Dom Charitas v Lipt. Mikuláši, prevádzkovateľa Spišská katolícka charita,
Spišská Nová Ves. V okr. Ružomberok priestory sauny a masáží v zariadení AP GYM
California Klačno v Ružomberku prevádzkovateľa Juráš Autoplachty, Lipt. Sliače. Do
prevádzky bol uvedený aj zrekonštruovaný objekt bývalej Synagógy v Ružomberku, ktorý
bude slúžiť na kultúrno -spoločenské podujatia, prevádzkovateľom je Mesto Ružomberok.
Štátny zdravotný dozor sme vykonávali aj v rámci vyhodnotenia podmienok na meranie
hluku v životnom prostredí. Na základe našich požiadaviek zistených počas štátneho
zdravotného dozoru meranie hluku vo vonkajšom prostredí pri najbližšej obytnej zástavbe
zabezpečovali pracovníci RÚVZ so sídlom v Žiline. Išlo napr. o podnet obyvateľa obce
Liptovská Porúbka na obťažujúci hluk z podniku Rettenmeier Tatra Timber Liptovský
Hrádok a podnet obyvateľa obce Lisková na obťažujúci hluk z podniku Mondi SCP, a.s.,
Ružomberok.
Štátnym zdravotným dozorom sme v priebehu prvého polroku zabezpečovali
mimoriadnu cielenú kontrolu v zariadeniach v domovoch sociálnych služieb, vrátane
domovov dôchodcov, domovov špeciálnej starostlivosti, ktoré nepatria medzi zdravotnícke
zariadenia.
V regióne Liptova v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok sme vykonali
15 kontrol. V skontrolovaných zariadeniach sme uložili celkove 23 opatrení s konkrétnymi
termínmi na ich odstránenie. Ďalej sme vykonali mimoriadny cielený ŠZD na sezónnych
a prírodných kúpaliskách v regióne Liptova, ďalej mimoriadny cielený ŠZD týkajúci sa
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plavčíkov, mimoriadny cielený ŠZD týkajúci sa pohrebných služieb a mimoriadny ŠZD na
podnet kontroly SOI v dvoch ubytovacích zariadeniach.
V zariadeniach starostlivosti o ľudské telo sme okrem bežných prevádzok posudzovali 3
pracoviská na poskytovanie tzv. rybej pedikúry prostredníctvom rybičiek Garra rufa.
V rámci cieleného ŠZD na vodných zdrojoch, na sezónnych prírodných a umelých
kúpaliskách sme urobili 61 kontrol.
Celkove bolo odobratých v rámci ŠZD 231 vzoriek pitných vôd a rekreačných vôd. Z
toho bolo 108 vzoriek pitných vôd a 123 vzoriek vôd na kúpanie.
Na základe nedostatkov zistených počas štátneho zdravotného dozoru sme uložili sankcie
2 podnikateľským subjektom.

II. ODDELENIE PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA
1.
Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti
ochrany verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného a pracovného
prostredia:
v oblasti ochrany zdravia pri práci RÚVZ dozerá na plnenie povinností
zamestnávateľov v oblasti ochrany zdravia zamestnancov, ktoré vyplývajú zo zákona č.
355/2007 Z. z. a z príslušných nariadení vlády SR. V rámci výkonu ŠZD v oblasti ochrany
zdravia pri práci u zamestnávateľov dozerá aj na činnosť pracovnej zdravotnej služby, ktorá
u zamestnávateľov vykonáva zdravotný dohľad nad pracovným prostredím a zabezpečuje
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu a výkon lekárskych
preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Vykonávané sú spoločné previerky s orgánmi
inšpekcie práce na pracoviskách so zameraním na problematiku významnú z hľadiska
ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. ŠZD je prednostne zameraný najmä na pracoviská s
výskytom zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia. Pri zistení zdravotných
rizík je zamestnávateľ povinný identifikovať a objektivizovať zdraviu škodlivé faktory práce
a pracovného prostredia, vykonať účinné ochranné a preventívne opatrenia na odstránenie
rizika alebo na jeho zníženie na čo najnižšiu možnú mieru, kategorizovať pracovné činnosti
zamestnancov z hľadiska zdravotných rizík, zabezpečiť pre zamestnancov zdravotný dohľad
spolu s výkonom cielených lekárskych preventívnych prehliadok najmä u zamestnancov
vykonávajúcich rizikové práce. Na pracoviskách s výskytom fyzikálnych faktorov je ŠZD
zameraný na zabezpečenie technických, organizačných a iných opatrení na zníženie rizika zo
strany zamestnávateľov vrátane zabezpečenia účinnej osobnej ochrany zamestnancov. ŠZD na
pracoviskách s výskytom chemických faktorov je zameraný na zaobchádzanie s toxickými a
veľmi toxickými chemickými látkami a zmesami a expozíciu zamestnancov karcinogénnym
a mutagénnym faktorom. Pri dozore je kontrolovaný najmä spôsob skladovania a evidencie
veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí, manipuláciu s nimi a odbornú
spôsobilosť zamestnancov. Expozícia karcinogénnym a mutagénnym faktorom je najmä
v zdravotníckych zariadeniach pri aplikácii cytostatík, pri prácach vo vonkajšom teréne pokládke asfaltu /benzo(a)pyrén/ a u zamestnancov, ktorí vykonávajú odstraňovanie
azbestových materiálov, alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb. Kontrola je
zameraná na dodržiavanie opatrení na ochranu zdravia zamestnancov i obyvateľov, ako aj na
kontrolu, či túto činnosť vykonávajú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí
majú oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.
Činnosť je schválená RÚVZ rozhodnutím, na základe predloženého plánu práce a ďalších
dokladov v zmysle zákona. Na základe žiadosti pracovísk klinického pracovného lekárstva
a klinickej toxikológie sú prešetrované podmienky vzniku profesionálnych poškodení zdravia
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na pracoviskách. Šetrenie je vykonávané v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou. Ďalej
je vykonávaná kontrola pracovných podmienok, pracovného prostredia a spôsobu práce
zamestnancov chránených dielní a chránených pracovísk v zmysle metodického usmernenia
UVZ SR.
RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši v roku 2015 vykonal štátny zdravotný dozor
v 434 subjektoch. Počet nariadených opatrení rozhodnutím RÚVZ - 566. Kontrola rizikových
prác bola vykonaná v 48 prevádzkach. Do konca roka 2015 bolo RÚVZ vydaných 23
rozhodnutí vo veci zaradenia prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, 5 rozhodnutí
k zmene zaradenia pracovných činností do príslušných kategórií, 3 rozhodnutia boli vydané
vo veci vyradenia prác, z dôvodu zrušenia pracoviska. V roku 2015 bolo schválených 173
prevádzkových poriadkov vrátane posudkov o riziku. Posúdených bolo 55 žiadostí na
manipuláciu s azbestom pri odstraňovaní azbestových materiálov zo stavieb – práce
zabezpečovali oprávnené organizácie a bolo vydaných 55 súhlasných rozhodnutí vrátane
schválenia prevádzkových poriadkov. Prešetrované boli celkovo 4 prípady podozrenia na
chorobu z povolania a to v položkách 29 a 38 zoznamu chorôb z povolania. V roku 2015 bolo
vykonaných 8 kontrol na chránených pracoviskách.
2.
Posilňovanie prevencie neprenosných ochorení, monitorovanie zdravotného stavu
obyvateľstva a jeho skupín vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným
podmienkam, spôsobu života a práce a zdravotného uvedomenia ľudí, vrátane
monitorovania determinantov zdravia a hodnotenia dopadov na verejné zdravie:
cielené intervencie zamerané na znižovanie zdravotných rizík pri práci boli vykonané
nadväzne na vyhodnocovanie kontrolných listov informovanosti zamestnancov. Podľa
výsledkov dotazníkového prieskumu u zamestnancov boli so zamestnávateľmi prerokované
opatrenia na ochranu a podporu zdravia pri práci. Prerokované boli otázky súvisiace s
hodnotením rizík pri práci a prevencie chorôb z povolania u zamestnávateľov, u ktorých boli
hlásené choroby z povolania vplyvom faktorov DNJZ. Intervencie zamerané na znižovanie
zdravotných rizík zo životného štýlu zamestnancov boli zabezpečené u viacerých
zamestnávateľov prostredníctvom aktivít poradne zdravia. Zamestnancom uvedených
pracovísk bola vyšetrená krv, meraný TK a P, antropometrické parametre a poskytnuté
poradenstvo zamerané na zníženie rizík vzniku a rozvoja chronických ochorení a znižovania
nadváhy. Celkovo bolo v roku 2015 vyšetrených 449 zamestnancov. Intervencie zamerané na
znižovanie zdravotných rizík pri práci boli zabezpečované prostredníctvom konzultácií
priebežne.

III. ODDELENIE HYGIENY VÝŽIVY
1.
Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti
ochrany verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného a pracovného
prostredia.
Štátny zdravotný dozor a úradná kontrola potravín v ZSS bola v roku 2015 zameraná
na kontrolu:

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

prevádzkovej a osobnej hygieny

úrovne vykonávania sanitácie v prevádzke
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skladovania a uchovávania potravín, skladovania vzájomne nezlučiteľných druhov
výrobkov

potravín po dobe spotreby, resp. dátumu minimálnej trvanlivosti

chladiarenského a mraziarenského reťazca

teplotného režimu pri predaji hotových jedál a pokrmov

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

uchovávania hotových jedál pred ich výdajom

označovania alergénov a GMO v jedálnych lístkoch

zabezpečenia zdravotnej neškodnosti pri výrobe pokrmov

zabezpečenia plynulej dodávky pitnej vody a teplej vody

priebežného vzdelávania pracovníkov

spôsobu likvidácie organického odpadu
Najčastejšie zisťované hygienické nedostatky:

nevyhovujúca prevádzková hygiena

nevykonávanie obnovy náterov obvodových stien, pomocných technologických
zariadení, atď.

nediferencované skladovanie potravín

nedostatočná úroveň vykonávanej sanitácie

nekompletné doklady o zdravotnej a odbornej spôsobilosti

nevyhovujúci stavebno–technický stav

nevybavenosť skladov, chladiacich a mraziacich zariadení teplomermi

nevyhovujúca manipulácia s potravinami ( ich zmrazovanie, vrátane mäsa)

neodkladanie etikiet z originálnych obalov potravín po ich prekladaní
z veľkospotrebiteľského balenia

nevyznačené alergény a GMO v jedálnych lístkoch

nevykonávaný monitoring a verifikácia HACCP

potraviny po dobe spotreby a dátume minimálnej trvanlivosti

neoznačenie pracovných plôch podľa účelu využitia

nevyhovujúci spôsob uchovávania pokrmov pred ich výdajom, nedodržanie
požadovaného
teplotného reťazca

nerealizované priebežné vzdelávanie zamestnancov

nepravidelné odstraňovanie organického odpadu
Počet vykonaných kontrol: 775
Počet blokových pokút: zákon č.152/1995 Z.z. - 49/ 4331 €
zákon č.355/2007 Z.z. – 24 / 1130 €
Spolu pokút: 73/ 5461 €
Pokuty za iný správny delikt podľa § 57 zák.č.355/2007 Z.z. – 1/300 €
Pokuty za správny delikt podľa § 28 zák.č.152/1995 Z.z. -6/4100 €
Spolu:7/ 4400 €
Opatrenie podľa § 55 zák.č.355/2007 Z.z. (zákaz činnosti) : 2
2. Monitoring spotreby vybraných prídavných látok v potravinách
v rámci monitoringu bola sledovaná spotreba vybraných prídavných látok E 200 – E
203 Kyselina sorbová – sorbany, E 210 – E 213 Kyselina benzoová – benzoany, E 960
glykosidy steviolu a aróm mentofuránu a kumarínu na základe dotazníkovej metódy
a laboratórneho vyšetrenia vytypovaných potravín u 20 respondentov. Tabuľky boli
spracované programom EXCEL a výsledky v programe WORD, samostatné vyhodnotenie
projektu bolo zaslané ÚVZ SR 30.10.2015.
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3. Efektívny ŠZD na úseku kozmetických výrobkov
- v súvislosti s usmernením na zabezpečenie jednotného výkonu štátneho zdravotného dozoru
nad kozmetickými výrobkami v roku 2015 bolo:
- na základe ŠZD celkovo vykonaných: 158 kontrol, z toho:

na základe hlásení zo systému RAPEX: 140 kontrol

na dodržiavanie Správnej výrobnej praxe: 2

informačnej zložky o výrobku: 2

počet kontrol vykonaných na povinné označovanie výrobkov: 12 kontrol

počet kontrol vykonaných na pravdivosť tvrdení: 4
- počet skontrolovaných kozmetických výrobkov spolu: 46 - z toho v 2 výrobkoch bol zistený
obsah zakázaných látok, 1 výrobok s nedostatkami v povinnom označovaní, 1 výrobok
s nedostatkami v tvrdeniach a s nedostatkami v informačnej zložke
- sankcie neboli uložené
- podnety neboli evidované
- počet druhov/ks výrobkov stiahnutých z obehu na základe opatrenia: 2/63 (obsah
zakázaných látok)
- odobratých bolo 19 vzoriek kozmetických výrobkov (15 vzoriek v rámci cielených
sledovaní v 8 predajniach a 4 vzorky kozmetických výrobkov u 2 výrobcov v rámci
kontroly bezpečnosti kozmetických výrobkov v zmysle usmernenia na zabezpečenie
jednotného výkonu štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami v roku 2015),
z toho:
•
8 vzoriek kozmetických výrobkov pre dospelých na stanovenie obsahu regulovaných
látok (konzervačné a vonné látky), na mikrobiologickú analýzu a kontrolu označovania.
Vzorky vyhoveli stanoveným ukazovateľom v chemických a mikrobiologických
analýzach, v označovaní nevyhoveli 2 vzorky.
•
2 vzorky kozmetických výrobkov pre deti - výrobky s UV filtrami (deklarujúce
prítomnosť UV filtrov) na stanovenie obsahu regulovaných látok (konzervačné látky, UV
filtre), na mikrobiologickú analýzu a kontrolu označovania.
Vzorky vyhoveli v chemických analýzach stanoveným ukazovateľom pre konzervačné
látky a obsah UV filtrov, v mikrobiologických analýzach a v označovaní.
•
1 vzorka kozmetického výrobku pre dospelých – výrobok s obsahom alkoholu
(voňavky a vody po holení) na stanovenie obsahu (prítomnosti) zakázaných látok: ftaláty a
kontrolu označovania.
Vzorka vyhovela v chemických analýzach – obsah zakázaných látok nebol zistený, s
vyhovujúcim označovaním.
•
3 vzorky kozmetických výrobkov pre deti - farby na tvár, make-up, vrátane make-upu
pre bábiky na stanovenie obsahu (prítomnosti) zakázaných látok: ťažké kovy a kontrolu
označovania.
Vzorky vyhoveli v chemických analýzach – obsah zakázaných látok nebol zistený, s
vyhovujúcim označovaním.
•
2 vzorky kozmetických výrobkov pre dospelých – farby na vlasy na stanovenie obsahu
(prítomnosti) zakázaných a regulovaných látok: farbivá a kontrolu označovania.
Výsledky vzoriek neboli doručené, a tým ich nebolo možné vyhodnotiť.
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•
3 vzorky kozmetických výrobkov pre dospelých – výrobky deklarujúce prítomnosť
koenzýmu Q10 na stanovenie obsahu (prítomnosti) neregulovaných látok: Ubiquinone, na
pravdivosť tvrdení a kontrolu označovania.
Výsledky vzoriek neboli doručené, a tým ich nebolo možné vyhodnotiť.

IV. ODDELENIE HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE
1. Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti ochrany
verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného a pracovného prostredia
V roku 2015 vykonávali pracovníci oddelenia HDM štátny zdravotný dozor vo všetkých
typoch zariadení pre deti a mládež, v zariadeniach školského stravovania, v zariadeniach
sociálnej starostlivosti a sociálnej kurately, v pracoviskách praktického vyučovania žiakov,
v školských bufetoch, v školských internátoch, v zariadeniach a lokalitách, kde prebiehali
zotavovacie podujatia, v telovýchovných zariadeniach a v zariadeniach mimoškolskej
výchovy.
Vykonaných bolo celkom 421 dozorov, z toho 277 v rámci štátneho zdravotného dozoru,
52 v rámci úradnej kontroly a 92 v rámci kontroly dodržiavania zákazu fajčenia
v školských zariadeniach.
Taktiež boli realizované 3 mimoriadne cielené kontroly, zamerané na:
- dodržiavanie hygieny, označovania a vysledovateľnosti mäsa, používaného na prípravu
hotových pokrmov v školských stravovacích zariadeniach
- kontroly v bufetoch, automatoch a iných formách ambulantného predaja, zriadených
v rámci zariadení pre deti a mládež a
- kontrolu dodržiavania požiadaviek na organizovanie zotavovacích podujatí.
Za hygienické nedostatky zisťované pri výkone dozoru boli ukladané sankcie, za rok
2015 bolo uložených 17 blokových pokút v sume 940,- €. Vydané bolo 1 opatrenie podľa
§ 55 ods. 2 písm. g) zákona č. 355/2007 Z.z. – nariadenie uzatvorenia prevádzky.
V rámci objektivizácie faktorov životného a pracovného prostredia bol vykonávaný
odber vzoriek, za rok 2015 bolo odobratých celkom 166 vzoriek, z toho 57 vzoriek
potravín (hotových pokrmov, lahôdkárskych a cukrárenských výrobkov), 54 sterov
z pracovného prostredia, 30 vzoriek vnútorného ovzdušia a 25 vzoriek piesku.

V. ODDELENIE EPIDEMIOLÓGIE
1.)
Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti
ochrany verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného a pracovného
prostredia
V roku 2015 vykonávali pracovníci oddelenia epidemiológie štátny zdravotný dozor
v zdravotníckych zariadeniach na základe žiadostí prevádzkujúcich subjektov, Štátny
zdravotný dozor spojený s odberom sterov z prostredia a sterility v dozorujúcej LNsP
Liptovský Mikuláš a tiež pri kontrolách v súkromných zariadeniach ( ambulanciách).
Vykonaných bolo celkom 19 dozorov na základe žiadosti, 28 kontrol hygienickoepidemiologického režimu na oddeleniach LNsP a 2kontroly v súkromnom zdravotníckom
zariadení. Odobratých bolo 312 sterov zo sterilného materiálu a 472 sterov z prostredia.
Overená funkčnosť 26 sterilizačných prístrojov.
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V roku 2015 bolo hlásených 20 ochorení nozokomiálneho charakteru.
2.)
Posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkon imunizačných prehľadov
v populácii
Zabezpečenie Národného imunizačného programu :
Imunizačný program (kontrola očkovania, poradňa očkovania)
V roku 2015 sme začali realizovať projekt vzdelávanie budúcich zdravotných sestier v oblasti
vakcinológie. V mesiaci január a február boli realizované 4 odborné prednášky pre študentov
3. a 4. ročníka SZŠ (Liptovský Mikuláš a Ružomberok) v počet 127 z toho 90 (SZŠ
Ružomberok) a 37 (SZŠ Liptovský Mikuláš),
V rámci odbornej praxe boli prezentované prednášky: „bezpečnosť v očkovaní, technika
očkovania, princípy vakcinácie, nežiaduce účinky, diftéria, tetanus, pertussis, vírusová
hepatitída b, hemofilové a pneumokokové infekcie, poliomyelitída, mumps, rubeola
a osýpky“. Následne vyplnili dotazníky ku tematickým okruhom, ktoré boli prezentované
celkove 5 dotazníkov – vyhodnotených bolo 635 testov a výsledky zaslané na RUVZ so
sídlom v Trnave.
V informačnom systéme prenosných ochorení bolo spracovaných 1265 prípadov.
Epidemiologické šetrenie spojené s protiepidemickými opatreniami a edukáciou obyvateľstva
bolo realizované v 484-och ohniskách.
V roku 2015 boli riešené epidémie gastroenteritídy (prevažne vírusového pôvodu) menšieho
rozsahu.
Zabezpečiť
očkovaním.

realizáciu

imunologických

prehľadov

u ochorení

preventabilných

Ani v roku 2015 sa imunologické prehľady pre nedostatok financií nerealizovali

VI. ODDELENIE PODPORY ZDRAVIA
Intervenčné aktivity v oblasti prevencie neprenosných ochorení bolo realizované formou
skupinových intervencií a individuálnych intervencií v Poradni zdravia.
Skupinové intervencie oddelenia podpory zdravia:
Celkovo bolo realizovaných 446 zdravotno - výchovných aktivít.
Počty zdravotno-výchovných aktivít v oblasti prioritných oblastí prevencie neprenosných
ochorení :
Výživa a stravovacie zvyklosti: 102 zdravotno-výchovných aktivít , z toho 78 besied 24
spoluprác zabezpečujúcich priebeh akcie (ponuka besedy, vybavenie žiadosti s termínom
a témou besedy - telefonicky alebo e-mailom).
Fyzická inaktivita: 41 zdravotno-výchovných aktivít (20 besied, 8 spoluprác a iné aktivity:
12 - demonštrácie cvičení, posudzovanie držania tela, meranie spirometrom).
Tabak: 91 zdravotno-výchovných aktivít (64 besied, 18 spoluprác v 9. skupinách boli
realizované merania CO smokerlyserom).
Alkohol: 88 zdravotno-výchovných aktivít (58 besied, 14 spoluprác, 19 iné – použitie
simulátorov opitosti).
Stomatohygiena: 45 aktivít.
Výchova k partnerstvu, prevencia pohlavných ochorení: 44 aktivít.
Iné nezaradené vyššie: 26 aktivít .
Špecifické opatrenia zamerané na najčastejšie vyskytujúce sa chronické neinfekčné
ochorenia:
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Nádorové ochorenia: V zariadení Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Centrum
vzdelávania, boli odprednášané témy (3): „Nádorové ochorenia – štatistika úmrtnosti“, „
Nádorové ochorenia - rizikové faktory spôsobu života“, „Nádorové ochorenia – spôsob
stravovania, riziká fajčenia , abúzus alkoholu“.
Kardiovaskulárne ochorenia: (ďalej len „KVO“), Pre členov JDS Ružomberok boli
odprednášané nasledovné témy (3): „Štatistika výskytu ochorení srdca a ciev“, „Vysoký TK
rizikové faktory“, “Výživa v prevencii a liečbe srdcovo-cievnych ochorení“. V spoupráci s
Akadémiou ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, L. Mikuláš, boli odprednášané v rámci Centra vzdelávania pre seniorov z okresu Ružomberok aj Liptovský Mikuláš nasledovné
témy (3) „Štatistika úmrtnosti srdcovocievnych ochorení“, „Rizikové faktory spôsobu života
vo vzťahu k vzniku a vývoju srdcovocievnych chorôb“, „Výživa v prevencii srdcovocievnych
ochorení“.
Celkový počet aktivít: 446
Monitorovanie zdravotného stavu obyvateľstva a zdravotného uvedomenia ľudí v regióne
Liptova prebiehalo v rámci činnosti Poradne zdravia.
Základnú poradňu zdravia navštívilo 579 klientov.
Poradenstvo
v oblasti
zmeny
spôsobu
života
bolo
poskytované
aj
klientom v špecializovaných poradniach – Poradňa zdravej výživy, Poradňa optimalizácie
pohybovej aktivity, Poradňa odvykania od fajčenia a Poradňa nefarmakologického
ovplyvňovania tlaku krvi.
Poradňu zdravej výživy navštívilo 230 klientov ,
Poradňa optimalizácie pohybovej aktivity: 162 klientov,
Poradňa odvykania od fajčenia : 163 klientov ,
Poradňa nefarmakologického ovplyvňovania TK: 176 klientov .
Celkový počet klientov v špecializovaných poradniach: 722 klientov.
Počet zisťovaných a evidovaných údajov :anamnestické dáta – zisťované u 465 klientov,
antropometrické dáta , určenie BMI a WHR , meranie tlaku a pulzu – zisťované u 579
klientov.
Poradenstvo v oblasti zmeny spôsobu života bolo poskytnuté celkovo 1301 klientom.
REGIONÁLNE PRIORITY

I. ODDELENIE HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA
1.
Ovplyvnenie determinantov zdravia prostredníctvom výkonu ŠZD v rozsahu
platnej legislatívy ( vrátane ukladania opatrení najmä v zariadeniach cestovného ruchu,
služieb, zariadeniach sociálnej starostlivosti, pohrebníctvach, výkon ŠZD v prípade
mimoriadnych udalostí – povodne, havárie ).
V hodnotenom období pracovníci oddelenia prioritne zabezpečovali:
V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo vykonaných spolu 492 kontrol.
Štátnym zdravotným dozorom sme v priebehu roku 2015 zabezpečovali mimoriadnu
cielenú kontrolu
v zariadeniach v domovoch sociálnych služieb, vrátane domovov
dôchodcov, domovov špeciálnej starostlivosti, ktoré nepatria medzi zdravotnícke zariadenia.
V regióne Liptova v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok sme vykonali 15 kontrol.
V skontrolovaných zariadeniach sme uložili celkove 23 opatrení s konkrétnymi termínmi na
ich odstránenie. Ďalej sme vykonali mimoriadny cielený ŠZD na sezónnych a prírodných
kúpaliskách v regióne Liptova,
ďalej mimoriadny cielený ŠZD týkajúci sa plavčíkov,
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mimoriadny cielený ŠZD týkajúci sa pohrebných služieb a mimoriadny ŠZD na podnet
kontroly SOI v dvoch ubytovacích zariadeniach.
2. a 3. Zabezpečenie zvýšeného zdravotného dozoru v zariadeniach cestovného ruchu
a zariadeniach s kúpaliskami s celoročnou prevádzkou:
Prioritne bol vykonaný cielený ŠZD, vrátane odberu vzoriek vody na kúpanie, v zariadeniach
CR, kde je vysoká návštevnosť turistov, Kryté plavárne - Liptovský Ján, Liptovský Mikuláš
a Ružomberok, AQUAPARK Tatralandia a TK Bešeňová, Kúpele Lúčky, TK Lipt. Ján
a prírodné kúpalisko Lipt. Mara. V týchto zariadeniach bolo vykonaných 61 kontrol
a odobratých 231 vzoriek vôd.
4. Pokračovanie v účasti na plnení hlavnej úlohy odboru HU 1. 7.
Mikroklimatické podmienky vo veľkých bazénových halách
Aktuálna účasť pri plnení hlavnej úlohy podľa požiadaviek gestora plnenia úlohy RÚVZ so
sídlom v Žiline (najmä zabezpečenie koordinácie letných a zimných odberov vzoriek
a meraní).

II. ODDELENIE PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA
1.
Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia,
pracovných podmienok a spôsobu práce:
v rámci kontroly rizikových prác je štátny zdravotný dozor zameraný na sledovanie úrovne
pracovných podmienok, kontrolu stavu aktuálneho hodnotenia rizík, mieru expozície
zamestnancov, realizáciu náhradných opatrení zo strany zamestnávateľov na pracoviskách,
kde sú vykonávané rizikové práce. RÚVZ získava aktuálne údaje o počte exponovaných
zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce v jednotlivých podnikoch regiónu o počte
nových prevádzok. Sleduje vývoj zmien počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikové
práce v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.
V rámci ŠZD sleduje pracovné podmienky zamestnancov, mieru expozície zamestnancov a
realizáciu náhradných opatrení zo strany zamestnávateľov na pracoviskách, kde zamestnanci
vykonávajú rizikové práce. Zároveň je kontrolované dodržiavanie zdravotného dohľadu podľa
príslušných NV, výsledky a intervaly lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
a zaradenie zamestnancov do pracovného procesu na základe posúdenia zdravotnej
spôsobilosti na prácu pracovnou zdravotnou službou. Taktiež sú zamestnávatelia usmerňovaní
k možnostiam zníženia rizík. Pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so
sídlom v Liptovskom Mikuláši (ďalej RÚVZ) upozorňujú zamestnávateľov na nové
povinnosti v ochrane zdravia pri práci podľa novelizovaného zákona č. 355/2007 Z.z., č.
204/2014 Z.z., platného od 1.8.2014, podľa ktorého sú v § 30 upravené povinnosti
zamestnávateľa pri ochrane zdravia pri práci, t.j. zabezpečiť pre všetkých zamestnancov
zdravotný dohľad, hodnotenie zdravotného rizika a vypracovanie kategorizácie prác
z hľadiska zdravotných rizík. Evidencia rizikových prác je vykonávaná v programe ASTR,
v súlade s vyhláškou MZ SR č. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce
a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík
a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií. RÚVZ cielene sleduje používanie
nebezpečných chemických faktorov na pracoviskách a expozíciu zamestnancov pri každom
výkone ŠZD a taktiež pri uvádzaní priestorov do prevádzky. Posudzovanie chemických látok
a chemických zmesí sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady 1272/2008/EHS
a NV SR č. 471/2011 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení
NV SR č. 300/2007 Z.z. Možno konštatovať, že používanie veľmi toxických látok a zmesí
a toxických látok a zmesí sa v praxi u zamestnávateľov redukuje. Priebežne sú poskytované
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konzultácie RÚVZ k danej problematike. Zabezpečované je znižovanie zdravotných rizík
z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane azbestu a z látok poškodzujúcich
reprodukciu a narúšajúcich endokrinný systém. Vedený je register zamestnávateľov,
u ktorých sa používajú karcinogénne a mutagénne faktory. Tento bude doplnený o register
zamestnávateľov, u ktorých sú používané reprotoxické látky z dostupných podkladov
o hodnotení rizík pri práci s chemickými faktormi. Pomocou kontrolných listov
informovanosti zamestnancov overuje poskytovanie informácií zamestnancom v oblasti
ochrany zdravia pri práci zo strany zamestnávateľov, zisťuje rizikové faktory práce a výskyt
zdravotných problémov u zamestnancov pri podozrení na výskyt choroby z povolania na
danom pracovisku. Zabezpečuje šetrenie podozrení na profesionálne ochorenia a ukladanie
opatrení tam, kde boli priznané choroby z povolania. Otázky súvisiace s hodnotením rizika
vyplývajúceho z fyzickej záťaže pri práci sú prerokované u zamestnávateľov u ktorých bolo
vykonané šetrenie podozrení na chorobu z povolania položka č. 29 zoznamu chorôb
z povolania. Zamestnávatelia prostredníctvom PZS hodnotia riziko vyplývajúce z fyzickej
záťaže hodnotením celkovej a lokálnej fyzickej záťaže.
2.
Intervencie na podporu zdravia pri práci:
intervencie zamerané na znižovanie zdravotných rizík pri práci sú zabezpečované
prostredníctvom konzultácií priebežne. Prostredníctvom aktivít poradne zdravia sú
vykonávané intervencie v oblasti zmeny spôsobu života u zamestnancov vyšetrovaním krvi
prístrojom Reflotron, meraním TK a P, meraním telesných parametrov, analýzou stavby tela
prístrojom OMRON a poskytovaním odborného poradenstva znižovania nadváhy (výživa,
pohyb). Ďalej sú vykonávané prostredníctvom aktivít poradne zdravia intervencie v oblasti
prevencie chronických ochorení u zamestnávateľov vyšetrovaním krvi, meraním TK, P
a poradenstvom zameraným na zmenu stravovacích zvyklostí a zvýšenie pohybovej aktivity.
V rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je v RÚVZ organizovaný
deň otvorených dverí s ponukou konzultácií.
3.
Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách:
vykonávané sú kontroly pracovných podmienok, pracovného prostredia a spôsobu práce
zamestnancov chránených dielní a chránených pracovísk.
Štátny zdravotný dozor je vykonávaný na základe metodického usmernenia ÚVZ SR na
výkon štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách, kontrolované je aj plnenie povinností
zamestnávateľa zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom.
Pracovníci chránených dielní majú vytvorené okrem šatní a denných miestností aj oddychové
miestnosti, kde majú možnosť oddychu kedykoľvek počas pracovnej doby. Pracovné tempo je
voľné, práca nie je úkolovaná a pracovníci môžu pracovné činnosti kedykoľvek počas
pracovnej doby prerušiť. Zamestnávatelia zároveň zohľadňujú meniace sa okolnosti a
zabezpečujú na pracoviskách podmienky v súlade s ergonomickými, fyziologickými a
psychologickými požiadavkami práce, pracovníci majú možnosť vykonávať pracovné
činnosti v pracovných polohách ktoré dovoľuje ich zdravotný stav, taktiež nie sú
zamestnávateľom obmedzovaní v absolvovaní lekárskych vyšetrení a prehliadok vo vzťahu k
ich zdravotnému postihnutiu. Pracovníci, ktorí vykonávajú prácu v noci sa v tejto súvislosti
zúčastňujú pravidelne preventívnych lekárskych prehliadok.
Na základe žiadostí v rámci uvedenia priestorov do prevádzky, príp. zriadenia chráneného
pracoviska, alebo chránenej dielne už v posúdených priestoroch bolo vydaných 15 rozhodnutí
a 8 stanovísk. Počas štátneho zdravotného dozoru, ktorý bol vykonaný pri posudzovaní
priestorov, chránených pracovísk/dielní do prevádzky, bolo kontrolované splnenie
všeobecných požiadaviek na pracovisko v súlade s NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko so zohľadnením zdravotného
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postihnutia pracovníkov. Riziko expozícii zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného
prostredia u pracovníkov so zdravotným postihnutím nebolo v posudzovaných prevádzkach
zistené.
Skupiny postihnutia podľa MKCH podľa ich kódového/skupinového označenia – I, M, H.

III. ODDELENIE HYGIENY VÝŽIVY
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.
Výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín v zariadeniach spoločného
stravovania v strediskách cestovného ruchu v regióne Liptov:
zimná turistická sezóna v r.2015 – počet kontrol: 72
letná turistická sezóna v r. 2015 – počet kontrol: 214
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: v r.2015 boli vykonané 2 úradné kontroly u 2 výrobcov syntetických
potravinárskych farbív.
Úradné kontroly boli zamerané na:
1. Kontrolu opatrení z predchádzajúcej kontroly
2. Kontrolu dokumentácie (rozhodnutie orgánu verejného zdravotníctva k prevádzke,
evidencia o všetkých použitých zložkách potravín, polovýrobkov a hotových výrobkov,
zavedenie vysledovateľnosti, záznamy o dezinfekcii, dezinsekcii, deratizácii, spracovanie
hygienického režimu výroby a vedenie evidencie)
3. Vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu a overovanie zdravotnej bezpečnosti
farbív a vedenie evidencie
4. Export a import potravinárskych farbív
5. Priemernú ročnú produkciu potravinárskych farbív
6. Zdravotnú a odbornú spôsobilosť pracovníkov
7. Osobnú hygienu pracovníkov a prevádzkovú hygienu
8. Označovanie potravinárskych farbív na spotrebiteľskom obale
9. Kontrolu obalových materiálov
10. Školenie zamestnancov
Boli vykonané odbery 2 vzoriek potravinárskych syntetických farbív na laboratórnu analýzu
do ÚVZ SR Bratislava, vzorky vyhoveli požiadavkám na špecifikáciu prídavných látok podľa
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1333/2008 zo 16.decembra 2008
o prídavných látkach v potravinách v znení neskorších predpisov.
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IV. ODDELENIE HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE
1. Výkon štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach školského stravovania so
zameraním na kontrolu pestrosti podávanej stravy a dodržiavanie zásad na
zostavovanie jedálnych lístkov.
V roku 2015 vykonali pracovníci oddelenia HDM štátny zdravotný dozor v 95 zariadeniach
školského stravovania (školských jedálňach a výdajných školských jedálňach). V 10
zariadeniach bolo vykonané prehodnotenie 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).
V roku 2015 vykonávali pracovníci oddelenia HDM štátny zdravotný dozor v zariadeniach
pre deti a mládež vo veku do 6 rokov - v materských školách, jasliach a detských
opatrovateľských centrách. Celkom bolo v týchto zariadeniach vykonaných 48 dozorov.
V rámci monitoringu kvality vnútorného ovzdušia bolo v 2 predškolských zariadeniach,
konkrétne v Materskej škole, Ružomberok - Biely Potok a Materskej škole, Bystrická cesta
70/1991, Ružomberok odobratých 30 vzoriek vnútorného prostredia (20 vzoriek
sedimentačnou metódou a 10 vzoriek aeroskopom). Na základe obdržaných výsledkov bola
kvalita vnútorného ovzdušia vyhovujúca, v súlade s vyhláškou MZ SR č. 259/2007 Z.z.
o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych
požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia, príloha č.4 tabuľka č. 7
Limitné hodnoty mikrobiologických a biologických ukazovateľov kvality vnútorného
ovzdušia budov
3. Monitoring kvality piesku v pieskoviskách predškolských zariadení a na verejných
pieskoviskách
V roku 2015 vykonali pracovníci oddelenia HDM kontrolu 25 pieskovísk, z toho bolo 13
pieskovísk zriadených pri materských školách a 12 pieskovísk na verejných detských
ihriskách. Odobrali celkom 25 vzoriek piesku, všetky vzorky vyhoveli požiadavkám vyhlášky
MZ SR č. 521/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská.

V. ODDELENIE EPIDEMIOLÓGIE
1.
Zabezpečenie Národného imunizačného programu
Zabezpečenie posilnenia informovanosti o očkovaní a očkovaním preventabilných ochorení
sme v roku 2015 realizovali na úrovni odbornej i laickej verejnosti.
Informácie o priebehu ochorení preventabilných očkovaním sú priebežne poskytované laickej
verejnosti formou násteniek, informáciami na www stránke a v regionálnych médiách.
Lekári prvého kontaktu sú opakovane informovaní o nevyhnutnosti zabezpečiť laboratórnu
diagnostiku u pacientov, u ktorých bolo podozrenie na ochorenie, ktoré podlieha povinnému
očkovaniu. Všetky odborné aktivity spojené s realizáciou zabezpečenia NIP si vyžadujú
priebežné vzdelávanie a doškoľovanie pracovníkov epidemiológie, ostatných zdravotníckych
pracovníkov, ako aj vzdelávanie rodičov v prevencii antivakcinačných aktivít.
Ďalej bolo vykonávané:
-informácia o realizácii Európskeho imunizačného týždňa 2015 - informácia v lokálnych
periodikách a tiež na stránke RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši,
-realizácia Európskeho imunizačného týždňa – prednášky pre študentov SZŠ v Liptovskom
Mikuláši
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-dotazníkový prieskum vedomostí študentov – 175 dotazníkov od študentiek SZŠ( budúcich
matiek), ktoré boli následne vyhodnotené.
- distribúcia letákov o realizácií a význame očkovania do ambulancií pre deti a dorastcelkovo sme distribuovali 28 očkovacích kalendárov .
V súvislosti s opakovanými hláseniami lekárov pre deti a dorast, bolo rodičom odmietajúcim
povinné očkovanie u detí doporučene zasielané písomné poučenie s cieľom informovať ich
o význame a výhodách očkovania spolu s pozvánkou na konzultáciu do poradne očkovania.
Rodičia sú však pod silným vplyvom antivakcinačných skupín a ich postoj je odbornými
argumentmi nezmeniteľný. Záujem je malý a väčšina pozvaných na naše pozvánky
nereagovala. Zo 78 odmietačov očkovania, ktorí boli následne po oznámení pediatrom
predvolaní do našej poradni očkovania sa ich dostavilo len 29.
V roku 2015 sme začali realizovať projekt vzdelávanie budúcich zdravotných sestier v oblasti
vakcinológie. V mesiaci január a február boli realizované 4 odborné prednášky pre študentov
3. a 4. ročníka SZŠ (Liptovský Mikuláš a Ružomberok) v počet 127 z toho 90 (SZŠ
Ružomberok) a 37 (SZŠ Liptovský Mikuláš),
V rámci odbornej praxe boli prezentované prednášky: „bezpečnosť v očkovaní, technika
očkovania, princípy vakcinácie, nežiaduce účinky, diftéria, tetanus, pertussis, vírusová
hepatitída b, hemofilové a pneumokokové infekcie, poliomyelitída, mumps, rubeola
a osýpky“. Následne vyplnili dotazníky ku tematickým okruhom, ktoré boli prezentované
celkove 5 dotazníkov – vyhodnotených bolo 635 testov a výsledky zaslané na RUVZ so
sídlom v Trnave.
2.
Zabezpečiť realizáciu imunologických prehľadov u ochorení preventabilných
očkovaním.
V roku 2015 sa pre nedostatok finančných prostriedkov nepodarilo zrealizovať imunologický
prehľad SR.
3.
Surveillance infekčných chorôb v súvislosti s nárastom cestovného ruchu
v pohraničnej oblasti nášho regiónu.
V roku 2015 bola vykonávaná mesačná analýza prenosných ochorení za región a zasielaná
elektronicky príp. písomne všetkým štátnym a hlásiacim neštátnym zdravotníckym
zariadeniam. V oblasti výskytu chrípky a ARO aktuálne celé chrípkové obdobie elektronicky
informujeme dotknuté organizácie o aktuálnej situácii, informáciu zverejňujeme na webovej
stránke. Lekári lôžkových oddelení boli upozornení na posilnenie hlásenia ochorení a úmrtí
na SARI. V súvislosti so skvalitnením individuálnej prevencie obyvateľstva v oblasti
prenosných ochorení zverejňujeme mesačné analýzy hlásených infekčných ochorení na
webovej stránke RÚVZ a na stránke zverejňujeme aj informácie o aktuálne sa vyskytujúcich
ochoreniach. V informačnom systéme prenosných ochorení bolo spracovaných 1983
prípadov infekčných ochorení. Epidemiologické šetrenie spojené s protiepidemickými
opatreniami a edukáciou obyvateľstva bolo realizované v 862 ohniskách. V roku 2015 boli
riešené 4 menšie epidémie gastroenteritídy .
V súvislosti s pokračujúcou epidémiou Eboly v krajinách západnej Afrike a výskytom
ochorení na MERS bola monitorová situácia. Lekári prvého kontaktu a vedúci lekári
oddelení NsP boli preškolení formou prednášky o usmernení hlavného hygienika SR o
koordinácii postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike a toto
usmernenie im bolo zaslané aj elektronickou formou. V súvislosti s pretrvávajúcim
epidemickým výskytom ochorení na Ebolu bola v prvom štvrťroku 2015 zabezpečená 24
hodinová dostupnosť na „pohotovostnej linke“ zamestnancami oddelení epidemiológie.
Obyvateľstvo bolo o situácii vo výskyte VNN informované formou letákov distribuovaných
do ambulancií všeobecných lekárov a na www stránke.
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4.

Boj proti nozokomiálnym nákazam

V roku 2015 sme realizovali tieto opatrenia na prevenciu nozokomiálnych nákaz: V zmysle
zvyšovania bezpečnosti pacientov v nemocničných zariadeniach bolo realizovaných 29
kontrol hygienicko-epidemiologického režimu na oddeleniach LNsP a 1 kontrola
v súkromnom zdravotníckom zariadení. Odobratých bolo 312 sterov zo sterilného materiálu
a 472 sterov z prostredia. Overená funkčnosť 26 sterilizačných prístrojov. Na základe
výsledkov kontrol a analýzy hlásených NN boli realizované hodnotenia a navrhnuté opatrenia
pre jednotlivé oddelenia LNsP . Celkovo bolo v roku 2015 hlásených 20 nozokomiálnych
nákaz. Na základe spolupráce s mikrobiologickým odd. LNsP je zabezpečené pravidelné
monitorovanie mikrobiálnej rezistencie na ATB, výskyt multirezistentných kmeňov na
jednotlivých oddeleniach nemocníc v regióne, kontrola endemického osídľovania nemocníc
nemocničnými polyrezistentnými kmeňmi a následná aplikácia správnych režimových
opatrení.
V rámci prevencie šírenia nozokomiálnych nákaz sme v máji 2015 realizovali regionálnu
kampaň „ Zvýšenie hygieny a dezinfekcie rúk v zdravotníckych zariadeniach“. V rámci tejto
kampane bola prezentovaná prednáška pre zdravotníckych pracovníkov a zároveň boli
realizované ukážky a praktický nácvik správnej hygienickej dezinfekcie rúk využitím UV
lampy na 8 oddeleniach LNsP. V súvislosti s protiepidemickými opatreniami pred prvým
výskytom enterobaktérií s produkciou karbapenemáz boli vydané 4 rozhodnutia osobám
v kontakte s pacientom kolonizovaným resp. infikovaným KPC.
Pracovníci odd.
epidemiológie sa zúčastnili odborných seminárov s problematikou KPC a následne
pracovníčka epidemiológie prezentovala referát na toto téma na odbornom seminári na RÚVZ
so sídlom v Liptovskom Mikuláši.

VI. ODDELENIE PODPORY ZDRAVIA
1.
Zvyšovanie zdravotného uvedomenia obyvateľov regiónu v oblasti životného
štýlu (výživa,
pohybová aktivita, legálne drogy- nikotín, alkohol)
formou
individuálneho poradenstva a prednášok.
Plnenie: Počty zdravotno-výchovných aktivít v oblasti životného štýlu:
Výživa a stravovacie zvyklosti: 102 zdravotno-výchovných aktivít, z toho 78 besied
24 spolupracujúcich organizácií a aktivít zabezpečujúcich priebeh akcie. Počet edukovaných
1317.
Fyzická inaktivita: 41 zdravotno-výchovných aktivít (20 besied, 8 spoluprác a 12
iných aktivít - demonštrácie cvičení, hodnotenie držania tela), počet edukovaných: 279.
Tabak: 91 zdravotno-výchovných aktivít (64 besied, 18 spoluprác a v 9 skupinách
boli vykonané merania CO smokerlyzerom) počet edukovaných 641.
Alkohol: 88 zdravotno-výchovných aktivít (58 besied, 44 spolupráce, 19 iné –
použitie simulátorov opitosti) počet edukovaných 491.
Prevencia pohlavných ochorení , AIDS: 44 zdravotno - výchovných aktivít, počet
edukovaných: 356.
Stomatohygiena: 98 aktivít , edukovaných 984 detí.
Špecifické opatrenia zamerané na najčastejšie vyskytujúce sa chronické
neinfekčné
ochorenia: Nádorové ochorenia: V zariadení Akadémia ozbrojených síl gen. M. R.
Štefánika, Centrum vzdelávania, boli odprednášané 3 témy : „Nádorové ochorenia – štatistika
úmrtnosti“, „Nádorové ochorenia - rizikové faktory spôsobu života“, Nádorové ochorenia –
spôsob stravovania, riziká fajčenia , abúzus alkoholu“.
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Kardiovaskulárne ochorenia Pre členov JDS Ružomberok boli odprednášané nasledovné
témy(3): „Štatistika výskytu ochorení srdca a ciev“, „Vysoký TK rizikové faktory“,“Výživa
v prevencii a liečbe srdcovo-cievnych ochorení“.
V spolupráci s Akadémiou ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, L. Mikuláš, boli
odprednášané v rámci - Centra vzdelávania pre seniorov z okresu Ružomberok aj Liptovský
Mikuláš nasledovné témy (3) „Štatistika úmrtnosti srdcovocievnych ochorení“, „Rizikové
faktory spôsobu života vo vzťahu k vzniku a vývoju srdcovocievnych chorôb“, „Výživa v
prevencii srdcovocievnych ochorení“.
Celkovo bolo realizovaných 446 zdravotno - výchovných aktivít.
2.
Ovplyvňovanie rizikových faktorov chronických neinfekčných ochorení
súvisiacich so životným štýlom formou individuálneho poradenstva v špecializovaných
poradniach zdravej výživy, optimalizácie pohybovej aktivity a zanechania fajčenia.
Poradenstvo v oblasti zmeny spôsobu života bolo poskytované klientom v základnej poradni
zdravia a v špecializovaných poradniach.
Poradenstvo v špecializovaných poradniach:
poradňa zdravej výživy: 230 klientov
poradňa optimalizácie pohybovej aktivity: 162 klientov
poradňa odvykania od fajčenia: 163 klientov
poradňa nefarmakologického ovplyvňovania TK: 176 klientov
Celkový počet klientov v špecializovaných poradniach: 722 klientov.
3.
CINDI program
Realizované intervencie: individuálne aj skupinové v oblasti prevencie chronických ochorení.
1.
Individuálne aktivity:
Celkovo navštívilo Poradňu zdravia 1301 klientov.
V Základnej poradni bolo vyšetrených 579 klientov. U týchto klientov boli zisťované
anamnestické a antropometrické údaje, stravovacie zvyklosti úroveň pohybovej aktivity a
fajčenie. Zistené údaje vrátane vyšetrených biochemických parametrov, hodnôt tlaku krvi
a pulzu boli zadané do programu „Test zdravého srdca“. Vyšetrenie krvi prístrojom
Reflotron (vyšetrované parametre TCHOL, GLU, TG, HDL), meranie TK a P,
antropometrických parametrov a poradenstvo v oblasti rizikových faktorov srdcovo-cievnych
ochorení bolo realizované počas výjazdov v nasledovných organizáciách a školských
zariadeniach:
Tesla, Liptovský Hrádok - 32 vyšetrených klientov,
ZŠ Demänovská cesta, Liptovský Mikuláš -18 vyšetrených klientov,
TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. prevádzkovateľ strediska Jasná Nízke Tatry,
Demänovská Dolina, Liptovský Mikuláš - 15 vyšetrených klientov,
CBA Verex, Liptovský Mikuláš - 28 klientov,
Daňový úrad Liptovský Mikuláš – 18 klientov,
SlovTan Contract Tannery, s.r.o., Liptovský Mikuláš – 20 klientov ,
ZŠ Bystrická cesta Ružomberok - 16 klientov ,
Mondi SCP a.s. Ružomberok – 47 klientov,
MsÚ Liptovský Mikuláš -32 klientov,
OÚ Závažná Poruba - 16 vyšetrených klientov,
Tesco Liptovský Mikuláš: 11 vyšetrených klientov,
MsÚ Ružomberok: 30 vyšetrených klientov
OÚ Gálovany : 8 vyšetrených klientov
OÚ Liptovský Ján:11 vyšetrených klientov
Domov sociálnych služieb Trojlístok: 16 vyšetrených klientov
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STOP SHOP Liptovský Mikuláš - 58 klientov
JDS Lúčky – 30 klientov
DSS pre deti a dorast Trojlístok, Sv. Anny 4 Ružomberok - 11 vyšetrených klientov
ZŠ Lisková - 12 vyšetrených klientov
Obchodná akadémia Petrovičovo Nábrežie Liptovský Mikuláš: 14 vyšetrených
klientov
Wellnes Hotel Chopok Jasná : 9 vyšetrených klientov
Mediálne vstupy propagujúce zdravotno-výchovné aktivity:
Vstup do Rádia Liptov na tému (2): „Súvislosti medzi chronickými ochoreniami
a výživou“ Vstup do televízie Liptov v rámci reportáže na tému :“Stravovanie obyvateľov
regiónu Liptov“(1)
Prostredníctvom web stránok RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši bola zverejnená
informácia k priebehu kampane Vyzvi srdce k pohybu (1). Prostredníctvom regionálnych
novín „My Liptov“ boli zverejnené informácie k priebehu kampaní „ MOST - Svetový deň
srdca“ v meste Liptovský Mikuláš.(1).
Na webové stránky (3) RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši boli umiestnené informácie :
1.
Svetový deň - Pohybom k zdraviu (1)
2.
Kampaň Vyzvi srdce k pohybu (1)
3.
Svetový deň bez tabaku (1)
4.
Zverejnenie leták Diabetes mellitu s pohybová aktivita(1)
5.
Svetový deň diabetu – spracovanie informácií (1)
Na centrálnu nástenku RÚVZ bol umiestnený osvetový plagát v rámci kampane zameranej na
prevenciu násilia na deťoch (1)
Propagačný materiál
Zhotovenie zdravotno- výchovných letáčikov na témy: “Prevencia inkotinencie“ a
„Osteoporóza“.
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Lučenci
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ODDELENIE HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA
1. Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti ochrany
verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného a pracovného prostredia
1.1.
Monitoring kvality pitnej vody a štátny zdravotný dozor nad zásobovaním
obyvateľov zdravotne bezpečnou pitnou vodou v spádovej oblasti.
• V roku 2015 RÚVZ Lučenec zabezpečil systematický monitoring životných podmienok –
monitoring kvality pitnej vody u spotrebiteľa odberom a analýzou vzoriek pitných vôd zo 14
verejných vodovodov: v rámci kontrolného monitoringu – 34 vzoriek, preverovacieho
monitoringu – 7 vzoriek, v rámci ŠZD - 5 vzoriek, spolu 46 vzoriek.
• Na základe laboratórnych výsledkov z monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa
bolo zistené:
zo 4 vzoriek jednorázové prekročenie limitov v mikrobiologických ukazovateľoch
(opakovaný rozbor pitnej vody nepotvrdil výsledky prvotného rozboru).
V roku 2015 nebol zaznamenaný výskyt infekčných ochorení prenosných vodou.
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.
• Umelé kúpalisko s celoročnou prevádzkou: 1 (Termálne kúpalisko Rapovce)
• Umelé kúpaliská prevádzkované len v kúpacej sezóne v našom regióne: 2 – v roku 2015
boli vydané nové rozhodnutia na ich prevádzkovanie v kúpacej sezóne 2015.
• Voda určená na kúpanie (VUK): 2 (z toho 1 prírodné kúpalisko - PK, 1 VUK
s neorganizovanou rekreáciou – bez prevádzkovateľa),
na prevádzkovanie PK (Ružiná pri obci Divín) bolo v roku 2015 vydané nové
rozhodnutie.
• Počet predložených protokolov o analýze kvality na posúdenie od prevádzkovateľov: 78
(kvalita vody na kúpaliskách v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch spĺňa
požiadavky na kvalitu vody na kúpanie)
• Počet odobratých vzoriek v rámci monitoringu a ŠZD: 23 (z toho 12 vzoriek z bazénov
umelých kúpalísk, 4 vzorky z prírodného kúpaliska a 7 vzoriek z VUK).
Výkon účinného a efektívneho ŠZD v oblasti vôd určených na kúpanie je kľúčový v prevencii
vodou prenosných ochorení. V roku 2015 bola zistená mikrobiologická závadnosť
(prekročenie MH Kultivovateľných mikroorganizmov) z 1 vzorky vody odobratej v rámci
ŠZD z detského bazénu, za čo bola prevádzkovateľovi uložená náhrada nákladov.
1.3.
Cielený štátny zdravotný dozor zameraný na úroveň dekontaminácie v prevádzkach
pedikúr v spádovej oblasti.
• Počet pedikúr v okrese Lučenec a Poltár je 6 (+ 6 zariadení pedikúr je v združených
prevádzkach). Z toho v roku 2015 bolo vydané rozhodnutie na prevádzkovanie 1 pedikúry a 2
pedikúr v združených prevádzkach.
• ŠZD bol vykonaný v 3 prevádzkach, nedostatky zistené neboli.
• V rámci ŠZD bolo v 11 pedikúrach odobratých 113 vzoriek – sterov na kontrolu
mikrobiálnej kontaminácie povrchov a predmetov. Výsledky v kontrolovaných prevádzkach
okrem jednej prevádzky nepoukázali na kontamináciu podmienene patogénnymi
a patogénnymi mikroorganizmami. V jednej prevádzke bola zistená prítomnosť baktérií, ktorá
poukázala na nedostatky v osobnej hygiene, resp. v umývaní a dezinfekcii rúk pracovníčky,
za čo bola uložená náhrada nákladov.
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ODDELENIE PREVENTÍVNEHO
A TOXIKOLÓGIE

PRACOVNÉHO

LEKÁRSTVA

1.
Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti
ochrany verejného zdravia, vrátane objektivizácie životného a pracovného prostredia.
1.1
analýzu stavu pracovného prostredia – sledovanie vplyvu pracovného prostredia
na zdravie zamestnancov.
V roku 2015 vykonali pracovníci oddelenia 388 kontrol, z čoho 153 sa týkalo objektivizácie
skutkového stavu pred vydaním rozhodnutia o uvedení priestorov do prevádzky. Bolo
vydaných 34 rozhodnutí o uvedení výrobných priestorov do prevádzky, 90 rozhodnutí
k maloobchodným predajniam a v 13 prípadoch boli samostatným rozhodnutím schválené
prevádzkové poriadky.
Štátny zdravotný dozor bol 9 krát vykonaný na základe podnetu.
Za zistené nedostatky zistené pri výkone ŠZD bolo v 3 prípadoch začaté správne konanie
o uložení pokuty.
1.2
rizikové práce – sledovať podmienky práce osobitných skupín zamestnancov,
najmä zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce, viesť aktuálny register rizikových
prác
OPPLaT RÚVZ so sídlom v Lučenci vedie register rizikových prác pre okresy Lučenec
a Poltár. K 31.12.2015 vykonávalo rizikové práce v tomto spádovom území 1290
zamestnancov, z toho 224 žien.
V riziku 3. kategórie evidujeme 1245 zamestnancov, z toho 224 žien, práce zaradené do 4.
kategórie rizika vykonáva 45 zamestnancov, z toho 0 žien.
Najviac zamestnancov je exponovaných hluku – 1227, chemickým látkam a zmesiam – 132,
fyzickej záťaži – 48, s nižším počtom zamestnancov nasleduje riziko vibrácií– 36 biologické
faktory - 16, záťaž teplom a chladom – 4.
Podľa prevažujúcej činnosti je najviac pracovníkov exponovaných rizikovým faktorom
v priemyselnej výrobe ( spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva).
Kontroly, ktoré sme priebežne vykonávali, boli zamerané na plnenie opatrení, ktoré vyplývajú
zamestnávateľom z rozhodnutí o vyhlásení rizikových prác. Hodnotili sme dodržiavanie
schválených prevádzkových poriadkov, plnenie plánovaných opatrení na zníženie rizík,
prevádzkové podmienky a zabezpečenie zdravotného dohľadu.
V roku 2015 sme vydali 16 rozhodnutí, ktorými boli pracovné činnosti zaradené do kategórie
rizikových prác. Väčšina rozhodnutí bola vydaná pre už existujúce spoločnosti z dôvodu
prehodnotenia rizík v dôsledku vykonaných zmien alebo boli opakovane vyhlásené rizikové
práce 4. kategórie v prevádzkach, kde sa nepodarilo vykonať tak účinné opatrenia, aby sa
riziko znížilo, dve rozhodnutia boli vydané pre nové prevádzky. Pred vydaním rozhodnutia
bol objektivizovaný skutkový stav miestnym šetrením, podmienky zaradenia prác do
kategórie rizika boli so zamestnávateľmi prekonzultované a zároveň boli zamestnávatelia
upozornení na dodržiavanie povinností vyplývajúcich z vydaných rozhodnutí.
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
Pri výkone štátneho zdravotného dozoru venujeme zvýšenú pozornosť zabezpečeniu
zdravotného dohľadu pre zamestnancov, bolo vykonaných 47 cielených kontrol, použitý bol
záznam doporučený ÚVZ SR.
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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
Zefektívnenie výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín najmä v
zariadeniach spoločného stravovania v regióne okresov LC, PT počas roku 2015 bolo
vykonaných v rámci výkonov ŠZD a ÚK v potravinárskych zariadeniach 545 kontrol, z toho
v ZSS 389 kontrol .
- úradná kontrola nad zdravotnou bezpečnosťou potravín, obalových materiálov a predmetov
prichádzajúcich do styku s potravinami, Systém rýchleho a včasného varovania RASSF a
RAPEX v zmysle Viacročného národného plánu pre ÚK pre podmienky okresu Lučenec
a Poltár bolo v roku 2015 odobratých 265 vzoriek potravín, 13 vzoriek kozmetických
výrobkov a 3 vzorky
obalových materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku
s potravinami pri kontrolnej činnosti pri 4 hláseniach RASFF bolo vykonaných 22 kontrol
v zariadeniach spoločného stravovania a pri 17 hláseniach RAPEX vykonaných 77 kontrol
pri predaji kozmetických výrobkov
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
V roku 2015 sa vyskytol podnet s problematikou nadmerného hluku pri hudobnej
Produkcii v nočných hodinách pri konaní akcie Dní mesta so sprievodným programom
diskotéky a hudobnej produkcii v blízkosti nemocnice a bytových jednotiek.
Z dôvodu nepredloženia objektívnych údajov bolo voči usporiadateľovi začaté
správne konanie a uložená pokuta rozhodnutím vo výške 150 Eur.
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 v roku
2015 boli zabezpečené podklady k plneniu úlohy ako aj materiálno – technické vybavenie
a spolupráca s oddelením poradne zdravia pri plnení predmetnej úlohy, ktorá spočívala pri
príprave a spracovaní dotazníkov, dodaní diagnostických prúžkov.
Monitoring bol realizovaný podľa záujmu v poradni zdravia v počte 20 respondentov z toho
4 respondenti vo vekovej kategórií ženy 19-34 ročné, 10 respondentov vo vekovej kategórii
35-54 ročné, 2 respondenti vo vekovej kategórií muži 19-34 ročný, 4 respondenti vo vekovej
kategórii 35- 54 ročný s následným spracovávaním získaných údajov z dotazníkov do
programu ALIMENTA a tabuliek .

ODDELENIE DETÍ A MLÁDEŽE
Hlavné odborné a regionálne priority na úseku verejného zdravotníctva pre rok 2015 na
úseku HDM spočívajú v efektívnom a účinnom výkone štátneho zdravotného dozoru
v zmysle platnej legislatívy, vo výkone cieleného mimoriadneho štátneho zdravotného
dozoru v zmysle usmernení odboru HDM pri ÚVZ SR, v plnení programov a projektov na
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rok 2015 a ďalšie roky, v posiľňovaní prevencie prenosných ochorení a výkon imunizačných
prehľadov v populácii a tiež v posilňovaní prevencie neprenosných ochorení, monitorovaní
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 hore uvedených stanovených priorít na rok 2015 sme na oddelení HDM RÚVZ
Lučenec vykonali a riešili nasledovné:
1. Spracovávanie projektov a programov týkajúcich sa ochrany zdravia a zdravého
životného štýlu detí a mládeže, všeobecného posilňovania zdravia a zdravého vývinu detí
a mládeže.
V roku 2015 sme sa podieľali na riešení troch projektov:
1.ESPAD 2015- Európsky školský prieskum o alkohole a ostatných drogách - Riešenie
uvedeného projektu je vykonávané v rámci programov a projektov úradov verejného
zdravotníctva v SR na rok 2015 a ďalšie roky pre Odbor hygieny detí a mládeže. Projekt
ESPAD 2015 sme realizovali dňa 24.03. 2015 na Strednej odbornej škole Fiľakovo.
Prieskum sa realizoval u študentov 1-4 ročníka, kde z každého ročníka bola vybratá 1 trieda
s 30 žiakmi. Nakoľko SOŠ Fiľakovo nemá 4 ročník , respondenti boli vybraní v dvoch 1
ročníkoch, v 2. ročníku a 3. ročníku. Študentom vo vybraných triedach boli rozdané dotazníky
a obálky v počte 1 dotazník – 1 študent. Následne sme vyplnili hlásenie za každú triedu. Po
vyplnení dotazníkov sme tieto pozbierali, vložili aj s hlásením za triedu do príslušnej obálky
označenej kódom školy. Dotazníky boli doručené na ÚVZ SR Bratislava.
2. Národný projekt - Sledovanie vplyvu škodlivých látok vo vnútornom ovzduší škôl na
zdravie detí v rôznych regiónoch Slovenska. Realizovaný projekt je súčasťou Akčného plánu
pre životné prostredie a zdravie detí v Európe a Svetovej zdravotníckej organizácie s cieľom
predchádzať vzniku respiračných ochorení spôsobených znečisteným vonkajším a vnútorným
ovzduším. Uvedený projekt sme realizovali na dvoch vybraných školách ( ZŠ Haličská 7
Lučenec a ZŠ s MŠ Cinobaňa) v priebehu mesiacov február až apríl. V rámci projektu sa
vykonával zber údajov v troch triedach v ročníkoch 4, 5 a 6 s počtom detí 25 žiakov
v každom ročníku. 2 druhy dotazníkov vypĺňali žiaci, 1 druh dotazníka ich rodičia, 1 druh
dotazníka pedagogickí zamestnanci školy, 2 druhy dotazníkov správca budovy v spolupráci so
zamestnancami RÚVZ a 2 druhy dotazníkov vyplnili zamestnanci RÚVZ. Po ukončení zberu
údajov sme vykonali ich spracovanie prostredníctvom programu EXCEL. Spracované
dotazníky boli v elektronickej forme zaslané na OHDM RÚVZ Banská Bystrica.
3. Projekt COSI – Childhood Obesity Surveillance Initiative – súčať k Národnému akčnému
plánu obezity na roky 2015-2025 Termín plnenia bol určený na obdobie mesiaca november
– december 2015. Uvedený projekt sme realizovali na dvoch vybraných školách ( ZŠ M. R.
Štefánika , Haličská cesta 1191/8, Lučenec a ZŠ s MŠ Halič) . Počet detí zapojených do
uvedeného projektu bol určený na 80 detí. 40 detí mestská škola, 40 detí vidiecka škola.
V rámci projektu sa vykonalo meranie detí vo vekovej kategórii od 7 do 7.99 rokov. Súčasne
odborní zamestnanci RÚVZ počas merania vyplňovali údaje do Dotazníka pre meranie detí
pre každé merané dieťa. Do dotazníka sa zaznamenávali nasledovné údaje: dátum nerodenia,
pohlavie, bydlisko, stupeň školskej dochádzky, dátum merania, oblečenie počas merania,
hmotnosť, výška, obvod pásov a bokov komorbidita. Riaditelia škôl, v ktorých sa daný
projekt realizoval vyplnili Školský dotazník. Vyplnené údaje z „ Dotazníka pre meranie detí
a zo „ Školského dotazníka“ sa budú v mesiaci január 2016 vkladať do elektronickej formy
a dotazníky sa pošlú späť na MZ SR, Odbor verejného zdravia, Bratislava.
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2. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad plnením povinnosti stanovených
zákonom a predpismi súvisiacich s ochranou, podporou a rozvíjaním zdravia detí
a mládeže
V roku 2015 zamestnanci OHDM vykonali 233 kontrol v zariadeniach pre deti a mládež.
Kontroly boli zamerané na plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona a vykonávacích
vyhlášok. Nedostatky zistené v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru boli prejednané zo
zriaďovateľmi zariadení, pričom sa dohodli termíny na ich odstránenie. V rámci uvedených
kontrol sme uložili 21 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov uložených v záznamoch
a 3 blokové pokuty vo výške – 90 euro.
3. Vykonávanie úradnej kontroly potravín
V hodnotenom období sme vykonali 30 úradných kontrol potravín.
4. Plnenie mimoriadnych cielených kontrol v zmysle usmernení odboru HDM ÚVZ SR
V zmysle usmernení odboru HDM pri ÚVZ SR boli v roku 2015 vykonané 2 mimoriadne
cielené kontroly :
1.mimoriadna cielená kontrola zameraná na kontrolu mäsa v školských stravovacích
zariadeniach – uvedenú kontrolu sme realizovali v termíne od 23. februára do 16. marca
2015. V rámci kontroly sme sa zameriavali na hygienu, označovanie a vysledovateľnosť
mäsa. Vykonali sme 29 kontrol v 29 zariadeniach. Najčastejšie nedostatky boli zistené pri
nepovolenom zmrazovaní mäsa, nedodržiavaní prevádzkovej hygieny absencii kalibrovaných
teplomerov. V rámci mimoriadnej cielenej kontroly sme uložili 4 opatrenia, z toho 3 formou
nápravných opatrení v záznamoch a 1 blokovú pokutu vo výške –30 euro
2.mimoriadna cielená kontrola zameraná na bufety, automaty a iné formy ambulantného
predaja v rámci zariadení pre deti a mládež – v rámci uvedenej kontroly bolo vykonaných 15
kontrol v 15 zariadeniach. Medzi najčastejšie zisťované nedostatky patrilo chýbajúce
viditeľné označenie alergénov, nedostatočné vedenie dokumentácie HACCP , chýbajúce
označenie pokrmov pripravovaných v zariadení, nezabezpečený zdravotný dohľad pre
zamestnancov . Počet uložených opatrení bol 8 z toho 7 formou nápravných opatrení
v záznamoch a 1 bloková pokuta vo výške –30 euro.
mimoriadna cielená kontrola zameraná na dodržiavanie hygienických požiadaviek počas
konania letných zotavovacích podujatí - Počas sledovaného obdobia bolo v regióne Lučenec
uskutočnené len jedno zotavovacie podujatie detí, ktorého organizátorom bola Budapest
Fováros VII kerulet Erzsébetváros Onkormányzada, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6
a zúčastnili sa ho deti z 1078 Budapest Hernáta utca 42/46 Bp. VII Kerúlet, Baross Gábor
Altalános Iskola. Zistené nedostatky boli nasledovného charakteru: chýbajúce viditeľné
označenie alergénov, absencia potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti u niektorých detí. Na
základe zistených nedostatkov boli uložené 2 opatrenia - (označiť alergény na jedálnom
lístku, neprevziať dieťa bez potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na zotavovacie podujatie).
Na základe zistených nedostatkov mala byť organizátorovi uložená sankcia. Po konzultácii
s právnym odborom UVZ SR sa od sankcie upustilo, nakoľko sa jednalo zahraničného
organizátora ( Maďarská republika).
5. Výkon poradenskej a konzultačnej činnosti
V období od 01.1. do 31.12.2015 bolo poskytnutých 335 konzultácií, ktoré sa týkali
predovšetkým prehodnocovania kapacity tried materských škôl, organizovania zotavovacích
podujatí pre deti, odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti
pre zamestnancov zariadení školského stravovania.
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ODDELENIE EPIDEMIOLÓGIE
6.1
Národný imunizačný program SR
Oddelenie epidemiológie naďalej venovalo zvýšenú pozornosť narastajúcim antivakcinačným
aktivitám. Všetky lekármi nahlasované prípady boli osobne prejednané a konzultované
v rámci poradne očkovania. Za priestupok podľa § 56 ods. 1 písm.a) bola zákonnému
zástupcovi dieťaťa uložená 1 x pokuta v blokovom konaní vo výške 45,- €. Celkovo za
okresy LC a PT sme zaznamenali odmietnutie očkovanie 5 krát a nežiadúce účinky 4 krát. Od
1.9.2015 prebiehala administratívna kontrola očkovania na všetkých ambulanciách VLDD
okresu Lučenec a Poltár. V októbri bola spracovaná správa za tieto 2 okresy.
V roku 2015 neboli hlásené závažné problémy pri výkone očkovania, až na nedostatok
očkovacích látok – koncom roka.
Zabezpečenie Európskeho imunizačného týždňa:
V súvislosti s konaním 10. ročníka Európského imunizačného týždňa 2015 (EIW)
zameraného na zabezpečenie zvýšenej propagácie očkovania odborní zamestnanci RÚVZ
Lučenec v rámci EIW spolu realizovanli 275 aktivít, z toho bolo 207 určených pre laickú
verejnosť a 68 pre zdravotníckych pracovníkov. Distribúcia propagačných materiálov bola
zabezpečená.
6.2
Surveillance infekčných chorôb
V roku 2015 sme pokračovali v priebežnom monitorovaní výskytu prenosných ochorení a v
realizácii potrebných preventívnych a represívnych opatrení. Údaje z epidemiologickej a
laboratórnej surveillance boli vkladané do epidemiologického informačného systému EPIS.
Za rok 2015 sme nahlásili do EPIS-u celkom 564 prípadov prenosných ochorení.
Nebol zaznamenaný ani jeden prípad poliomyelitídy, rubeoly ani diftérie. Zaznamenali
sme zvýšený výskyt ochorení na rotavírusovú enteritídu (113) v našej spádovej oblasti. V
okrese Lučenec bolo navštívených za účelom protiepidemických opatrení 108 ohnísk,
v okrese Lučenec 90 ohnísk a v okrese Poltár 18 ohnísk. V 85-ich prípadoch bola ako
represívne opatrenie vykonaná aj zdravotná výchova. V roku 2015 bola vykonávaná 12 x
mesačná analýza prenosných ochorení za región, zasielaná elektronicky príp. písomne
všetkým štátnym a hlásiacim neštátnym zdravotníckym zariadeniam.
6.3
Informačný systém prenosných ochorení (EPIS)
Hlásenie ARO a CHPO všeobecnými lekármi pre deti a dorast, všeobecnými lekármi pre
dospelých – 53 x. V oblasti výskytu chrípky a ARO aktuálne celé chrípkové obdobie
elektronicky informujeme dotknuté organizácie o aktuálnej situácii.
6.4
Nozokomiálne nákazy
V rámci prevencie NN roku 2015 sme vykonali 57 výkonov ŠZD v lôžkových
a ambulantných zdravotníckych zariadenia v okresoch Lučenec a Poltár. Z toho 17 ŠZD na
základe žiadostí, 9 výkonov ŠZD v ambulantných zariadeniach, 14 výkonov na lôžkových
oddeleniach VšNsP Lučenec n.o., 1 výkon ŠZD v neštátnom dialyzačnom stredisku v
Lučenci. V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru sa zameriavame najmä na
dodržiavanie hygienicko-epidemiologického režimu. Celkovo bolo počas roka 2015
odobratých 282 sterov ( 71 sterov zo sterilného materiálu, 211 sterov z prostredia) a 69
vzoriek na kontrolu mikrobiálnej čistoty vnútorného ovzdušia. V okr. Lučenec bola uložená
pokuta formou rozhodnutia za správny delikt §57 ods.47 zák.č.355/2007 Z.z. - 300,0 €.
Za hygienické nedostatky zistené pri výkone dozoru bol vydaný 1 pokyn pre zdravotné
stredisko v Radzovciach. V 3 prípadoch bola vykonaná kontrola uložených nápravných
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opatrení na nedostatky, ktoré boli zistené v rámci výkonov ŠZD. Uložené nápravné opatrenia
v dvoch prípadoch boli v stanovenom termíne splnené a 1x požiadali o predĺženie termínu.
V rámci prevencie šírenia nozokomiálnych nákaz sme v máji 2015 realizovali 10.ročník
regionálnej kampane “Save Lives : Clean Your Hands” (“Umývaj si ruky zachrániš
život”),zameranú na hygienu a dezinfekciu rúk v rámci projektu “CLEAN CARE IS SAFER
CARE”. V rámci tejto kampane bolo realizovaných 60 sterov na 2 oddeleniach (centrálna
sterilizácia a centrálne operačné sály). Ďalej boli distribuované letáky a plagáty k edukácii
zdravotníckeho personálu.. Pri kontrolách boli zároveň zdravotnícki pracovníci upozorňovaní,
že správna hygiena rúk je najúčinnejším spôsobom prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia
rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká.
6.5

Mimoriadne epidemiologické situácie: v r. 2015 nebolo potrebné riešiť

6.6
Enviromentálna surveillance poliomyelitídy a sledovanie VDPV: vykonáva sa
priebežne podľa rozpisu (za rok 2015 – 6 odberov z ČOV)
6.7
Prevencia HIV/AIDS „Hrou proti AIDS“,zvýšiť úroveň informovanosti a zmeny
postojov mladých ľudí v problematike HIV/AIDS a iných pohlavne prenosných ochorení
V roku 2015 sa úloha nerealizovala ( aktivity v uvedenej tematike zabezpečovala PZ).
6.8
Poradňa očkovania – sa vykonáva priebežne
Samostatnú kapitolu tvorili konzultácie o nutnosti očkovania pred cestami do zahraničia,
ktorých bolo celkom 10, z toho 4x osobne v poradni pre očkovanie, ostatné telefonicky.
Zároveň boli vydané 3 medzinárodné očkovacie preukazy.

PODPORA ZDRAVIA
Programy a projekty 2015
Realizácia programov a projektov v oblasti výchovy k zdraviu a podpory zdravia s cieľom znižovania
výskytu zdravotných rizík, sledovania a hodnotenia zdravotného stavu a zdravotného uvedomenia
obyvateľov SR, je za rok 2015 spracovaná v samostatnej správe.

Národný program prevencie nadváhy a obezity - prostredníctvom poradne zdravia –
individuálne poradenstvo a výchova a vzdelávanie cieľových skupín. V roku 2015 sme
v základnej poradni vyšetrili 101 klientov a na výjazdoch 212 klientov. Každému klientovi
bola následne urobená intervencia v oblasti životného štýlu a poradenstvo v oblasti faktorov
spôsobu života ovplyvňujúcich hmotnosť . Aktivity pod názvom Deň pre Vaše zdravie antropometrické, biochemické vyšetrenie, štandardné meranie krvného tlaku, meranie
telesných tukov v %, BMI), zamestnanci Mestského úradu v Poltári, zamestnanci a študenti
Obchodnej akadémii v Lučenci, obec Mikušovce, DDaSS Ambra, Klub psoriatikov, HM
TESCO Lučenec a široká verejnosť
KONTROLA TABAKU V ROKU 2015
Cieľovými skupinami sú deti a mládež (ZŠ, SŠ – besedy, prednášky), produktívny vek a seniori
– formou individuálneho poradenstva.
31.máj – svetový deň bez tabaku
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Svetový deň bez tabaku sme propagovali klientom pri poradenských a ZV aktivitách odborné poradenstvo, meranie krvného tlaku, telesného tuku, vyšetrenie obsahu CO vo
vydychovanom vzduchu prístrojom smokerlyzer .
Ďalšie realizované aktivity :
- informácie v médiách - noviny, rozhlas, webová stránka RÚVZ
- informácie na nástenkách v priestoroch RÚVZ
- propagačné materiály do škôl a verejné priestory
- prednášky (6) a premietanie DVD filmu Kým stúpa dym na (6) ZŠ a SŠ a meranie obsahu CO (32)
vo vydychovanom vzduchu prístrojom smokerlyzer realizujeme systematicky počas celého roka .
15. november – medzinárodný deň bez fajčenia

Medzinárodný deň bez fajčenia - akcia propagovaná pri poradenských a zdravotne –
výchovných aktivitách - prednášky (7) a premietanie DVD filmu Kým stúpa dym na (7) ZŠ
Lovinobaňa, ŠZŠ Lučenec a SŠ v Lučenci – a meranie obsahu CO vo vydychovanom
vzduchu.
Sledovanie a hodnotenie výkonu kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe
oznámení kontrolných inštitúcií
V súvislosti s prijatím zákona č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, Oddelenie zdravotnej výchovy na základe listu HH SR značka CKT /
3046/2008 sumarizuje každý mesiac výsledky kontrol, polročne podáva informácie za RÚVZ
Lučenec o počte vykonaných kontrol zameraných na dodržiavanie uvedeného zákona. Za
sledované obdobie (rok 2015) bolo vykonaných 557 kontrol fajčenia v zariadeniach,
v ktorých sa vykonáva štátny dozor.
Kontroly sa vykonávali v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru, bloková pokuta
v hodnote 60 € bola uložená v ZSS reštaurácia (kuchyňa).
Hygiena detí a mládeže :
72
Hygiena výživy
:
250
Hygiena životného prostredia:
65
Epidemiológia :
41
Preventívne pracovné lekárstvo : 129
REGIONÁLNE AKTIVITY V OBLASTI PLNENIA ÚLOH NÁRODNÉHO
OCHRANY A PODPORY ZDRAVIA STARŠÍCH ĽUDÍ

PROGRAMU

V priebehu roka 2015 sme realizovali v skupinách seniorov nasledovné edukačné aktivity :
•
Domov dôchodcov a sociálnych služieb Sušany
odborná prednáška pre klientov DDaSS na témy :
08.04.2015 – Reumatické ochorenia – 31 klientov
Prednáška bola spojená s diskusiou k danej problematike a odborným poradenstvom
diskutujúcim, meraním krvného tlaku a distribúciou zdravotne – výchovného materiálu .
•
DDaSS Libertas Lučenec
18.03.2015 – príprava a distribúcia edukačných materiálov a prednášková činnosť v rámci
Týždňa mozgu – letáky, logické hádanky , pracovné listy na trénovanie pamäti
•
Klub dôchodcov v Lučenci , Spoločnosť psoriatikov v Lučenci
16 –22. marec - Týždeň uvedomenia si mozgu – medzinárodná akcia – propagovaná v rámci
projektu Mám 65+ a teší ma že žijem zdravo. Jej hlavným zámerom bolo zvýšiť záujem
verejnosti a najmä starších ľudí o zdravé starnutie, prevenciu mozgových pamäťových
schopnosti človeka.
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18 .marec – prednášková činnosť, tréning mozgu - logické hádanky pre seniorov,
matematické úlohy, meranie krvného tlaku, príprava a distribúcia edukačného materiálu – 43
klientov.
17.06.2015 – Prevencia počas letných horúčav, Ako sa chrániť pred ochoreniami prenášanými
kliešťami, Osteopénia a osteoporóza, pohybová aktivita – vhodné stravovacie návyky –
príprava a distribúcia edukačného materiálu, meranie TK – 22 klientov
02.10.2015 – meranie cholesterolu, tlaku krvi, individuálne poradenstvo a distribúcia
edukačného materiálu - 20 klientov
28.10. 2015 – Účinky ovocia e zeleniny na naše zdravie – prednáška, meranie tlaku krvi
a distribúcia edukačného materiálu – 42 klientov
08.12.2015 - Zdravá výživa počas vianočných sviatkov - prednáška, meranie tlaku krvi
a distribúcia edukačného materiálu – 31 klientov
•

Klub dôchodcov vo Vidinej

13.05.2015 - Reumatické ochorenia- prednáška ,individuálne poradenstvo a meranie tlaku krvi –
35 klientov v rámci svetového dňa - pohybom ku zdraviu
•

DDaSS AMBRA Lučenec

17.09. 2015 – Osteoporóza – prečo nás tak straší? – prednáška, individuálne poradenstvo,
meranie tlaku krvi a distribúcia edukačného materiálu – 23 klientov

Okrem skupinových aktivít sme poskytovali individuálne poradenstvo v poradni zdravia
v oblasti znižovania hladiny cholesterolu a pohybovej aktivity u seniorov.
REGIONÁLNE AKTIVITY V OBLASTI
PLNENIA
PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O DETI A DORAST

ÚLOH

NÁRODNÉHO

Program „Ovocie a zelenina do škôl“
V rámci programu v roku 2015 sme realizovali v školských zariadeniach intervenciu zameranú
na oblasť výživových zvyklostí – besedy a prednášky na tému „Význam ovocia a zeleniny na
naše zdravie – plody jesene“, “Výživa a pitný režim“, „Zdravá výživa“ pre žiakov a rodičov ŠZŠ
v Lučenci. Prednáška na tému „Vitamíny hravo zdravo“ bola určená pre deti
navštevujúce predškolské zariadenia.
Na ZŠ a v MŠ sme realizovali besedy na tému „Bezpečnosť cestnej premávky“ a premietanie filmu
Becepáčik. Spolupráca pri realizácii komunikačnej kampane o násilí páchanom na deťoch – doručené
osvetové materiály z ÚPSVaR sme využili a budeme využívať pri rôznych prednáškach a besedách na
základných školách.
16.- 22. marec 2015 - Týždeň mozgu (Brain Awareness Week) – akcia propagovaná na webovej
stránke RÚVZ Lučenec, príprava edukačného materiálu – tréning mozgu (matematické úlohy,
logické hádanky). Realizované prednášky pre deti v MŠ Tomášovce a distribúcia edukačného
materiálu, individuálne testy a tréning mozgu klientov, ktorí navštívili poradňu zdravia.
26. marec – svetový deň vody – Pitný režim - prednáška a distribúcia edukačného materiálu pre
žiakov ŠZŠ v Lučenci (20 žiakov)

10.máj – svetový deň - pohybom ku zdraviu – informácie prostredníctvom prednášok na
Obchodnej akadémii v Lučenci v rámci zdravého životného štýlu, pohybovej aktivity
a distribúcia edukačného materiálu.
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21. máj – ZŠ Kalinovo – Sexuálne prenosné infekcie , AIDS – výchova k manželstvu
a rodičovstvu – príprava a distribúcia edukačného materiálu – 8. ročníky – 35 žiakov
31. máj – svetový deň bez tabaku – 27. máj – ZŠ Kalinovo príprava a distribúcia
edukačného materiálu- prednáška –Tabak a elektronické cigarety, DVD film Kým stúpa dym,
meranie obsahu CO vo vydychovanom vzduchu prístrojom Smokerlyzer – 27 žiakov –
prednášky a ďalšie aktivity realizujeme systematicky počas celého roka .
9. september – medzinárodný deň fetálneho alkoholového syndrómu – spolupráca so
Strednou zdravotnou školou v Lučenci, prednášky pre študentov 3. a 4. ročníkov – cca 53
študentov
16. október – svetový deň potravy – Význam ovocia a zeleniny pre zdravie – plody jeseneprednáška, príprava a distribúcia edukačného materiálu – ZŠ Haličská 8, Lučenec, 6. ročník –
28 žiakov
ŠZŠ s chybami reči v Lučenci – 5.6.7.8 ročníky -55 žiakov - Význam ovocia a zeleniny pre
zdravie – plody jesene- prednáška, príprava a distribúcia edukačného materiálu, 9 ročník –
ovocie a zelenina s vyšším obsahom železa – 15 žiakov
16. – 20. november – európsky týždeň boja proti drogám – prednáška, premietanie DVD
filmu, príprava a distribúcia edukačného materiálu – ZŠ Lovinobaňa – 5.6.9.ročníky - 93
žiakov – Tabak a jeho účinky, alkohol a naše zdravie
ŠZŠ – prednáška, premietanie DVD filmu, príprava a distribúcia edukačného materiálu –37
žiakov – prevencia – Tabak, drogy
1. december – svetový deň AIDS – prednáška, premietanie DVD filmu, príprava
a distribúcia edukačného materiálu - ZSŠOaS – 43 študentov
Stomatohygiena
19.03.2015 - MŠ Tomášovce - prednáška, beseda, DVD rozprávka, príprava a distribúcia
edukačného materiálu – 32 detí
26.03.2015 – ŠZŠ Lučenec - edukačná aktivita - prednáška, beseda, DVD rozprávka,
príprava a distribúcia edukačného materiálu – 20 detí
11.09.2015- MŠ Vidiná - edukačná aktivita - prednáška, beseda, DVD rozprávka, príprava
a distribúcia edukačného materiálu – 25 detí
Regionálne aktivity pri príležitosti významných dní SZO
22. marec – svetový deň vody - sme dali do povedomia našim občanom prostredníctvom
mestského rozhlasu , mestských novín a webovej stránke RÚVZ Lučenec. Edukačné aktivity
sme realizovali na ZŠ a MŠ v okrese Lučenec a Poltár.
7. apríl – svetový deň zdravia – dotazníkový prieskum – Päť zásad pre bezpečnejšie potraviny,
a odborné poradenstvo klientom poradne zdravia
10.máj – svetový deň -pohybom ku zdraviu – informácie pre klientov poradne zdravia
a zamestnancov RÚVZ – meranie tlaku krvi, telesného tuku, BMI, individuálne poradenstvo
a distribúcia edukačného materiálu. Svetový deň pohybu sme dali do povedomia našim občanom
prostredníctvom mestského rozhlasu a webovej stránke RÚVZ Lučenec.

31. máj – svetový deň bez tabaku – odborné poradenstvo, meranie krvného tlaku, telesného
tuku, vyšetrenie obsahu CO vo vydychovanom vzduchu prístrojom smokerlyzer a edukačné
aktivity o škodlivosti fajčenia
9. september – medzinárodný deň fetálneho alkoholového syndrómu – spolupráca so
Strednou zdravotnou školou v Lučenci, prednášky pre študentov 3. a 4. ročníkov – cca 53
študentov
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25.september – svetový deň srdca - Oddelenie podpory zdravia pri RÚVZ – Lučenec
zabezpečil meracie miesto v HM TESCO v Lučenci, kde sa uskutočnilo meranie
jednotlivých parametrov ako – meranie tlaku krvi, pulzu, BMI, obvod pása, výška, váha, %
telesného tuku, cholesterolu - spojenú s odborným poradenstvom a distribúciou edukačného
materiálu . V rámci svetového dňa srdca sme vyšetrili a poskytli poradenstvo v otázkach
prevencie KVO 50 klientom. Cieľom akcie bolo upozorniť širokú verejnosť na základné
rizikové faktory srdcovo – cievnych ochorení : vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol,
nedostatok fyzickej aktivity, nesprávne stravovacie návyky, obezita, stres a fajčenie. Na
bezplatných meraniach a konzultáciách sa podieľali pracovníci oddelenia podpory zdravia.
K našej aktivite sa pripojili aj pracovníci VšZP, pobočka Lučenec. Ohlasy z meraní boli
priaznivé, klienti túto aktivitu, ktorú sme spropagovali prostredníctvom internetu a
mestského rozhlasu vnímali veľmi pozitívne. Negatívnym javom bolo nedostatok materiálu
na meranie cholesterolu ( 50 prúžkov), ostatným klientom sme ponúkli len meranie krvného
tlaku a poradenstvo.
16. október – svetový deň potravy – Význam ovocia a zeleniny pre zdravie – plody jeseneprednáška, príprava a distribúcia edukačného materiálu – ZŠ Haličská 8, Lučenec, 6. ročník –
28 žiakov
ŠZŠ s chybami reči v Lučenci – 5.6.7.8 ročníky -55 žiakov - Význam ovocia a zeleniny pre
zdravie – plody jesene- prednáška, príprava a distribúcia edukačného materiálu, 9. ročník –
ovocie a zelenina s vyšším obsahom železa – 15 žiakov
20.október – svetový deň osteporózy - DDaSS AMBRA Lučenec (23 klientov) , Klub psoriatikov
Lučenec (42 klientov) - Osteoporóza – prečo nás tak straší? – prednáška, individuálne
poradenstvo, meranie tlaku krvi a distribúcia edukačného materiálu

16. – 20. november – európsky týždeň boja proti drogám – prednáška, premietanie DVD
filmu, príprava a distribúcia edukačného materiálu – ZŠ Lovinobaňa – 5,6.9.ročníky - 93
žiakov – Tabak a jeho účinky, alkohol a naše zdravie
ŠZŠ – prednáška, premietanie DVD filmu, príprava a distribúcia edukačného materiálu –37
žiakov – prevencia – Tabak, drogy
1. december – svetový deň AIDS – prednáška, premietanie DVD filmu, príprava
a distribúcia edukačného materiálu - ZSŠOaS – 43 študentov
Regionálne aktivity boli realizované v spolupráci s orgánmi štátnej a verejnej správy
a samosprávy, s nadáciami organizujúcimi kampane na monitorovanie zdravotného stavu
obyvateľov na rôznych úrovniach, medicínskymi odbormi a oddeleniami príslušných RÚVZ.
Priebežne pri plnení hlavných a regionálnych aktivít sa vykonala publikačná činnosť
a zároveň sa vykonali prednáškové a zážitkové aktivity podľa požiadaviek a dohôd s inými
subjektmi.
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Martine
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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
V rámci posudzovania podkladov k zámerom a k projektovým dokumentáciám pre územné
konanie stavieb a návrhov na zmeny využitia územia v územných plánoch zón – tam, kde
predpokladáme negatívne ovplyvnenie obytnej, prípadne rekreačnej funkcie zóny, vyžaduje
orgán verejného zdravotníctva predloženie vibračných a akustických štúdií, diagramy zatienenia,
rozptylové a pachové štúdie, vrátane návrhu opatrení na elimináciu týchto faktorov v životnom
prostredí. Efektívnym nástrojom posudzovania a riešenia možných negatívnych vplyvov na
životné prostredie sa stal § 6 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. - posudzovanie potreby
realizácie hodnotenia vplyvov na verejné zdravie na regionálnej a miestnej úrovni s
následným posúdením takto vykonaného hodnotenia.
2.
posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkon imunizačných prehľadov
v populácii
Kontrola kvality pitnej vody
V roku 2015 boli zrealizované všetky plánované odbery vzoriek pitnej vody z verejných
vodovodov v rámci monitoringu. Za hodnotené obdobie bolo odobratých 172 vzoriek pitnej vody
z verejných vodovodov, z toho v rozsahu minimálneho rozboru 162 vzoriek, v rozsahu úplného
rozboru 5 vzoriek, v rozsahu kompletného rozboru 5 vzoriek.
Z celkového počtu odobratých vzoriek pitnej vody z verejných vodovodov boli 3 vzorky
nevyhovujúce a to v mikrobiologických ukazovateľoch (Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37
°C, Enterokoky).
Nevyhovujúce laboratórne výsledky boli prejednané s prevádzkovateľmi zariadení, z ktorých
boli odobraté vzorky pitnej vody. V spolupráci s vodárenskou spoločnosťou vykonali
prevádzkovatelia opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v kvalite pitnej vody. Následne
boli vykonané opakované odbery vzoriek pitnej vody na príslušnom odbernom mieste,
pričom odobraté vzorky pitnej vody vyhovovali požiadavkám platnej legislatívy.
Prevádzkovú kontrolu kvality pitnej vody verejných vodovodov v okrese Martin a Turčianske
Teplice - 14 verejných vodovodov, z toho 6 skupinových vodovodov zabezpečuje Turčianska
vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin, IČO: 36672084 a v dvoch obciach
(Folkušová, Čremošné) – príslušná obec prostredníctvom odborne spôsobilej osoby –
AQUASPIŠ spol. s r.o., Sadová 12/2081, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36 174 360. V prípade,
že vzorka pitnej vody nevyhovovala požiadavkám kvality vody na ľudskú spotrebu,
prevádzkovateľ riešil opatrenia na obnovenie vyhovujúcej kvality pitnej vody: vypustenie
vodojemu, zvýšenie dávky dezinfekčného prostriedku, preplachy potrubí. Následne v opakovane
odobratých a vyšetrených vzorkách pitnej vody prekročenie stanovených limitov kvality pitnej
vody v sledovaných ukazovateľoch nebolo zistené, nález sa nezopakoval. Rádiologické
ukazovatele sú priebežne sledované v súlade s platnou legislatívou.
Vo vzorkách z verejných vodovodov, ktorých prevádzkovateľom sú obce, nebolo zistené
prekročenie legislatívne stanovených limitov ukazovateľov kvality pitnej vody.
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Kontrola kvality bazénovej vody
Počas kúpacej sezóny 2015 (ďalej len KS 2015) bolo v okresoch Martin a Turčianske Teplice
prevádzkovaných 5 umelých kúpalísk.
Pripravenosť kúpalísk na poskytovanie služieb, priebeh sezóny a všetky požadované údaje
odborní pracovníci oddelenia HŽPaZ zaznamenávali do informačného systému, kde postupne
zadávali výsledky laboratórnych rozborov vzoriek odobratých v rámci výkonu štátneho
zdravotného dozoru na predmetných kúpaliskách, ako aj výsledky kontroly kvality vody na
kúpanie na základe evidencie jednotlivých prevádzkovateľov.
Počas KS 2015 bolo zo všetkých kúpalísk odobratých 39 vzoriek bazénovej vody, s počtom
analýz 479, hodnoty ukazovateľov kvality vody určenej na kúpanie boli prekročené v 20
prípadoch.
Prevádzkovatelia kúpalísk pravidelne v stanovených intervaloch zabezpečovali meranie pH,
voľného a viazaného chlóru a následnú evidenciu zistených údajov do prevádzkových denníkov.
Kontrola kvality vody určenej na kúpanie bola zabezpečovaná prevádzkovateľmi
prostredníctvom laboratórií INGEO – ENVILAB, s.r.o. Žilina a EUROFINS BEL/NOVAMANN
s.r.o. Turčianske Teplice.
V okrese Martin sa nachádzajú tri jazerá využívané pre neorganizovanú rekreáciu (Ontário
Sučany, Lipovecké jazerá – štrkovisko, rybník Ďanová). Tieto prírodné lokality neboli vyhlásené
krajským úradom životného prostredia za vody vhodné na kúpanie, na základe čoho neboli
vykonávané odbery vzoriek vody z týchto lokalít.
Počas kúpacej sezóny 2015 nebol zaznamenaný výskyt žiadneho hromadného ochorenia
v súvislosti s kúpaním a pobytom v areáloch kúpalísk regiónu Turiec.
V okrese Martin evidujeme 3 kryté umelé kúpaliská s celoročnou prevádzkou bazénov a
v okrese Turčianske Teplice SPA&AQUAPARK – vonkajšie bazény, ktorých prevádzkovateľom
sú Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice.
V SPA&AQUAPARK Turčianske Teplice bolo odobratých 58 vzoriek bazénovej vody.
Štátny zdravotný dozor bol vykonaný v 2 zariadeniach krytých umelých kúpalísk, v jednom
prípade bola prevádzkovateľovi uložená pokuta za neplnenie povinností vyplývajúcich z platnej
legislatívy. Kvalita vody bola kontrolovaná počas prevádzky kúpalísk prevádzkovateľmi a
odbornými pracovníkmi v rámci štátneho zdravotného dozoru.
Kontrola zariadení vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti (EZČ).
V roku 2015 bolo vydaných spolu 22 rozhodnutí k uvedeniu priestorov zariadení starostlivosti
o ľudské telo do prevádzky, z toho 8 rozhodnutí bolo na novozriadené prevádzky. Nové
prevádzky sa týkali najmä služieb kaderníctva, kozmetiky, masáží a pedikúry. Pri uvádzaní
pedikúry do prevádzky sme kládli dôraz aj na kontrolu účinnosti sterilizátora a vedenie
sterilizačného denníka. Ostatné rozhodnutia sa týkali zmeny prevádzkovateľa v už existujúcich
prevádzkach, alebo vydanie rozhodnutí pre jednotlivé podnikateľské subjekty v priestoroch, ktoré
využívajú spoločne, resp. pri zmene miesta prevádzky u toho istého podnikateľa, alebo z dôvodu
rozšírenia poskytovaných služieb. Pri výkonoch ŠZD v zariadeniach, kde je predpoklad prenosu
ochorení, sme sa zameriavali na kontrolu dodržiavania jednotlivých bodov prevádzkového
poriadku v súlade s platnou legislatívou, s dôrazom na dodržiavanie správnych
dekontaminačných postupov. V praxi sa stretávame s veľmi zlou úrovňou vedomostí
prevádzkovateľov takýchto zariadení, čo sa týka epidemiologicky závažných činností. U
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prevádzkovateľov jednotlivých zariadení sa pri výkone ŠZD kontrolujú posudky o zdravotnej a
odbornej spôsobilosti najmä pred uvedením priestorov do prevádzky.
3.
posilňovanie prevencie neprenosných ochorení, monitorovanie zdravotného stavu
obyvateľstva a jeho skupín vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným podmienkam,
spôsobu života a práce a zdravotného uvedomenia ľudí, vrátane monitorovania
determinantov zdravia a hodnotenia dopadov na verejné zdravie
Náplňou odbornej činnosti odd. HŽPaZ je aj posudzovanie možných vplyvov faktorov životného
prostredia, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie a životný komfort človeka, ako sú hluk a vibrácie,
jednotlivé druhy žiarení, mikroklimatický komplex, priestorové charakteristiky, zásady využitia
územia tak, aby v súčinnosti s faktormi životného prostredia priaznivo vplývali na zdravie.
HŽPaZ posudzuje, kontroluje a uplatňuje požiadavky verejného zdravotníctva pri určovaní
osobitného režimu území a vymedzovaní a využívaní ochranných pásiem, určených zo
zdravotného hľadiska, zabezpečení hygienicky vyhovujúcej kvality ovzdušia a vnútorného
prostredia v bytových budovách a nebytových budovách bez výrobných prevádzok určených na
dlhodobý pobyt, zabezpečovaní ochrany nefajčiarov, informuje verejnosť, vykonáva
konzultačnú, expertíznu a poradenskú činnosť pre právnické a fyzické osoby a odborne ich
usmerňuje v záujme vytvárania a ochrany podmienok priaznivých pre ochranu, podporu a rozvoj
verejného zdravia, rieši sťažnosti a podnety fyzických a právnických osôb, ktorých predmet
spadá do náplne odboru, zabezpečuje monitoring faktorov životného prostredia a zdravia
populácie, úzko spolupracuje s ostatnými odbornými organizačnými útvarmi úradu, podieľa sa na
tímovej práci.
Regionálne priority na úseku verejného zdravotníctva - odd. HŽPaZ
1.
Ovplyvnenie determinantov zdravia prostredníctvom výkonu ŠZD v rozsahu platnej
legislatívy.
a)
Cestovný ruch: bolo vydaných 5 rozhodnutí k uvedeniu nového ubytovacieho zariadenia
do prevádzky, 8 rozhodnutí z dôvodu zmeny prevádzkovateľa, 3 rozhodnutia k uvedeniu ATC do
sezónnej prevádzky. V rámci zimnej turistickej sezóny nebol vykonaný štátny zdravotný dozor
v ubytovacích zariadeniach. V rámci letnej turistickej sezóny bol vykonaný 4x štátny zdravotný
dozor v ubytovacích zariadeniach.
b)
Služby: bolo vydaných 22 rozhodnutí k uvedeniu priestorov pre vykonávanie EZČ do
prevádzky (Kaderníctvo – 7, Kozmetiky - 4, Manikúra – 5, Pedikúra – 1, Masáže – 3, Solárium 1).
c)
Zariadenia sociálnej starostlivosti: boli vydané 3 rozhodnutia k uvedeniu zariadení
sociálnej starostlivosti do prevádzky (zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, denné
centrá).
d)
Pohrebníctva: V rámci mimoriadneho ŠZD boli vykonané 3 kontroly zamerané na
dodržiavanie zákona NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. Boli uložené 2 opatrenia na
odstránenie zistených nedostatkov.
e)
Povodne, havárie: v okrese Martin a Turčianske Teplice orgán verejného zdravotníctva
neparticipoval na žiadnych mimoriadnych udalostiach, povodniach a haváriách.
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2.
Zabezpečenie zvýšeného zdravotného dozoru v zariadeniach sociálnej starostlivosti –
zamerané na prevenciu prenosných ochorení aj zariadeniach starostlivosti o ľudské telo –
zamerané na solária
a)
Zariadenia sociálnej starostlivosti – zamerané na prevenciu prenosných ochorení:
V roku 2015 bola vykoná kontrola v siedmych zariadeniach sociálnych služieb, pričom bolo
uložených 24 opatrení. Najčastejšie zisťovanými nedostatkami boli: manipulácia s bielizňou –
kríženie čistej a špinavej prevádzkovej bielizne; spôsob skladovania čistej bielizne – v skladoch
sa nachádzali predmety, ktoré nesúvisia so skladovaním čistej bielizne; nezabezpečené vetranie
v priestoroch bez možnosti prirodzeného vetrania (sklady bielizne, miestnosti pre upratovačky,
hygienické zázemie). Jednotlivé prevádzky s väčšinou zistených skutočností boli v minulosti
orgánom verejného zdravotníctva posúdené a schválené. Z uvedeného dôvodu boli sankcie
riešené len v tých prípadoch, pokiaľ po výzve na odstránenie zistených nedostatkov, resp.
prejednaní zistených skutočností prevádzkovateľ zistené (resp. novozistené) nedostatky
neodstránil.
b)
Zariadenia starostlivosti o ľudské telo – zamerané na solária: Problematikou EZČ –
zariadení starostlivosti o ľudské telo sa odborní pracovníci hygieny životného prostredia
a zdravia zaoberali v rámci schvaľovania predmetných priestorov do prevádzky. Bolo vydané 1
súhlasné rozhodnutie k uvedeniu priestorov pre vykonávanie EZČ (solárium) do prevádzky a 2
konania k uvedeniu priestorov pre vykonávanie EZČ (solárium) boli zastavené, nakoľko účastníci
konania nesplnili všetky požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo – solárium,
uvedené v platnej legislatíve na úseku verejného zdravia a verejného zdravotníctva.
3.
Zabezpečenie zvýšeného zdravotného dozoru v zariadeniach s kúpaliskami
s celoročnou prevádzkou a sezónnou prevádzkou
Počas KS 2015 bolo na umelých nekrytých kúpaliskách v okrese Martin a Turčianske Teplice
odobratých 57 vzoriek bazénovej vody, počet analýz bol 646, medzné hodnoty boli prekročené
v 18 vzorkách. Z výsledkov stanovení jednotlivých ukazovateľov kvality vody na kúpaliskách
bolo 28 s prekročenou medznou hodnotou, z toho prekročenie medzných hodnôt chemicko fyzikálnych ukazovateľov v 11 prípadoch; prekročenie medzných hodnôt mikrobiologických
ukazovateľov v 17 prípadoch, prekročenie medzných hodnôt biologických ukazovateľov nebolo
zaznamenané.
Hodnoty ukazovateľov pH, voľný a viazaný chlór boli merané a zaznamenávané do
prevádzkových denníkov v legislatívou požadovaných intervaloch prevádzkovateľmi kúpalísk.
Kontrola uvedených ukazovateľov bola súčasťou našich kontrol, vykonaných počas sezóny.
Kontrola kvality vody, vykonávaná v rámci štátneho zdravotného dozoru odbornými
pracovníkmi odd. HŽPaZ, bola vykonaná jeden až dva krát počas sezóny na každom kúpalisku.
Nadregionálny charakter má v pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Martine Spa&Aquapark Turčianske
Teplice. Počas KS 2015 sme sa zameriavali predovšetkým na kontrolu vonkajších bazénov plavecký bazén, atrakčný bazén a detský bazén. Z výsledkov stanovenia jednotlivých
ukazovateľov kvality vody v týchto bazénoch odobratých prevádzkovateľom a v rámci ŠZD
nebolo zistené prekročenie medzných hodnôt.
V rámci ŠZD bola vykonávaná kontrola počtu plavčíkov pri jednotlivých bazénoch na uvedených
kúpaliskách (čo vyplynulo aj z mimoriadneho cieleného ŠZD na umelých kúpaliskách so
zameraním na kontrolu prítomnosti plavčíkov), kontrola miestností na poskytovanie prvej
pomoci vrátane jej vybavenia.
Počas kúpacej sezóny 2015 nebol zaznamenaný výskyt žiadneho hromadného ochorenia
v súvislosti s kúpaním a pobytom v areáloch kúpalísk regiónu Turiec.
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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
Plnenie:
Nakoľko primárnou
činnosťou
a
jedným
z hlavných
zmyslov
existencie
orgánov/úradov/inštitúcií verejného zdravotníctva je práca v teréne, zisťovanie ohrození,
identifikácia nebezpečných, zdravie obyvateľov a životné prostredie ohrozujúcich (aj
potencionálne) stavov, pozostáva náplň práce a činnosť odborných pracovníkov oddelenia
PPLaT RÚVZ Martin najmä:
•
výkon štátneho zdravotného dozoru (ŠZD) na základe žiadostí, doručených na RÚVZ so
sídlom v Martine, aj opakovaného ŠZD u právnych subjektov, ktoré mali povinnosť odstrániť
v priestoroch prevádzky nedostatky a zabezpečiť ich v súlade s platnou legislatívou
v stanovenom termíne,
•
výkon ŠZD na základe podnetov doručených/ odstúpených inými kontrolnými orgánmi
vrátane uloženia opatrení/sankcií,
•
cielený výkon ŠZD v prevádzkach s vyhlásenými rizikovými prácami (3. a 4.kat.), vrátane
uloženia opatrení/sankcií,
•
cielený výkon ŠZD v ostatných prevádzkach, vrátane uloženia opatrení/sankcií,
•
výkon ŠZD v prevádzkach / pre rizikové práce, práce zaradené v 2. kategórii prác
(chemické látky a zmesi, osobitne CMR látky, látky narúšajúce endokrinný systém, toxické a
veľmi toxické látky a zmesi, fyzická záťaž, psychická záťaž) s evidovaním právnych subjektov
a výkonov v programe ASTR,
•
opakovaný štátny zdravotný dozor v subjektoch, ktorý bol zameraný na overenie
skutkového stavu vo veci odstránenia nedostatkov, zistených počas štátneho zdravotného dozoru
v predchádzajúcich rokoch,
•
posudzovanie práce PZS, kontrola spôsobu a výkonu posudzovania zdravotnej
spôsobilosti pracovníkov.
Verejné zdravotníctvo nemôže abstrahovať jednotlivé činnosti, ktorých vykonávanie priamo
súvisí s verejným zdravotníctvom, jeho poslaním, fungovaním a miestom v spoločnosti. Pre
zabezpečenie aspoň základných podmienok pre ochranu a podporu zdravia na jednotlivých
pracoviskách je nosný systém zabezpečenia zdravotného dohľadu. Je potrebné sledovať, hodnotiť
a vykonávať opatrenia z uvedeného pohľadu v oblasti zabezpečenia zdravotného dohľadu tak,
ako ho definuje platná legislatíva (z.č. 355/2007 Z.z..).
Sledovanie pokrytia PZS pre jednotlivých právnych subjektov/zamestnávateľov tak, ako to
vyplýva z platnej legislatívy, nemalo a nemá pozitívny ohlas. Povinnosť zabezpečenia PZS
neznamená automaticky aj relevantné napĺňanie povinností, vyplývajúcich pre PZS
a zamestnávateľov z platnej legislatívy, ani v samotnom zdravotnom dohľade, či benefitoch
v oblasti ochrany a podpory ľudského zdravia a života tak pre zamestnancov, ako aj pre
zamestnávateľov vo vecnej a právnej oblasti.
V prvom polroku 2015 dali k dispozícii autori programu ASTR_2011 pre všetky oddelenia na
RÚVZ-och v SR nový nepovinný evidovací PC program (na báze údajov z ASTR_2011), ktorého
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účelom je zefektívnenie činnosti verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci
a zdravotného dohľadu u jednotlivých dozorovaných subjektov/zamestnávateľov, ktorí majú
legislatívne stanovenú povinnosť tento zabezpečiť, so zameraním sa aj na obsahovú stránku
činností PZS a osôb vykonávajúcich činnosť PZS/zabezpečujúcich zdravotný dohľad v rôznych
odvetvových oblastiach, vrátane školstva a zdravotníctva.
V uvedenej súvislosti stále platí návrh autorov programu Evidencie zdravotného dohľadu na
realizáciu diskusných sústredení, workshopov pre pracovníkov RÚVZ v SR bez rozdielu.
Zameranie by bolo na ovládanie programu (evidencia zdravotného dohľadu, ale aj ďalších
údajov, ktoré umožňuje ASTR, vrátane analýz a výstupov), ale hlavne a predovšetkým na
„osvetu“ v oblasti ochrany, podpory a rozvoja zdravia, verejného zdravotníctva a zdravia pri
práci, a tiež na prístup odborných pracovníkov, vykonávajúcich štátny zdravotný dozor vrátane
bazálneho dozoru nad pracovnými podmienkami a plnením povinností zamestnávateľov v oblasti
zabezpečenia adekvátneho a kvalitného zdravotného dohľadu, k tejto problematike.
Naďalej perzistuje a zhoršuje sa prístup pracovníkov jednotlivých oddelení RÚVZ, keď
podmienky na pracovisku (nedozorovanom pracovníkmi oddelení PPLaT) neriešia, ale
„ostávajú“ pre pracovníkov PPLaT, „pretože všetky ďalšie oddelenia nebudú riešiť prácarsku
problematiku“.
Dostávame sa znovu do stavu, keď síce legislatíva, odborné postupy pre riešenie zásadných
ohrození zdravia a života pracovníkov existujú, v praxi sa však kontrolujú a vyžadujú
(informovane a fundovane) len občas a nedôsledne.
Do takéhoto terénu prichádza tzv. PZS v osobe „veľmi kvalifikovaného“ bezpečnostného
technika, autorizovaného bezpečnostného technika, bezpečnostnotechnickej služby, ktorí
vypracujú ktorejkoľvek firme akékoľvek podklady, posudky o riziku a prevádzkové poriadky,
samozrejme z pohľadu verejného zdravotníctva a ochrany zdravia pri práci nekvalitne.
Pokiaľ sa súčasné verejné zdravotníctvo nevymaní z hľadania si dôvodov, prečo neposudzovať aj
pracovné podmienky a s tým súvisiace „papierové“ podklady, s evidenciou a následným riešením
nedostatkov v materiáloch „takto kvalitne vypracovaných“, potom sa nikdy nedostaneme na
úroveň, ktorá bude znamenať kvalitatívne vyššiu starostlivosť o pracovníkov prostredníctvom
odborne zdatných osôb, ktoré budú vedieť vypracovať kvalitné podklady v ochrane a podpore
zdravia pri práci, budú vedieť svoje výsledky obhájiť, čím sa ochrana a podpora zdravia
pracovníkov posunie na vyšší level. Ak kvalitu, spôsob a odborný puvoár obchodných partnerov
zamestnávateľov a živnostníkov (vykonávajúcich zdravotný dohľad) nebudeme kontrolovať
a z nesprávnych až zlých výsledkov nebudeme vyvodzovať dôsledky (ustanovené zákonom
355/2007), pôjde len o drahú, v podstate zbytočnú službu, ktorá nebude/nie je prínosom a toľko
očakávanou a potrebnou formou pomoci pre zamestnávateľov v oblasti, ktorá svojou dynamikou
v oblasti legislatívy a odborných poznatkov sa vyrovná a možno aj predstihne väčšinu ostatných
oblastí hospodárstva a odborností. Zostáva a zostane biznisom pre ľudí, ktorí sú presvedčení, že
problematiku ovládajú. Nakoľko však páky orgánov verejného zdravotníctva na ich „pacifikáciu“
sú veľmi obmedzené až žiadne, tento ich pocit sa stáva realitou. A práve odborné a erudované
postupy odborne spôsobilých a zdatných pracovníkov v oblasti verejného zdravotníctva, nielen
príslušných orgánov verejného zdravotníctva, v podstate vychádzajú na posmech, pretože pre
svoje angažovanie pre zlepšenie služby pracovníkom nemajú adekvátnu, alebo žiadnu morálnu,
legislatívnu ani politickú podporu.
Aj naďalej sú riešené nedostatky v podkladoch spracovaných pracovnými zdravotnými službami
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pre podnikateľské subjekty v okresoch Martin a Turčianske Teplice. Podklady, spracované PZS,
nie sú vypracované podľa súčasne platnej legislatívy, a to : identifikácia všetkých zdravotných
rizík a nebezpečenstiev; hodnotenie všetkých zdravotných rizík; posudky o riziku u jednotlivých
pracovných činností a profesií (podľa §§ 30, 31 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z., v náväznosti na
vyhlášku MZ SR č. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo
vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie
prác do kategórií a ďalšiu platnú legislatívu SR, upravujúcu problematiku jednotlivých
škodlivých faktorov pracovného prostredia); prevádzkové poriadky a v náväznosti na všetky
identifikované a posúdené zdravotné riziká, spôsob a vhodná forma ich zníženia formou
kolektívnych a individuálnych opatrení zamestnávateľa/prevádzkovateľa, vrátane presných typov
používaných OOPP, frekvencie ich výmeny, účinnosti, spôsobu a miesta ich údržby, vhodnosti
na konkrétnu pracovnú činnosť. Väčšinu predložených podkladov jednotlivými subjektami je
potrebné prepracovať, dopracovať, upraviť a aktualizovať podľa konkrétne vykonávaných
činností, aktuálneho stavu pracovísk a pracovných miest, konkrétnej expozície a komplexne
zavzatých a zohľadnených platných legislatívnych úprav. Údaje uvedené v podkladoch,
spracovaných PZS, sú často v rozpore s údajmi, získanými od právnych subjektov pracovníkmi
RÚVZ so sídlom v Martine.
Osobitnú kapitolu tvorí práca s azbestom a subjektmi, ktoré takéto práce zabezpečujú. Štátny
zdravotný dozor bol vykonávaný priamo a námatkovo na miestach s likvidáciou azbestu, vrátane
zhotovenia videodokumentácie. Zistené nedostatky v oblasti ochrany zdravia pri práci s azbetom,
resp. materiálmi obsahujúce azbest (....) zamestnávatelia riešili/odstránili okamžite, pozastavenie
výkonu prác nebolo potrebné uložiť. Takýto spôsob výkonu ŠZD sa nám osvedčil ako vysoko
účinný.
Z hľadiska efektívnosti výkonu štátneho zdravotného dozoru v oblasti ochrany verejného zdravia
je účinná aj spolupráca s Inšpektorátom práce, v rámci ktorej sú vykonávané spoločné previerky
u vybraných subjektov. V roku 2015 boli realizované takéto spoločné kontroly 3 a to:
•
G.T.S. – Martin, s.r.o., IČO: 36 413 640, A. Stodolu 50, 036 01 Martin;
•
OMNIA KLF, a.s., IČO: 00211095, Kukučínova 2734, 024 01 Kysucké Nové Mesto
prevádzka „OMNIA KLF, a.s., Robotnícka 14, 036 01 Martin“;
•
FAMIS PRO, s.r.o., IČO: 36384682, Langsfeldova 1A, 036 01 Martin v prevádzke
„Pracovisko nanášania farieb a čierniaca linka, Čsl. armády 3/1697, Martin“;
2.
Posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkon imunizačných prehľadov
v populácii
Plnenie:
Pracovníci PPLaT sledujú v rámci kontroly posúdenia zdravotných rizík v oblasti biologických
faktorov a najmä opatrení zamestnávateľov na zníženie posúdených zdravotných rizík
v náväznosti na vyhlášku MZ SR č. 585/2008 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a
kontrole prenosných ochorení v platnom znení o.i. aj povinné, resp. odporúčané očkovanie osôb,
ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz.
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3.
Posilňovanie prevencie neprenosných ochorení, monitorovanie zdravotného stavu
obyvateľstva a jeho skupín vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným podmienkam,
spôsobu života a práce a zdravotného uvedomenia ľudí, vrátane monitorovania
determinantov zdravia a hodnotenia dopadov na verejné zdravie
Plnenie:
Pracovníci PPLaT sa venujú tejto priorite verejného zdravotníctva u vybraných zamestnávateľov
v spolupráci s oddelením VkZ s monitorovaním vybraných determinantov zdravia súvisiacich so
životným prostredím, pracovným prostredím, genetickou predispozíciou, zdravotným stavom,
ochranou a podporou zdravia a spôsobom života pracovníkov.
Regionálne priority pre rok 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)
Plnenie:
Počas výkonu ŠZD sa pracovníci oddelenia PPLaT zameriavali na posudzovanie pracovných
podmienok zamestnancov, mieru expozície zamestnancov a realizáciu náhradných opatrení zo
strany zamestnávateľov najmä na pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú rizikové práce.
Sledované sú výsledky a intervaly lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
a zaradenie zamestnancov do pracovného procesu na základe posúdenia zdravotnej spôsobilosti
na prácu pracovnou zdravotnou službou. V prípade zistení nezrovnalostí sa rieši vzniknutá
situácia najmä formou konzultácií, usmerňovania zamestnávateľov a PZS s dôrazom na
dosiahnutie takého výsledku, aby boli maximálne chránení pracovníci a v čo najväčšej miere boli
dosiahnuté podmienky na pracoviskách, ktoré možno označiť ako zdravie podporujúce.
Napriek enormnému úsiliu pracovníkov oddelenia PPLaT stále nie sú všetky práce zaradené do
adekvátnych kategórií rizika. Je namieste si položiť otázku, ako ďalej s riešením povinností
prevádzkovateľov vo vzťahu k ochrane zdravia, či už svojho alebo svojich zamestnancov.
Orgán štátnej správy/odborný garant v oblasti verejného zdravotníctva musí mať
adekvátny/úplný prehľad o rizikách, ktorým sú zamestnanci a obyvatelia vystavení. Len
z poznania expozície možno v ďalších krokoch vypracovať a implementovať stratégie na ochranu
a podporu zdravia. Sme stále svedkami, že štátu zjavne na takýchto podkladoch nezáleží, pretože
spoločnosť verejnému zdravotníctvu takúto objednávku nevystavila. Preto, ak nie je záujem
o riešenie vecí verejných zhora, je nevyhnutné sa vysporiadať s legislatívne danými atribútmi,
povinnosťami a predpokladmi právne správne a odborne so cťou zo strany odbornej verejnosti,
pracujúcej a bojujúcej v oblasti verejného zdravotníctva.
Keď sa vrátime ku problematike pracovného lekárstva/zdravia pri práci, je nevyhnutné mať
poznatky o expozícii pracovníkov (zamestnancov a SZČO/fyzických osôb –podnikateľov)
jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia aj pre práce zaradené v 2.kategórii,
a v celoslovenskom merítku evidovať aj 2. kategóriu prác, pretože rozdiel, resp. deliaca čiara
medzi 2. a 3. kategóriou je niekedy taká tenká, že jej presná identifikácia nie je možná.
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Nevyhnutnosť centralizovania týchto údajov je aj z dôvodov stúpajúcej incidencie výskytu
profesionálnych ochorení/chorôb z povolania podmienený vplyvom pracovných podmienok.
Z hľadiska evidovania stavu pracovných podmienok je to jediná cesta, ako by sa dal aspoň
čiastočne opísať stav pracovných podmienok na Slovensku. Evidenčný program
ASTR_2011/ASTR takúto formu evidovania umožňuje. Keď budú k dispozícii informácie
o stave pracovného prostredia aj v 2. kategórii rizika, bude možné z pohľadu verejného
zdravotníctva/pracovného lekárstva reálnejšie navrhovať a následne riešiť projekty, ktoré budú
mať konkrétny cieľ a uplatnenie v znižovaní reálnych zdravotných rizík, vyskytujúcich sa
v praxi, s dopadom na zdravie pracujúcej populácie.
Osobitným problémom hodným zreteľa je riešenie SZČO, v terminológii zákona 355/2007 Z.z.
fyzických osôb – podnikateľov, ktorí vykonávajú najrizikovejšie a najhoršie práce bez
akejkoľvek ochrany svojho zdravia, nielen z neznalosti, ale aj z nedostatku finančných
prostriedkov. Vykonávajú tú istú prácu ako predtým zamestnanci, ale bez adekvátnych OOPP,
preventívnych lekárskych prehliadok...
Je nevyhnutné dohodnúť rovnaké pravidlá pre celú Slovenskú republiku, o.i. začať riešiť aj
problematiku a vykonávanie činností v profesiách píliarov, pracovníkov v stavebníctve, ..., alebo
deklarovať, že podmienky, ktoré stanovuje zákon 355/2007 Z.z. pre fyzické osoby - podnikateľov
kontrolovať príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva nie je potrebné.
2.
Intervencie na podporu zdravia pri práci (odôvodnenie priority: kapitola 4 úloha č. 4
Programového vyhlásenia vlády SR na podmienky rezortu zdravotníctva, uznesenie vlády SR č.
391/2013)
Plnenie:
Odborní pracovníci RÚVZ so sídlom v Martine vždy vykonávajú ŠZD pri likvidácii
azbestocementových materiálov so zdokumentovaním deklarovaných pracovných postupov.
Počas pokračujúcich prác sa vykonáva náhodný, priebežný výkon ŠZD.
V rozhodnutí na manipuláciu s azbestocementovým materiálom má každý právny subjekt
uvedenú povinnosť dodržiavať postup likvidácie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo
stavieb uvedený v príslušnom oprávnení, vydanom Úradom verejného zdravotníctva SR, dodržať
podmienky, uvedené v § 8 NV SR č. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami
súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci a najneskôr do 15 dní po ukončení prác, spojených
s manipuláciou s azbestocementovým materiálom, preukázateľne doručiť na RÚVZ so sídlom
v Martine správu o vykonaných prácach a spôsobe zabezpečenia podmienok na ochranu zdravia,
vyplývajúcich z platnej legislatívy a predmetného rozhodnutia.
Zavedením nového evidenčného programu ASTR_2011/ASTR v SR sme sa dostali do štádia
praktickej reálnej využiteľnosti údajov, ktoré sú zaevidované v programe, možnosti z evidencie
„vytiahnuť“ údaje o evidovaných a kontrolovaných právnych subjektoch. Predpokladom pre
reálne využitie uvedenej schopnosti programu je „poctivé“ vypĺňanie položiek v programe
ASTR, vrátane počtov pracovníkov v podniku, organizačnej jednotke a na pracovisku, doplnenie
aj právnych subjektov, kde nie sú vyhlásené rizikové práce. Je možné odlíšiť počty evidovaných
subjektov (prípadne s PZS, bez PZS) od počtov kontrolovaných subjektov s aktuálnym výpisom
kontrol každý rok.
Ďalším dôležitým bodom alebo skôr úlohou bude zaviesť jednotné výkazníctvo, aby skončilo
vykazovanie nereálnych čísel, čoho sme svedkami každoročne niekoľkokrát, keď sa za príslušný
úrad zadávajú počty dozorovaných subjektov, kontrolovaných subjektov, kontrol,...
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Nedeliteľnou súčasťou výkonu štátneho zdravotného dozoru sa stala edukačná činnosť v rámci
podpory zdravia pri práci pre zamestnávateľov a zamestnancov priamo na pracoviskách.
Zdravotno – výchovné aktivity boli zamerané na edukáciu zainteresovaných na výrobnom
procese o zdravotných rizikách z expozície rizikovým faktorom, ktoré sa na pracoviskách
vyskytovali. Najčastejšie diskutovanou problematikou v oblasti zdravotných rizík boli rizikové
faktory – hluk na pracoviskách, chemické látky, karcinogénne a mutagénne látky, vibrácie, ale aj
fyzická záťaž – dlhodobé nadmerné jednostranné zaťaženie, psychická pracovná zaťaž, práca
s bremenami,... Uvedené aktivity samozrejme nie sú viazané len na pracoviská, ale sú
vykonávané aj pri prejednávaní zistených skutočností s právnymi subjektmi na RÚVZ, pri
konzultáciách s odborármi, zástupcami zamestnancov, inšpektormi práce...
Na internetovej stránke RÚVZ so sídlom v Martine sú dlhodobo uvedené články k problematike
vláknitého prachu - azbestu, hluku na pracoviskách (nepočujúci), prevencii ochorení pri práci
s počítačom, ale aj rizikách z expozície UV žiarenia, radónu v interiéroch, hodnotenie rizikových
prác, Európskej kampane o hodnotení rizík, pracovným zdravotným službám.
Pracovníci odd. PPLaT počas celého roka poskytujú odborné poradenstvo zamestnávateľom
a zamestnancom cielene zamerané na prevenciu zdravotných rizík a ochranu zdravia pri práci
s osobitným zameraním aj na malé a stredné podniky, a tiež pre fyzické osoby – podnikateľov
v rozličných sférach podnikania – priemysel, poľnohospodárstvo, zdravotníctvo,...
Individuálne poradenstvo pre zamestnancov vykonávajú odborní pracovníci taktiež formou
osobného pohovoru na oddelení PPLaT alebo telefonicky (otázky alebo konzultácie sú často
anonymné).
V rámci výkonu ŠZD pracovníci oddelenia PPLaT vykonávali o.i. aj kontrolu nefajčenia na
pracoviskách, ako sa prevádzkovateľ v kontrolovanej prevádzke vysporiadal s povinnosťou
vydať „zákaz fajčiť“. Okrem kontroly vydaného zákazu najčastejšie formou internej smernice
boli vykonávané aj námatkové kontroly v šatniach, denných miestnostiach a pod. v jednotlivých
prevádzkach okresov Martin a Turčianske Teplice. V ojedinelých prípadoch zistenia nedodržania
zákazu fajčenia bol zvolený prednostne osobný dohovor. Zamestnávateľ sa zameral na zvýšenie
informovanosti svojich pracovníkov a zintenzívnil kontrolnú činnosť na ochranu nefajčiarov.
Opakovane porušenia zákazu pri výkone následného námatkovo vykonaného ŠZD neboli zistené.
3.
Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách (odôvodnenie priority:
kapitola 4 úloha č. 15 Programového vyhlásenia vlády SR na podmienky rezortu zdravotníctva,
uznesenie vlády SR č. 475/2003)
Plnenie:
V roku 2015 oddelenie PPLaT vydalo 11 rozhodnutí pre chránené pracoviská a chránené dielne
v novo zriaďovaných prevádzkových priestoroch a 9 stanovísk pre chránené pracoviská
a chránené dielne v zariadeniach/prevádzkach už fungujúcich na trhu práce v predchádzajúcom
období, v 1 prípade sme nesúhlasili so zriadením chráneného pracoviska z dôvodu technickoprevádzkových nedostatkov (reštauračné zariadenie), 1 rozhodnutie s chráneným pracoviskom
spracovávalo oddelenie PPLaT v spolupráci s oddelením HŽPaZ.
Stanoviská pre zriadenie chráneného pracoviska odd. PPLaT riešilo v rámci dobrej spolupráce
s oddeleniami RÚVZ so sídlom v Martine v prípadoch, kedy posudkovú činnosť pre vydanie
rozhodnutí na uvedenie priestorov do prevádzky vykonávali odborní pracovníci iných oddelení
a oddelenie PPLaT posudzovalo následne, resp. súbežne chránené pracovisko.
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Bolo by nanajvýš vhodné doriešiť podmienky komplexného posudzovania chránených pracovísk
na území SR do prevádzky, resp. podmienky vydávania odborných stanovísk v prípade existencie
právoplatného rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva na uvedenie priestorov do prevádzky.
Okrem toho by bolo vhodné centrálne dohodnúť rozsah posudzovania činností a dokladov ku
zriaďovaniu chráneného pracoviska, pretože pre posúdenie vhodnosti prijatia vhodnej osoby na
chránené pracovisko je nutné dosiahnuť súlad medzi konkrétnym zdravotným postihnutím osoby
a zdravotnými rizikami, ktoré sú, resp. budú prítomné na pracovisku. Pre pracovné zdravotné
služby sú takéto činnosti (posudzovanie zdravotných rizík, vykonanie preventívnej lekárskej
prehliadky) väčšinou nelukratívne, resp. pre žiadateľov sú takéto služby príliš drahé a tak orgán
verejného zdravotníctva zostáva jediným, kto dokáže vhodnosť zriadenia pracoviska
a umiestnenia konkrétnej osoby s konkrétnym zdravotným postihnutím na takomto pracovisku so
štatútom chránenej dielne/chráneného pracoviska posúdiť.
4.
Zdravotnícke zariadenia s dôrazom na pracovné podmienky ako špecializovaná
činnosť RÚVZ so sídlom v Martine
Plnenie:
Nakoľko problematika zdravotníckych zariadení nie je v podstate v rámci SR vôbec doriešená,
ostáva plnenie uvedenej úlohy stále z pohľadu verejného zdravotníctva zásadnou prioritou.
Prečo?
Jednoduchá odpoveď. Každý región, každé RÚVZ na Slovensku posudzuje zdravotnícke
zariadenia osobitým spôsobom, podľa zvyklostí pracovníkov, ktorí niekedy nemajú adekvátne
vzdelanie, niekedy adekvátny prístup, ale väčšinou chýba chuť riešiť problematiku
zdravotníckych zariadení podľa požiadaviek súčasnej doby, platnej legislatívy, so zavzatím
podmienok ochrany pacienta a personálu ana partes aequales, s vytvorením a dovytvorením
dobrých (lepších) pracovných podmienok, lebo spokojnejší personál (nie p. podnikateľ ...)
znamená predpoklad lepšieho poskytovania zdravotnej starostlivosti o pacienta (vytvorením
adekátneho sociálnohygienického zázemia pre personál a osobitne pre pacienta, bariérovou
ošetrovateľskou technikou s poskytnutím napr. adekvátnych OOPP na základe adekvátneho
posúdenia zdravotných rizík...) a menšie riziko pre zamestnanca/personál vzniku poškodenia
zdravia z práce. Namiesto uvedeného konštatujeme, že v rámci SR počet profesionálnych
ochorení v zdravotníctve rastie/stagnuje, resp. sa nemení a sme s týmto stavom spokojní.
S týmto stavom v RÚVZ Martin spokojní nie sme a snažíme sa dosiahnuť stav, kedy pri dodržaní
základnej a zásadnej legislatívy sa dá poskytovať zdravotná starostlivosť a dokonca na vyššej
úrovni, ako v zariadeniach, ktoré sú postavené len na „oko“ a prípadne ich aj preferujú zdravotné
poisťovne.
Venujeme sa problematike s ťažiskom záujmu v UNM Martin na jednotlivých pracoviskách,
pričom bokom neostávajú ani ostatné zdravotnícke zariadenia.
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ODBOR
HYGIENY
VÝŽIVY,
A KOZMETICKÝCH VÝROBKOV

BEZPEČNOSTI

POTRAVÍN

Podieľame sa na realizácii 3 hlavných odborných priorít na úseku verejného zdravotníctva:
1.
Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti ochrany
verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného a pracovného prostredia.
2.
Posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkon imunizačných prehľadov
v populácii.
3.
Posilňovanie prevencie neprenosných ochorení, monitorovanie zdravotného stavu
obyvateľstva a jeho skupín vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným podmienkam,
spôsobu života a práce a zdravotného uvedomenia ľudí, vrátane monitorovania determinantov
zdravia a hodnotenia dopadov na verejné zdravie
Realizujeme 4 regionálne priority určené pre rok 2015:
1.
Hlavná priorita je v súčasnosti jednoznačne efektívny štátny zdravotný dozor a
efektívna úradná kontrola potravín.
Štátny zdravotný dozor v roku 2015 bol vykonávaný odbornými pracovníkmi oddelenia
hygieny výživy RÚVZ so sídlom v Martine v súlade zo zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe
viacročného národného plánu úradnej kontroly potravín vykonávanej orgánmi verejného
zdravotníctva na rok 2015. Výkon štátneho zdravotného dozoru bol zameraný na posudzovanie
jednotlivých prevádzok pred ich uvedením do prevádzky, na posudzovanie stavieb, objektov
a priestorov pred ich samotnou výstavbou, na kontrolu vypracovania a dodržiavania
prevádzkových poriadkov, zásad správnej výrobnej praxe, vrátane sanitácie a ich verifikáciu
v praxi s následnou evidenciou (kvalitatívne preberanie potravín, skladovanie potravín, tepelná
úprava a spracovanie potravín, uchovávanie pokrmov, manipulácia s odpadom a pod.), na
dodržiavanie osobnej a prevádzkovej hygieny, na označovanie hotových pokrmov na jedálnych
lístkoch. RÚVZ so sídlom v Martine – oddelenie hygieny výživy zabezpečuje štátny zdravotný
dozor a úradnú kontrolu potravín v okresoch: Martin a Turčianske Teplice.
Pri uvádzaní priestorov do prevádzky v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia v platnom znení, bolo v roku 2015 vydaných 197, z toho v 2
prípadoch bolo vydané nesúhlasné rozhodnutie.V roku 2015 boli vydané 2 kladné rozhodnutia na
schválenie v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v platnom znení. Odvolania voči vydaným rozhodnutiam neboli podané. V 3 prípadoch bolo
vydané prerušenie konania. V 4 prípadoch bolo vydané zastavenie konania pre účastníkov
konania.
K projektovým dokumentáciám bolo v roku 2015 vydaných 18 (z toho 4 k územnému konaniu, 7
k zmene účelu stavieb, 7 na kolaudáciu stavieb) a 15 odborných vyjadrení. V rámci konaní
usporiadaných príslušnými stavebnými úradmi sa pracovníci zúčastnili v roku 2015 na 33
komisiách (kolaudačné konania, zmeny v užívaní stavby, stavebné konania, dodatočné povolenie
stavby). Pred uvedením priestorov zariadení do prevádzky, resp. do užívania bolo vykonaných
286 obhliadok.
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V roku roku 2015 boli realizované aj iné výkony v celkovom počte 438 (expertízy, protokoly
o posúdení nevyhovujúcich potravín, iné stanoviská – vyjadrenia k rozšíreniu sortimentu a na
motorové vozidlá určené na prepravu, doplnenie podania, vyjadrenia pre iné oddelenie a iné
organizácie, dokumentácia týkajúca sa auditov, podklady pre iné oddelenia a pod.) .
Celkom bolo v roku 2015 v rámci štátneho zdravotného dozoru vykonaných 591 previerok
(v zariadeniach spoločného stravovania, vrátane hromadných akcií, vo výrobniach, skladoch
potravín a v distribučnej sieti).
Štátny zdravotný dozor nad kozmetickými výrobkami:
Na základe hlásení o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov zo systému RAPEX bolo
v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov odbornými pracovníkmi oddelenia hygieny výživy a hygieny
životného prostredia vykonaných 157 kontrol nebezpečných kozmetických výrobkov. Kontroly
boli vykonané v maloobchodných jednotkách, resp. aj v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo;
v prekontrolovaných zariadeniach sa predmetné výrobky nenachádzali ani neboli do
prekontrolovaných zariadení dodané. V roku 2015 bol riešený 1 podnet na zloženie
kozmetického výrobku (SKIN – CAP, špeciálny krém na pokožku (usage externe), v rámci
ktorého bola odobratá vzorka kozmetického výrobku na laboratórnu analýzu. Výsledky boli
vyhovujúce, podnet bol vyhodnotený ako neopodstatnený. Na základe plánu odberu vzoriek
kozmetických výrobkov v rámci cielených úloh bolo odobratých celkom 13 vzoriek. Výkon ŠZD
bol zameraný aj na kontrolu označovania kozmetických výrobkov a ich predaj po dátume
minimálnej trvanlivosti v súlade s platnou legislativou a na kontrolu tvrdení – skontrolované
boli 3 výrobky. V rámci posudkovej činnosti boli vydané 3 kladné posudky na uvedenie
priestorov do prevádzky (drogérie, rozličný tovar, veľkosklad kozmetických výrobkov). V roku
2015 bolo vydané 1 odborné vyjadrenie k rozšíreniu sortimentu v prevádzke výroby a predaja
kozmetických výrobkov. U tohoto výrobcu kozmetických výrobkov (výroba krémov) bola
skontrolovaná správna výrobná prax a zároveň bola aj prekontrolovaná informačná zložka,
v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických
výrobkoch v platnom znení, pričom neboli zistené nedostatky. V roku 2015 bolo celkovo
vykonaných 168 inšpekcií kozmetických výrobkov, z toho v distribučnej sieti 150, v zariadeniach
starostlivosti o ľudské telo 16 a vo výrobe 2 inšpekcie.
V rámci kontroly dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov
v platnom znení bolo za rok 2015 vykonaných 456 kontrol. Kontroly boli zamerané na
dodržiavanie zákazu fajčenia v zariadeniach spoločného stravovania s prípravou a podávaním
pokrmov, okrem tých, ktoré majú oddelenú časť pre fajčiarov; dodržiavanie zákazu fajčenia
v prevádzkach rýchleho občerstvenia; dodržiavanie zákazu fajčenia v predajniach, na
pracoviskách (výrobne a pod.); šetrenie podnetov v obchodných centrách. Kontroly dodržiavania
zákazu fajčenia neboli realizované cielene - jednotlivo, ale kumulovane s inými kontrolami –
štátny zdravotný dozor, úradná kontrola potravín. Pri kontrolách bolo zistené, že vo väčšine
zariadení spoločného stravovania s prípravou a podávaním pokrmov sú zabezpečené stavebne
oddelené priestory, ktoré sú oddelené a označené v zmysle citovaného zákona, resp. je v nich
úplný zákaz fajčenia (prevádzky ZSS s jednou odbytovou miestnosťou). V čase výkonu kontrol
nebolo zistené porušovanie zákazu fajčenia.
V rámci kontrol vykonaných na základe podnetov/sťažností doručených elektronickou poštou,
resp. listom, bolo riešených 31 podnetov, v roku 2015 bolo ukončených 28 podnetov, z ktorých
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boli 9 neopodstatnené, 9 opodstatnených, 3 podľa obsahu boli postúpené na priame vybavenie
vecne a miestne príslušnému kontrolnému orgánu štátnej správy a 7 podnetov nebolo možné
dokázať/posúdiť. V riešení v roku 2016 ostávajú 3 podnety.
Za zistené nedostatky pri výkone štátneho zdravotného dozoru v prevádzkach za rok 2015
boli uložené sankcie. Celkovo bolo uložených 63 blokových pokút v sume 3 450,00 €.
Podľa § 57 zákona č. 355/2007 Z. z. bolo rozhodnutím RÚVZ Martin v roku 2015 uložených
5 pokút v celkovej sume 1 450,00 €. Z uvedenej sumy bolo uhradených 1 100,00 €. Pokuty
uložené v roku 2014 boli uhradené v sume 900,00 €. V sledovanom období boli uhradené pokuty
v sume celkom 2 000,00 €.
Jedno rozhodnutie uložené podľa § 57 zákona č. 355/2007 Z.z. v sume 2000,00 € k 31.12.2014
nebolo právoplatné.
Voči predmetnému rozhodnutiu RÚVZ so sídlom v Martine bolo od účastníka konania doručené
odvolanie a kompletný spisový materiál bol zaslaný na Úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky, Bratislava. ÚVZ SR podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku potvrdil
uloženú pokutu a zamietol odvolanie účastníka. Účastník konania požiadal RÚVZ Martin pri
uhrádzaní pokuty o splátkový kalendár.
Počet podaných odvolaní v roku 2015 - 0.
Úradná kontrola potravín bola vykonávaná na základe viacročného národného plánu úradnej
kontroly potravín vykonávanej orgánmi verejného zdravotníctva v roku 2015, ktorý bol
vypracovaný v zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších
predpisov, v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, ktorým sa
ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre
bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, v zmysle
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách
uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmovinového
práva a predpisov o zdraví zvierat a starostlivosti o zvieratá. Úradná kontrola bola zameraná na
výrobu a predaj epidemiologicky rizikových potravín (lahôdkarské výrobky, cukrárske výrobky,
nebalená zmrzlina), na potraviny na osobitné výživové účely vrátane dojčenskej a detskej výživy,
na výživové doplnky na báze vitamínov a minerálnych látok, pramenité dojčenské vody a balené
pitné vody, na potraviny a pokrmy v zariadeniach spoločného stravovania a na ostatné potraviny
z hľadiska ich zdravotnej bezpečnosti. Pri výkone úradnej kontroly bola pozornosť sústredená na
dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe a vedenie evidencie z nej vyplývajúcej; dodržiavanie
osobnej a prevádzkovej hygieny; zabezpečenie systému vysledovateľnosti potravín
prevádzkovateľmi potravinárskych zariadení; dodržiavanie zásad skladovania potravín
a pokrmov a ich následná manipulácia (tepelná úprava, výdaj pokrmov, uchovávanie
rozpracovaných polotovarov a pokrmov, predaj potravín); predloženie dokladov o zdravotnej
a odbornej spôsobilosti; spôsob zhromažďovania a likvidácie odpadov; vzdelávanie pracovníkov;
označovanie potravín a pokrmov; odber vzoriek; realizovanie auditov či už čiastkových alebo
kontrolných v plánovaných prevádzkach; materiály a predmety, ktoré prichádzajú do styku
s potravinami.
V rámci úradnej kontroly potravín v zmysle kompetencií zákona NR SR č. 152/1995 Z. z.
o potravinách v platnom znení a v rámci štátneho zdravotného dozoru v zmysle zákona NR SR
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov bolo v roku 2015 vykonaných 173 úradných kontrol potravín (potravinárske podniky
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vyrábajúce a manipulujúce s nebalenou zmrzlinou, minerálnymi a pramenitými vodami pre
dojčatá, potravinami na osobitné výživové účely, výživovými doplnkami, prídavnými látkami,
arómami; obaly a materiály prichádzajúce do styku s potravinami, kontroly v zariadeniach
spoločného stravovania vrátane výroby lahôdkarských výrobkov, cukrárskych výrobkov
a prípravy hotových pokrmov a jedál a predajných miestach).
Za zistené nedostatky pri výkone úradnej kontroly potravín boli uložené sankcie. Celkovo bolo
uložených 5 blokových pokút v sume 300,00 €. Podľa § 28 zákona č. 152/1995 Z. z. nebola
rozhodnutím RÚVZ Martin uložená v roku 2015 pokuta.
Vzorky:
Celkovo bolo v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín
odobratých 341 vzoriek potravín a kozmetických výrobkov, 42 sterov z prostredia, kuchynského
náradia a náčinia, z rúk a odevov pracovníkov a 3 vzorky pitnej vody na laboratórnu analýzu.
Z celkového počtu odobratých vzoriek potravín nevyhovelo kritériám hygieny procesu výroby
v mikrobiologických ukazovateľoch podľa Výnosu MP SR a MZ SR č. 06267/2006-SL, ktorým
sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny
a na obaly na ich balenie 6 vzoriek zmrzliny (5 vzoriek pre prekročenie najvyššieho prípustného
množstva kvasiniek a 1 pre prekročenie najvyššieho prípustného množstva kvasiniek a plesní), 2
vzorky cukrárskych výrobkov (1 vzorka cukrárskeho výrobku pre prekročenie najvyššieho
prípustného množstva koliformných baktérií a 1 vzorka cukrárskeho výrobku pre prekročenie
najvyššieho prípustného množstva koliformných baktérií a kvasiniek), 7 vzoriek hotových
pokrmov (1 vzorka pre prekročenie najvyššieho prípustného množstva koliformných baktérií
a Bacillus cereus, 1 vzorka pre prekročenie najvyššieho prípustného množstva kvasiniek, 3
vzorky pre prekročenie najvyššieho prípustného množstva koliformných baktérií, 2 vzorky pre
prekročenie najvyššieho prípustného množstva Bacillus cereus) a 1 vzorka pokrmu rýchleho
občerstvenia pre prekročenie najvyššieho prípustného množstva koliformných baktérií.
Z celkového počtu odobratých vzoriek potravín nevyhovela v chemických ukazovateľoch podľa
nariadenia Komisie (EÚ) č. 232/2012 zo 16. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 2 vzorky zmrzliny pre
prítomnosť zakázanej prídavnej látky – farbiva s kombinovaným najvyšším prípustným
množstvom, konkrétne Porceau 4R, košenilovej červenej A (E 124).
Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 152/1995 Z. z. bolo uložených 5 náhrad nákladov v sume 214,00 €
(uhradené 164,00 €)
Za nevyhovujúce výsledky hotových jedál a pokrmov rýchleho občerstvenia podľa § 58 ods. 3
zákona č. 355/2007 Z. z. boli uplatnené 3 náhrady nákladov v sume 82,00 € (uhradené 82,00
€).
V roku 2015 bola realizovaná úradná kontrola podľa plánu úradnej kontroly v oblasti materiálov
a predmetov určených na styk s potravinami, ktorý je zostavený na základe usmernenia
k viacročnému národnému plánu úradnej kontroly vykonávanej orgánmi verejného zdravotníctva
na rok 2015 - 2017 a aktualizovaného metodického pokynu k výkonu úradných kontrol nad
materiálmi a predmetmi určenými na styk s potravinami na rok 2015.
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Úradná kontrola nad materiálmi a predmetmi určenými na styk s potravinami prebiehala
v dvoch fázach:
1. s odberom vzoriek
V roku 2015 bola vykonaná kontrola, v rámci ktorej boli odobraté spolu 3 vzorky predmetov
určených na styk s potravinami.
Podľa plánu úradnej kontroly potravín v oblasti materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku
s potravinami na rok 2015 boli v mesiaci marec v roku 2015 odobraté v distribučnej sieti dve
vzorky predmetov určených na styk s potravinami – kovové výrobky „BLEX SITKO 19/7P“ a
„121619 - Miska nerez Mukta 9 cm“ na laboratórne vyšetrenie chemických ukazovateľov –
kontaminanty (kadmium, olovo, chróm, nikel). Obidve vzorky laboratórnymi skúškami
a posúdením bezpečnosti výrobku spĺňajú požiadavky výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR
a Ministerstva zdravotníctva SR z 9. júna 2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva piata hlava
Potravinového kódexu SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení
neskorších predpisov.
V mesiaci máj v roku 2015 bola odobratá v distribučnej sieti jedna vzorka predmetov určených
na styk s potravinami – nylonové kuchynské pomôcky „Drvič na zemiaky TESCOMA Space
line 210°C“ na laboratórne vyšetrenie chemických ukazovateľov – primárne aromatické
amíny. Uvedená vzorka laboratórnymi skúškami a posúdením bezpečnosti výrobku spĺňa
požiadavky nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch
a predmetoch určených na styk s potravinami a jeho dodatkov na riadenia Komisie (EÚ) č.
1282/2011 a nariadenia Komisie (EÚ) č. 1183/2012.
Označovanie výrobkov bolo v súlade s platnou legislatívou, predloženie dokumentácie
(prehlásenie o zhode) sa v tejto fáze obchodu nevyžaduje.
Inšpekcie boli zamerané na označovanie, skladovanie, zavedenie správnej výrobnej praxe
a dostupnosť dokumentácie v súlade s platnou legislatívou.
Vzorky boli zaslané na RÚVZ Poprad – NRC. Na základe laboratórnych analýz vzorky vyhoveli.
Pri odbere vzoriek sa vyplnil aj záznam o úradnej kontrole.
2. bez odberu vzoriek
Úradná kontrola materiálov a predmetov určených na styk s potravinami bez odberu vzoriek bola
zameraná na kontrolu požadovanej dokumentácie (vyhlásenia o zhode a podporná dokumentácia)
v potravinárskom priemysle, v ktorom používajú obaly na balenie potravín. V rámci úradnej
kontroly bolo prekontrolovaných 47 plastových výrobkov určených na styk s potravinami
v siedmich kontrolovaných subjektoch.
V mesiaci september 2015 bola taktiež vykonaná kontrola aktívnych obalových materiálov –
podložky pod mäso u dvoch výrobcov, pričom bolo zistené, že títo pri výrobe a distribúcii mäsa
a mäsových výrobkov nepoužívajú aktívne obalové materiály. K ostatným používaným
obalovým materiálom boli predložené vyhlásenia o zhode a podporná dokumentácia.
V okrese Martin sa nachádza 1 výrobca papierových a kartónových obalových materiálov, ktorý
je zameraný na výrobu vlnitej lepenky a obaly z vlnitej lepenky – vysekávanie, lepenie, spájanie,
potlač – vstupné suroviny sa nevyrábajú. Zároveň je registrovaný jeden distribútor materiálov
a predmetov určených na styk s potravinami, ktoré sú vyrábané a potláčané v Poľsku, realizuje
len ich prebaľovanie podľa požiadavky zákazníka na určitý počet.
V troch zariadeniach, kde sa vyrábajú a používajú materiály a predmety určené na styk
s potravinami sa realizuje vyfukovanie PET fliaš z predliskov.
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V roku 2015 bolo vykonaných 6 úplných auditov. Všetky uvedené audity orgánov úradnej
kontroly boli uskutočnené na regionálnej úrovni podľa čl. 5(3) nariadenia (ES) č. 882/2004.
Na základe prípisov z ÚVZ SR na vykonanie mimoriadnych cielených kontrol, zameraných na
dodržiavanie hygienických požiadaviek na výrobu, manipuláciu, skladovanie, podávanie a
kvalitu pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky č. 533/2007 o podrobnostiach
o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania (ďalej len „vyhláška č. 533/2007“), vrátane
kontroly epidemiologicky rizikových činností osôb pri výrobe a manipulácii s pokrmami podľa
zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov v zariadeniach spoločného
stravovania v Slovenskej republike, bolo vykonaných 7 mimoriadnych kontrol. Celkový počet
vykonaných kontrol bol 122. Za zistené nedostatky boli uložené blokové pokuty v počte 14 v
sume 1 162,00 eur (skladovanie potravín; bez označenia dátumu a hodiny prípravy a iné).
Celkovo bolo odobratých 81 vzoriek stravy a 12 sterov.
Na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine boli v roku 2015 zaslané,
v rámci Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF), 4 hlásenia, a to výskyt
ortuti v mrazenom Black Marlin (Tetrapturus albidus) steaku – vo sviečkovej zo Španielska. Na
základe uvedeného bola vykonaná úradná kontrola potravín a nebol zistený výskyt predmetných
výrobkov v žiadnom z prekontrolovaných zariadení spoločného stravovania. Na základe hlásenia
zakázanej látky nitrofuran (metabolit) nitrofurazon (SEM) v mrazenom pangasiase (Pangasius
spp.) z Vietnamu bola odbornými pracovníkmi RÚVZ so sídlom v Martine vykonaná úradná
kontrola potravín podľa distribučného zoznamu v zariadení spoločného stravovania. V čase
kontroly sa v predmetnej prevádzke predmetný výrobok nenachádzal, nakoľko bol už predaný
rôznym spotrebiteľom. Prevádzkovateľ zabezpečil na viditeľnom mieste pre zákazníkov
informáciu o zakázanej látke v predmetnom výrobku a informáciu o možnosti jeho vrátenia do
prevádzky. V súvislosti s možným výskytom Salmonella enteritidis v hlbokozmrazených
kuracích stehnách bez kosti a kože, pôvodom z Poľska, boli vykonané úradné kontroly v
zariadeniach spoločného stravovania, aj napriek tomu, že v priloženom distribučnom zozname
žiadne zariadenie, ktoré sa nachádza v územnom obvode RÚVZ so sídlom v Martine uvedené
neboli. V rámci úradných kontrol potravín nebol zistený výskyt predmetných výrobkov
v žiadnom z nich. V súvislosti s možným výskytom HS Majonéza- nevyhovujúci výrobok,
informácia z ČR boli vykonané kontroly v zariadeniach spoločného stravovania podľa
distribučného zoznamu, pričom nebol zistený výskyt predmetných výrobkov v žiadnom
z prekontrolovaných zariadení spoločného stravovania.
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

177

Každý klient obdržal 1 - dňový jedálny lístok, pre zhodnotenie bolo použité počítačové
spracovanie v programe ALIMENTA – nadstavbová verzia, ktorý poskytol údaje o energetickom
príjme, príjme základných živín – T, S, B, vitamínov, minerálnych látok, hrubej vlákniny,
cholesterolu zo stravy, NaCl, príjmu tekutín v porovnaní s OVD SR.
Dotazník o životospráve
A/ spotreba potravín a pokrmov – stravovacie zvyklosti
B/ pohybová aktivita a vplyv stresu na organizmus
Dotazník poskytuje informácie o stravovacích zvyklostiach, o spotrebe pokrmov, pohybovej
aktivite v zime a v lete a vplyve stresu na organizmus.
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 bola odobratá
kapilárna krv na stanovenie lipoproteínového metabolizmu (Cchol, TGL, HDL, LDL, Glyk.).
Vyšetrenie bolo uskutočnené na prístroji REFLOTRON. V I. polroku 2015 sa vyšetrilo 14
klientov.
V rámci možných výstupov z programu ALIMENTA sa pracovníci oddelenia hygieny výživy
zamerali na vyhodnotenie plnenia nutričnej hodnoty stravy k platným OVD (odporúčané
výživové dávky pre obyvateľstvo v Slovenskej republike uvedené vo Vestníku MZ SR č. SOZO
– 1586/1997-08 ) v zariadeniach sociálnych služieb pre dospelých.
V roku 2015 boli získané jedálne lístky v dvoch zariadeniach a to:
1.
Zariadenie pre seniorov Medik M, Východná 20, 036 01 Martin,
2.
Stredisko evanjelickej diakonie – diakonické centrum, Sučany.
Cieľom úlohy je zber, vyhodnotenie, porovnanie jedálnych lístkov za obdobie 1 mesiaca
a dosiahnutie požadovaného výsledného nutričného zloženia a energetickej hodnoty stravy.
O plnení nutričnej hodnoty sú jednotlivé zariadenia informované a na základe výsledkov sú im
odporúčané zmeny v skladbe pokrmov.
V roku 2015 bola vypracovaná záverečná správa ÚVZ SR o plnení predmetnej úlohy
v predchádzajúcich rokoch, na základe usmernenia z celoslovenskej porady v hygiene výživy,
RÚVZ so sídlom v Martine pokračoval pri plnení danej úlohy v roku 2015 so zníženým počtom
klientov.
3. Monitoring spotreby vybraných prídavných látok v potravinách
Úloha je rozdelená do dvoch etáp, pričom v prvej etape – od januára do októbra 2013 prebiehal
zber a analýza vzoriek a v druhej etape – december 2013 bola ÚVZ SR vypracovaná záverečná
správa. Výstupy monitoringu spotreby vybraných prídavných látok v potravinách zhodnotil Úrad
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a budú základom pre hodnotenie zdravotného
rizika z potravín s cieľom zistenia miery závažnosti záťaže exponovanej populácie daným
rizikovým faktorom v určitom časovom období a ako preventívne opatrenie umožnia bázu pre
ochranu zdravia a prijatie legislatívnych opatrení.
V rámci danej úlohy bolo v I. polroku 2015 vyšetrených 20 respondentov, rozdelených na 2
vekové kategórie mužov a žien pre ľahkú, resp. strednú prácu podľa členenia fyziologických
skupín uvedených v „Odporúčaných výživových dávkach obyvateľov SR“. V rámci monitoringu
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bola sledovaná spotreba troch vybraných prídavných látok – E 200 – E 203 Kyselina sorbová –
sorbany, E 210 – E 213 Kyselina benzoová – benzoany, E 960 glykosidy steviolu a dvoch aróm
mentofuránu a kumarínu na základe dotazníkovej metódy a laboratórneho vyšetrenia
vytypovaných potravín.
Analýzou 24-hodinového dotazníka spotreby potravín/pokrmov/nápojov, ktorý zahŕňal
konzumáciu potravín počas jedného dňa, boli získané údaje o predpokladanom množstve
skonzumovanej prídavnej látky u dospelej populácie, ktoré budú porovnané s jej stanoviteľným
denným príjmom (ADI).
Okrem vyplnenia dotazníka jednotlivými klientmi, boli v I. polroku roku 2015
v distribučnej sieti odobraté dve vzorky potravín na stanovenie hodnoty sorbanov a na stanovenie
hodnoty benzoanov (v 1 vzorke - VIVA kečup jemný bola laboratórnou analýzou v ukazovateli
„kyselina sorbová“ stanovená hodnota 368,1 mg/kg; v ukazovateli „kyselina benzoová“
stanovená hodnota 165,4 mg/kg; v 1 vzorke - Ice tea denis nealkoholický nápoj s broskyňovou
príchuťou bola laboratórnou analýzou v ukazovateli „kyselina sorbová“ jej prítomnosť
nedokázaná; v ukazovateli „kyselina benzoová“ stanovená hodnota 150,0 mg/kg), jedna vzorka
potraviny na stanovenie glykozidov steviolu (vo vzorke Kandisin stevia – stolové sladidlo na
báze glykozidov steviolu bola laboratórnou analýzou stanovená hodnota 229 000 ± 32 000
mg/kg), jedna vzorka potraviny na stanovenie kumarínu (vo vzorke Dobrá vláknina – cereálne
raňajky bola laboratórnou analýzou stanovená hodnota 0,914 ± 0,091 mg/kg), jedna vzorka
potraviny na stanovenie mentofuránu (vo vzorke Drops s príchuťou mentolu a eukalyptu bola
laboratórnou analýzou stanovená hodnota 20,9 ± 3,00 mg/kg).
4.

Efektívny ŠZD na úseku kozmetických výrobkov

V rámci bezpečnosti kozmetických výrobkov a ochrany spotrebiteľov a v rámci výkonu ŠZD
bolo za rok 2015 realizované nasledovné:
Cielené úlohy:
1.
V mesiaci február 2015, v súlade s usmernením na zabezpečenie jednotného výkonu
štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami v roku 2015, sme v rámci realizácie
úlohy „Regulované látky – fluór, DEG, peroxid vodíka a konzervačné látky“ vo výrobkoch pre
dospelých odobrali 3 vzorky zubných pást v na laboratórne vyšetrenie chemických
ukazovateľov.
Výkon štátneho zdravotného dozoru bol zameraný aj na kontrolu označovania kozmetických
výrobkov; označovanie kozmetických výrobkov bolo v súlade s Nariadením európskeho
parlamentu a rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Požiadavkám bezpečnosti v
chemických ukazovateľoch vyhoveli všetky vzorky.
2.
V mesiaci apríl 2015, v súlade s usmernením na zabezpečenie jednotného výkonu
štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami v roku 2015, sme v rámci realizácie
úlohy „Zakázané látky – ftaláty“ vo výrobkoch pre dospelých – výrobky s obsahom alkoholu
(voňavky, vody po holení) odobrali 1 vzorku voňavky na laboratórne vyšetrenie chemických
ukazovateľov.
Výkon štátneho zdravotného dozoru bol zameraný aj na kontrolu označovania kozmetických
výrobkov; označovanie kozmetických výrobkov bolo v súlade s Nariadením európskeho
parlamentu a rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Požiadavkám bezpečnosti v
chemických ukazovateľoch vzorka vyhovela.
3.
V mesiaci jún 2015, v súlade s usmernením na zabezpečenie jednotného výkonu štátneho

179

zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami v roku 2015, sme v rámci realizácie úlohy
„Zakázané látky – hormóny, kortikosteroidy“ vo výrobkoch pre dospelých – výrobky proti
starnutiu (anti age) pre ženy“ sme odobrali 3 vzorky kozmetických výrobkov na laboratórne
vyšetrenie chemických ukazovateľov.
Výkon štátneho zdravotného dozoru bol zameraný aj na kontrolu označovania kozmetických
výrobkov, označovanie kozmetických výrobkov bolo v súlade s Nariadením európskeho
parlamentu a rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Požiadavkám bezpečnosti v
chemických ukazovateľoch vyhoveli všetky vzorky.
4.
V mesiaci september 2015, v súlade s usmernením na zabezpečenie jednotného výkonu
štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami v roku 2015, sme v rámci realizácie
úlohy „Zakázané látky – ťažké kovy“ sme odobrali 3 vzorky kozmetických výrobkov na
laboratórne vyšetrenie chemických ukazovateľov
Výkon štátneho zdravotného dozoru bol zameraný aj na kontrolu označovania kozmetických
výrobkov, označovanie kozmetických výrobkov bolo v súlade s Nariadením európskeho
parlamentu a rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Požiadavkám bezpečnosti v
chemických ukazovateľoch vyhoveli všetky vzorky
5.
V mesiaci október 2015, v súlade s usmernením na zabezpečenie jednotného výkonu
štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami v roku 2015, sme v rámci realizácie
úlohy „Zakázané látky – ťažké kovy“ sme odobrali 3 vzorky kozmetických výrobkov na
laboratórne vyšetrenie chemických ukazovateľov
Výkon štátneho zdravotného dozoru bol zameraný aj na kontrolu označovania kozmetických
výrobkov, označovanie kozmetických výrobkov bolo v súlade s Nariadením európskeho
parlamentu a rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.
Hodnotenie výsledkov je z dôvodu posúdenia stopových množstiev niklu vo vzorkách t.č.
v riešení.
Kontrola dodržiavania požiadaviek na tvrdenia o výrobku – článok 20 nariadenia ES č.
1223/2009, v reklame uvedenej v časopisoch, novinách, letákoch a podobne.
Na základe uvedených požiadaviek sme v mesiaci jún 2015, v súlade s usmernením na
zabezpečenie jednotného výkonu štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami
v roku 2015, vykonali kontrolu dodržiavania požiadaviek na tvrdenia o výrobku u troch
výrobkov – 2x sa jednalo o reklamu na internetových stránkach, 1x na obale výrobku; tvrdenia
o výrobkoch boli vyhovujúce.
Kontroly na základe hlásení o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov (RAPEX):
Na základe hlásení zo systému RAPEX boli v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. odbornými
pracovníkmi oddelenia hygieny výživy a hygieny životného prostredia vykonané kontroly
hlásených 38 druhov nebezpečných kozmetických výrobkov, pričom v roku 2015 bolo
vykonaných 157 kontrol (oddelenie HV aj HŽP). Kontroly boli vykonané v maloobchodných
jednotkách, resp. aj v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo; v prekontrolovaných zariadeniach
sa predmetné výrobky nenachádzali ani neboli do prekontrolovaných zariadení dodané.
Kontrola informačnej zložky – článok 11 a 18 nariadenia ES č. 1223/2009:
Na základe uvedených požiadaviek sme v mesiaci jún 2015, v súlade s usmernením na
zabezpečenie jednotného výkonu štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami
v roku 2015, vykonali kontrolu informačnej zložky u výrobcu kozmetických výrobkov, v rámci
ktorej bola skontrolovaná informačná zložka k jednému výrobku (krém s levanduľou).
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Informačná zložka o výrobku obsahovala nasledovné informácie a údaje, ktoré sa v prípade
potreby aktualizujú: popis kozmetického výrobku; správa o bezpečnosti konečného výrobku
podľa prílohy I časť A a B nariadenia 1223/2009 ( kvalitatívne a kvantitatívne zloženie výrobku;
fyzikálne a chemické vlastnosti a stabilita kozmetického výrobku; mikrobiologická kvalita;
nečistoty, stopové množstvo, obalový materiál; bežné a racionálne predvídateľné použitie
kozmetického výrobku; expozícia účinkom kozmetického výrobku; expozícia účinkom látok;
toxikologický profil látok; nežiaduce účinky a závažne nežiaduce účinky; informácie
o kozmetickom výrobku; závery hodnotenia; označenie upozornení a návody na použitie;
zdôvodnenie; údaje o posudzovateľovi); popis výrobného postupu a vyhlásenie o dodržaní SVP;
dôkaz o deklarovanom účinku; údaje o testoch na zvieratách; notifikácia na CPNP; informačná
zložka. Pri výkone ŠZD nad kozmetickými výrobkami bola odborným pracovníkom RÚVZ
Martin predložená dokumentácia – „správa o bezpečnosti kozmetického výrobku“, ktorá
obsahovala údaje : časť A – informácia o bezpečnosti kozmetického výrobku a časť B –
posudzovanie bezpečnosti kozmetického výrobku a súčasne bol vyplnený dotazník na kontrolu
informačnej zložky o výrobku a doplnený chýbajúcimi údajmi o kontrolovanom subjekte pre
potreby RÚVZ Martin ( Príloha č. 6).
Pri výkone ŠZD bol vyplnený aj dotazník kontroly dodržiavania zásad správnej výrobnej praxe
podľa STN EN ISO 22716, ktorý bol zameraný na kontrolu personálu, objektu, zariadenia,
suroviny a obalový materiál, výrobu – plnenie, konečný výrobok – skladovanie, kontrolu kvality,
nezhodné výrobky, odpad, subdodávky, sťažnosti a stiahnutie výrobkov z obehu, vnútorný audit
a dokumentáciu. Na základe zistených skutočností údaje a dotazníky boli vložené do systému
ICSMS.

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.
V zariadeniach školského stravovania v priebehu roka 2015 bolo vykonaných 411 kontrol z toho
v rámci štátneho zdravotného dozoru 311 kontrol a úradnej kontroly potravín 100 kontrol. Výkon
štátneho zdravotného dozoru bol zameraný na dodržiavanie hygienických požiadaviek na výrobu,
manipuláciu, skladovanie, podávanie a kvalitu pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z.
a vyhlášky č. 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zriadenia spoločného stravovania,
vrátane kontroly epidemiologicky rizikových činností osôb pri výrobe a manipulácii s pokrmami
podľa zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Celkovo bolo
odobratých 62 vzoriek hotových jedál, 20 sterov z prostredia a 30 sterov na sterilitu a 2 vzorky
pitnej vody v rozsahu minimálnej analýzy. Bolo vydaných 15 rozhodnutí ( 6 rozhodnutí
k posúdeniu prevádzkového poriadku školských jedální, 9 rozhodnutí k uvedeniu priestorov
školských stravovacích zariadení do prevádzky) a bolo vydaných 15 odborných vyjadrení
k doplnkom k prevádzkovým poriadkom, k zostavovaniu jedálnych lístkov, k diétnemu
stravovaniu detí, k umiestneniu školských automatov, k likvidácii odpadov, k termínom
realizácie uložených opatrení. V priebehu roka v 3 stravovacích zariadeniach počas
organizovania zotavovacích podujatí boli prevádzkovateľom uložené opatrenia na mieste podľa §
55 ods. 1 písm. g) zákona č. 355/2007 Z.z., nariadenie uzatvorenia prevádzky alebo jej časti na
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potrebné obdobie, ak sa pri výkone kontroly zistí také porušenie tohto zákona a iných všeobecne
záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia, ktoré môže mať
bezprostredne za následok riziko vážneho poškodenia zdravia a za neplnenie si povinností
porušovaním legislatívnych požiadaviek v oblasti verejného zdravotníctva bolo uložených 7
blokových pokút v celkovej sume 540 €.
Realizovali sme 2 mimoriadne cielené úlohy:
Mimoriadna cielená kontrola „ Kontrola mäsa v školských stravovacích zariadeniach“
Mimoriadna cielená kontrola „ Výkon cieleného ŠZD v bufetoch, automatoch a iných
formách ambulantného predaja, zriadených v rámci zariadení pre deti a mládež
Mimoriadna cielená kontrola zameraná na dodržiavanie hygienických požiadaviek počas
konania letných zotavovacích podujatí
Pozornosť bola venovaná aj problematike dodržiavania OVD, schválených receptúr, ako aj
hodnoteniu pestrosti podávanej stravy a zostave jedálnych lístkov. V 40 zariadeniach školského
stravovania sme hodnotili pestrosť podávanej stravy v rámci mesačného jedálneho lístka
a vykonali hodnotenie dodržiavania Zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov odsúhlasené ÚVZ
SR HDM/8236/17004/2007.
Pre hlavného odborníka HH SR pre odbor hygieny detí a mládeže sme zaslali stanoviská :
Podklady k plneniu Akčného plánu detskej obezity na roky 2015 – 2020
Pripomienky k návrhu novely zákona č. 355/2007 Z.z.
Pripomienky k návrhu novely Vyhlášky č. 527/2007 Z.z.
Návrh aktivít pre napĺňanie Národného programu prevencie obezity
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.
Štátny zdravotný dozoru bol vykonaný na 4 stredných školách a 2 strediskách praktického
vyučovania, kde odborní pracovníci oddelenia HDM riešili požiadavky na priestorové členenie,
vybavenie, vhodnosť a účelnosť priestorov a prepracovanie prevádzkových poriadkov na
predmetnú vykonávanú činnosť vzhľadom na charakter praktického vyučovania a podmienky pre
prácu mladistvých.
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).
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V nadväznosti na projekt „Monitoring telovýchovných podmienok žiakov základných
a stredných škôl; využitie hodín TV“ realizovaný v roku 2014 sme v roku 2015 vykonali v 17
základných školách výkon štátneho zdravotného dozoru zameraný na vybavenie tried I. stupňa
ZŠ vhodným ergonomickým nábytkom. V prekontrolovaných triedach sme nezistili nedostatky
týkajúce sa nevhodného vybavenia tried. V jednej školskej jedálni na základnej škole I. stupňa
sme zistili, že vybavenie jedálne stolmi a stoličkami je nevyhovujúce (stoly a stoličky pre
dospelých stravníkov). Predmetné zistenie bolo prejednané so zriaďovateľom a bol daný termín
odstránenia zisteného nedostatku.
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.
V predškolských zariadeniach bolo vykonaných 51 kontrol a v prevádzkarniach, v ktorých sa
prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku 4 kontroly. Zo strany rodičov
pretrváva zvýšeným záujmom o umiestnenie detí do materských škôl. Na základe uvedeného vo
viacerých materských školách bola prehodnocovaná kapacita zariadení za účelom pridelenia
finančných prostriedkov na rekonštrukciu prevádzok za účelom vytvorenia ďalších tried, k
zlepšovaniu podmienok životného prostredia a pracovného prostredia ( výmena okien, maľovanie
prevádzkových priestorov, rekonštrukcia zariadení pre osobnú hygienu detí, výmena nábytku a
detských lôžok, rekonštrukciu školských dvorov a pieskovísk).
Prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku
zodpovedajú požiadavkám súčasnej platnej legislatívy v oblasti verejného zdravotníctva.

ODBOR EPIDEMIOLÓGIE
Hlavné odborné priority na úseku verejného zdravotníctva
1.
efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti ochrany
verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného a pracovného prostredia
2.
posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkon imunizačných prehľadov
v populácii
3.
posilňovanie prevencie neprenosných ochorení, monitorovanie zdravotného stavu
obyvateľstva a jeho skupín vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným podmienkam,
spôsobu života a práce a zdravotného uvedomenia ľudí, vrátane monitorovania determinantov
zdravia a hodnotenia dopadov na verejné zdravie
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Regionálne priority pre rok 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.
2.
Zabezpečiť
očkovaním.

realizáciu

imunologických

prehľadov

u ochorení

preventabilných

3.
Surveillance infekčných chorôb v súvislosti s nárastom cestovného ruchu v pohraničnej
oblasti nášho regiónu.
4.
Boj proti nozokomiálnym nákazam
Dosiahnutie cieľov vyžaduje :
vytvorenie štandardných pracovných postupov pre výkon štátneho zdravotného dozoru v
zdravotníckych zariadeniach,
dobrú medziodborovú spoluprácu pracovníkov verejného zdravotníctva a zdravotníckej
starostlivosti.

PODPORA ZDRAVIA
1.

„CINDI program SR“

Za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 sme uskutočnili 6 štandardných výjazdov do rôznych
firiem, organizácií a inštitúcií, ktorých úlohou bolo vyšetrenie rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení v rámci prevencie chronických neinfekčných ochorení a poskytnutie krátkeho
poradenstva o zdravom životnom štýle. 13 výjazdov bolo neštandardných, t.z. nebolo poskytnuté
komplexné vyšetrenie rizikových faktorov srdcovo – cievnych ochorení, ale len čiastkové
vyšetrenie. V rámci štandardných výjazdov bolo
realizovaných 61 vyšetrení. V rámci
neštandardných výjazdov bolo vyšetrených 420 klientov.
„Sledovanie výživového stavu obyvateľstva“ spolupráca s oddelením HV
Poradenské centrum zdravia v spolupráci s oddelením hygieny výživy organizuje výjazdové
akcie do rôznych firiem a podnikov, v ktorých vybrané skupiny participujú na projekte formou
analýzy životosprávy. Do 31. decembra 2015 bolo vyšetrených 26 klientov a spracovaných 26
dotazníkov.
„Liga proti rakovine“ spolupráca s Centrom pomoci ligy proti rakovine
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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 roku 2015 sme vyšetrili 26 klientov.
V rámci spolupráce medzi RÚVZ Martin a Jesseniovou lekárskou fakultou Martin sme v
priebehu roka 2015 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. 12 absolventov bolo oboznámených s prácou v poradni zdravia a ZV.
V roku 2015 sme vytvorili 4 propagačné materiály na aktuálne témy: „Cukroholizmus – závislosť
na cukre“, „Prvá pomoc“, „Fetálny alkoholový syndróm“ a „Diabetes mellitus“. 14 materiálov
bolo uverejnených k aktuálnym svetovým dňom zdravia v priestoroch RÚVZ so sídlom
v Martine, v priestoroch Mestského úradu Martin a umiestnené na webových stránkach
regionálneho úradu.
2.
„Sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva Slovenskej republiky
a zdravotného uvedomenia“
V prvom polroku 2015 sme realizovali dotazníkový prieskum „Päť zásad pre bezpečnejšie
potraviny“. Jeho cieľom bolo zistiť zaužívané a obyčaje obyvateľstva pri príprave a skladovaní
potravín a jedál v domácnosti. V súvislosti s týmto prieskumom sme obdržali informačný leták,
ktorý sme poskytli klientom v rámci realizácie kampane „Svetový deň zdravia“, ktorého heslo
pre tento rok bolo „bezpečnosť potravín“. 50 klientov, z toho 25 žien a 25 mužov vyplnilo
uvedený dotazník a údaje z neho sme vložili do pripraveného programu. Informácia o dôležitosti
práce s potravinami z hľadiska zdravia bola uverejnená aj na našej webovej stránke.
3. júna 2015 sa konalo zasadnutie pracovnej skupiny „Duševné zdravie a prevencia drogových
závislostí“. Zo zasadnutia vyplynuli viaceré úlohy: dotazník „Vplyv a dopad zdravotnej výchovy
v prevencii alkoholovej závislosti u mládeže vo veku od 15 do 29 rokov“ členovia pracovnej
skupiny pripomienkovali. Štúdia sa realizovala v II. polroku 2015. RÚVZ so sídlom v Martine,
oddelenie PCZ a VkZ v spolupráci s oddelením PPLaT zadministrovalo 93 dotazníkov podľa
manuálu pre túto štúdiu. Všetky dotazníky boli vložené do pripraveného excelovského programu
pre celoslovenské spracovanie. RÚVZ so sídlom v Martine sa podieľal na aktualizácii Manuálu
prevencie drogovej závislosti pre pracovníkov nadstavbovej poradne, a to v kapitole Vznik
a rozvoj závislostí.
Prioritné úlohy PCZ a VkZ RÚVZ so sídlom v Martine na úseku verejného zdravotníctva
1.

„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
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obyvateľov, monitorovanie vybraných determinantov zdravia. V rámci poradenstva sa venujeme
výchove obyvateľov k zdravej výžive, zvyšujeme informovanosť o zdraviu prospešných
potravinách. Ďalšou prioritou ktorej sa venujeme je prevencia užívania návykových látok, a to
formou prednášok, besied, ale aj školením odborných zdravotníckych pracovníkov a kampaní
s cieľom obrátiť pozornosť širokej verejnosti na tento problém. Ďalšou prioritou NPPZ ktorej sa
venujeme, je zníženie výskytu chronických neinfekčných ochorení a ich následkov v rámci
programu CINDI.
Vo februári 2015 sme sa zúčastnili zdravotno – výchovnej kampane „Smoke day free“, ktorá má
nabádať mladých ľudí odvykať od fajčenia a podporovať nefajčiarov a zdravý životný štýl.
Kampaň organizoval Martinský klub medikov. Počas tejto kampane sme vyšetrili 27 klientov,
z toho 19 klientom bol zmeraný CO vo vydychovanom vzduchu, 27 klientom bol zmeraný
celkový cholesterol z kapilárnej krvi, krvný tlak, BMI a percento podkožného tuku. Medici
rozdávali letáky „Ako prestať fajčiť“ a na modeli pľúc demonštrovali anatomické a patofyziologické zmeny vznikajúce v dôsledku fajčenia.
V januári 2015 sme sa zúčastnili 1. Zasadnutia poradného zboru HH SR pre odbor výchova ku
zdraviu na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre.
V úvode stretnutia predstavil Dr. Ochaba, hlavný odborník pre odbor výchova ku zdraviu, členov
poradného zboru. Počas stretnutia sme sa venovali viacerým aktuálnym témam, ako je nová
koncepcia odboru Výchovy ku zdraviu a metodickému usmerneniu v súlade s novou koncepciou.
Poradný zbor bude odporúčať HH SR premenovať odbory podpory zdravia v zmysle novej
koncepcie a zosúladenie názvov odboru na jednotlivých RÚVZ – výchova ku zdraviu. V rámci
spolupráce MZ SR a WHO sa bude realizovať príprava vzdelávania pre pracovníkov vo verejnom
zdravotníctve, úlohou poradného zboru bude navrhnúť priority v oblasti vzdelávania. V roku
2014 bol schválený aktualizovaný NPPZ, v rámci ktorého sa budú musieť navrhnúť programy
resp. projekty, ktoré budú napĺňať jeho ciele. Bude sa aktualizovať zoznam nadstavbových
poradní, ktoré fungujú v rámci jednotlivých RÚVZ. Na stretnutí odznela informácia o schválení
smernice o kontrole tabaku Európskym parlamentom, SR bude musieť konsolidovať legislatívu
SR so schválenou smernicou do marca 2016. Je pripravený minimálny štandard pre špecializačné
štúdium v odbore výchova ku zdraviu pre povolanie verejný zdravotník. Členovia poradného
zboru ho budú pripomienkovať.
Vo februári 2015 sme sa zúčastnili Diskusného sústredenia v epidemiológii chronických
neinfekčných ochorení. Predmetom stretnutia bola informácia o novej koncepcii odboru Výchova
ku zdraviu, ktorá bola schválená v októbri 2014. Ďalej prebehli odborné prednášky na témy
výživa, pohybová aktivita, hypercholesterolémia, atď..
V apríli 2015 sme sa zúčastnili 6. Zasadnutia pracovnej skupiny na podporu zdravia seniorov na
Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne. Predmetom stretnutia bolo
oboznámenie členov pracovnej skupiny s výsledkami prieskumu „Osteoporóza vo vedomí
obyvateľov SR“ a informácia o projekte „Zmena životného štýlu vo vyššom veku“, ktorý sa
realizoval na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Keďže sa
blíži Svetový deň pohybom ku zdraviu, členovia pracovnej skupiny navrhli aktivity, ktoré budú
odporúčané realizovať pre cieľovú skupinu 50+ v čase od 10. mája 2015 do 10. júna 2015.
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Svetový deň zdravia, realizovaný 10. apríla 2015 RÚVZ so sídlom v Martine v spolupráci
s Kanceláriou Zdravé mesto Martin, Centrom pomoci Ligy proti rakovine, Spolkom medikov
Martin - „Deň zdravia“ v OC Tulip. Pracovníci RÚVZ so sídlom v Martine merali celkový
cholesterol a krvný tlak a poskytovali odborné poradenstvo v zdravom životnom štýle. Akcie sa
zúčastnil masér, ktorý poskytoval masáž krčnej chrbtice. Odborné poradkyne Mary Kay
poskytovali zadarmo čistenie pleti, líčenie tváre a poradenstvo v starostlivosti o pleť.
Dňa 3. júna 2015 som sa zúčastnila zasadnutia pracovnej skupiny „Prevencie fajčenia“ na RÚVZ
so sídlom v Banskej Bystrici. Zo zasadnutia vyplynulo:
Na Úrade verejného zdravotníctva SR sa plánuje zriadiť poradňa zdravia a nadstavbová poradňa
odvykania od fajčenia. Pracovná skupina odporúča vypracovať jednotnú metodiku na zadávanie
výkonov do výkazníctva v rámci poradní na odvykanie od fajčenia z dôvodu zreálnenia počtu
intervencií a klientov.
V súvislosti s aproximáciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/RÚ týkajúca sa
výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice
2001/37/ES vystáva pre SR povinnosť uvádzať na krabičkách tabakových výrobkov buď
telefónne číslo alebo webovú stránku. Členovia pracovnej skupiny sa zhodli na uvádzaní
telefónneho čísla. Pracovná skupina sa zhodla na spôsobe prevádzky telefonickej linky na ÚVZ
SR, kde by bol za jej prevádzku zodpovedný jeden človek na plnom pracovnom úväzku.
Momentálne je pripravovaná aktualizácia materiálu „Prečo a ako nefajčiť“.
Dňa 3. júna 2015 som sa zúčastnila zasadnutia pracovnej skupiny „Duševné zdravie a prevencia
drogových závislostí“ na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici. Zo zasadnutia vyplynulo:
V priebehu II. polroka 2015 sa bude realizovať dotazníkový prieskum o vplyve a dopade
zdravotnej výchovy v prevencii alkoholovej závislosti. Momentálne prebieha pripomienkovanie
dotazníka k spomínanej štúdii. V septembri 2015 je plánovaná celoslovenská kampaň
k problematike alkoholizmu u žien. Našou úlohou je pripraviť prezentáciu „Alkohol a ženy“ a
„Fetálny alkoholový syndróm“ pre kampaň. Momentálne je pripravovaná aktualizácia Manuálu
prevencie drogovej závislosti pre pracovníkov v nadstavbovej poradni.
Dňa 8. októbra 2015 sa konalo na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom
v Martine 2. Zasadnutie Poradného zboru HH SR pre odbor výchova ku zdraviu. Zo zasadnutia
vyplynulo: RÚVZ budú participovať na pripravovanej stratégii fyzickej aktivity v SR, ktorá sa
bude pripravovať v priebehu roku 2016 na základe Európskej stratégie WHO pre podporu
fyzickej aktivity. Poradný zbor pripomienkuje a vytvorí novú výkaznícku tabuľku vo VS.
Členovia poradného zboru zaslali návrhy na prevádzku Quitline, ktorej prevádzka by sa mala
spustiť od 21. mája 2016. 39. Dni zdravotnej výchovy MUDr. I. Stodolu by sa mali konať v I.
polroku 2016.
6. novembra 2015 sme sa zúčastnili ako zástupcovia RÚVZ SR 1. Zasadnutia pracovnej skupiny
prevencia. Stretnutie sa konalo na MZ SR. Stretnutie otvorila PhDr. Vadovičová, ktorá zdôraznila
potrebu riešenia prevencie v SR vychádzajúc zo Správy o zdravotnom stave obyvateľstva SR za
roky 2012 – 2014 a z Národnej správy o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-, 13- a 15ročných školákov v rámci projektu HBSC. Zo zasadnutia vyplynulo úloha definovať pre každú
vekovú oblasť jednu príp. dve problémové oblasti, na ktoré sa budeme v roku 2016 zameriavať
v súlade s pripravovanými aktivitami BCA.
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Dňa 27. novembra 2015 sa na MZ SR uskutočnilo 2. pracovné stretnutie pracovnej skupiny
v oblasti prevencie. Úlohou členov pracovnej skupiny bolo navrhnúť systematický plán aktivít,
ako riešiť problémové oblasti v roku 2016 v daných vekových kategóriách. Stretnutia sa
zúčastnila aj MUDr. Sedláková, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku. Pracovná skupina sa
zhodla na riešení nasledovných tém:
0 – 18 roční 18 – 65 roční fyzická inaktivita
65+ roční
-

stomatohygiena, obezita (výživa), fyzická inaktivita
nedostatočné zdravotné uvedomenie v oblasti zdravého životného štýlu,
úrazovosť

Dr. Vadovičová poukázala na dôležitosť merateľných ukazovateľov pri odpočtovaní v prospech
občana SR a plánovaných aktivít v rámci BCA 2016 – 2017.
Dňa 25. a 26. novembra 2015 som sa zúčastnila školenia pre pracovníkov odborov PCZ a
výchovy ku zdraviu k novým metodický príručkám pre základnú poradňu, nadstavbovú poradňu
pre pohybovú aktivitu, nadstavbovú poradňu pre duševné zdravie a drogové závislostí. Jednotlivé
príručky boli vypracované tímom pracovných skupín zaoberajúcich sa jednotlivou
problematikou. V rámci školenia boli prezentované prednášky za jednotlivé odborné témy
zahrnuté v (súčasťou) nových manuáloch
V rámci novej metodickej príručky pre pohybovú aktivitu bola súčasťou programu aj názorná
ukážka testovanie telesnej zdatnosti pomocou prístroja ergometer a spirometrické vyšetrenie.
V rámci školenia sa zlosovali výhercovia súťaže „Vyzvi srdce k pohybu“. Súťaže sa zúčastnilo
561 účastníkov, z toho 153 mužov a 408 žien, najviac súťažiacich z Banskobystrického kraja.
Spolu bolo vylosovaných 9 výhercov + 2 výhercovia, ktorí obdržali ceny WHO.
2.

„Národný program prevencie nadváhy a obezity“

V rámci projektu CINDI, zdravotno – výchovných kampaní a v rámci svetových dní WHO sme
každému návštevníkovi poradne zdravia určili hodnotu BMI a WHR indexu s odborným
poradenstvom o zdravom životnom štýle. Každému klientovi sa vyhodnotili rizikové faktory
metabolického syndrómu s intervenciou pre konkrétny rizikový faktor, ale aj súčinnosti
rizikových faktorov navzájom. Pri neštandardných a štandardných výjazdoch sme u 234 klientov
určili percento tuku v tele a BMI.
V rámci spolupráce so zdravotnými poisťovňami a inými organizáciami sme vyšetrili aspoň
jeden rizikový faktor srdcovo – cievnych ochorení u 420 klientov. Každému klientovi bolo
poskytnuté odborné poradenstvo v oblasti zdravej výživy. 197 klientom sme v rámci základnej
poradne merali BMI a WHR index, percento podkožného tuku.
V rámci svetového dňa „Pohybom ku zdraviu“ sa pracovníci RÚVZ so sídlom v Martine zapojili
do celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“, ktorú vyhlásil národný cyklokoordinátor
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Mesto Martin sa zapojilo do tohoto
projektu s cieľom prispieť k zlepšeniu zdravia obyvateľov a vyskúšať si zdravý a ekologický
spôsob dochádzania do práce. Do súťaže sa zapojil aj náš trojčlenný tím RÚVZ Martin –
CYKLO 3. Úlohou každého tímu bola preprava do a z práce na bicykli a týždenná sumarizácia
najazdených kilometrov.
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31. máj Svetový deň bez tabaku bol realizovaný vo firme MONDI Ružomberok v spolupráci
s oddelením PPLaT v rámci Dňa zdravia MONDI. Každému zamestnancovi sa poskytlo
vyšetrenie celkového cholesterolu z kapilárnej krvi, krvného tlaku, BMI a percenta podkožného
tuku. Fajčiarom sme poskytli meranie CO vo vydychovanom vzduchu. Kampane sa zúčastnilo 50
zamestnancov.
7. a 22. septembra 2015 sme sa zúčastnili „Dňa zdravia“ v SNK Martin a Donghee Slovakia.
Každému zamestnancovi sme vyšetrili hladinu celkového cholesterolu v kapilárnej krvi, krvný
tlak a BMI s percentom podkožného tuku. Dňa zdravia sa zúčastnilo 121 zamestnancov.
Informácia o kampani „Vyzvi srdce k pohybu“ je súčasťou webovej stránky RÚVZ Martin.
V spolupráci s Kanceláriou Zdravé mesto Martin sme uverejnili prihlášku v dvojtýždenníku
Novinky.
Mesto Martin sa zapojilo do kampane „Do práce na bicykli“. Cieľom kampane bolo podporiť
rozvoj nemotorovej dopravy ako trvalé opatrenie pre skvalitnenie ovzdušia v mestách a ako
príspevok ku zníženiu produkcie CO pochádzajúceho z dopravy. Mesto Martin v celkovom
hodnotení obsadilo 3. miesto s počtom jázd 6 081, čo predstavuje 30 325,4 najazdených
kilometrov. Bolo postavených 75 tímov. RÚVZ so sídlom v Martine mal v súťaži svojich
zástupcov v tíme CYKLO 3, ktorí spoločne najazdili 213 kilometrov, s počtom jázd 116.
Na súťaži sme spolupracovali s Centrom pomoci Ligy proti rakovine, s Klubom dôchodcov
Martin. Oddelenie PCZ a VkZ realizovalo v spolupráci s mestom Martin zdravotno – výchovnú
kampaň pre seniorov o zdravom vplyve bicyklovania na organizmus. Seniori sa zúčastnili
prednášky o vplyve pohybovej aktivity na zdravie a merali sme im krvný tlak pred bicyklovaním
a bezprostredne po jeho ukončení. Akcie sa zúčastnilo 25 seniorov
V novembri 2015 sme sa zúčastnili školenia – aktualizované metodické príručky. V rámci novej
metodickej príručky pre pohybovú aktivitu bola súčasťou programu aj názorná ukážka testovania
telesnej zdatnosti pomocou prístroja ergometer a spirometrické vyšetrenie. V rámci školenia sa
zlosovali výhercovia súťaže „Vyzvi srdce k pohybu“. Súťaže sa zúčastnilo 561 účastníkov, 153
mužov a 408 žien, najviac súťažiacich bolo z Banskobystrického kraja. Vylosovaných bolo 9
výhercov + 2 výhercovia, ktorí obdržali ceny WHO.
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Michalovciach
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ODDELENIE

HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA

Monitorovanie výskytu cyanobaktérií vo vodách prírodných kúpalísk v okrese
Michalovce – Monitoring výskytu cyanobaktériových vodných kvetov na prírodných
kúpaliskách Zemplínska Šírava (ZŠ) a Vinianske jazero (VJ) je vykonávaný v rámci odberu
vzoriek vôd. Zároveň bolo vykonávané vizuálne pozorovanie premnoženia cyanobaktérií vo
vodách prírodných kúpalísk.
V roku 2015 bolo z prírodných kúpalísk odobratých RÚVZ Michalovce 36 vzoriek vôd, zo
ZŠ 28 vzoriek a 8 vzoriek z VJ. Cyanobaktérie boli zistené v 16 vzorkách vôd (v 13 vzorkách
pod MH, v 3 vzorkách nad MH), zo ZŠ v 12 vzorkách, z VJ v 4 vzorkách. Vo vzorkách vôd
zo ZŠ vyšetrené hodnoty ukazovateľa cyanobaktérie neboli nad MH stanovenou vyhláškou
MZ SR č. 308/2012 Z.z. a vyhláškou MZ SR č. 309/2012 Z.z.. V 4 vzorkách odobratých z VJ
bola v 1 vzorke zistená hodnota cyanoabktérií pod MH a v 3 vzorkách nad MH.
Dňa 18.8.2015 bolo pri odbere vzorky vody zo ZŠ odbornými zamestnankyňami ÚVZ SR, v
rámci úlohy 7.1. Cyanobaktérie vizuálnou kontrolou zistené premnoženie cyanobaktérií,
stupeň III. hojný až masový výskyt podľa tab. 1 prílohy č. 4 vyhlášky MZ SR č. 309/2012
Z.z.. Laboratórnym vyšetrením predmetnej vzorky vody (ÚVZ SR, mimo stáleho odberového
miesta) bolo potvrdené prekročenie medznej hodnoty ukazovateľa cyanobaktérie: Zemplínska
Šírava, stredisko Kamenec 430 600 bunky/ml. Dňa 18.8.2015 bolo prevádzkovateľom
jednotlivých stredísk na ZŠ (Obec Kaluža, Klokočov a Vinné), na základe vizuálnej kontroly
premnoženia cyanobaktérií vydané opatrenie so zákazom kúpania. Dňa 20.8.2015 boli
odobraté vzorky rekreačnej vody z prírodného kúpaliska ZŠ, stálych odberových miest (odber
mimo plánovaného harmonogramu). Laboratórnym vyšetrením vzoriek vôd (RÚVZ Košice)
bolo zistené, že vzorky vody v ukazovateľoch cyanobaktérie a chlorofyl-a vyhoveli
požiadavkám vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z.z. a vyhlášky MZ SR č. 309/2012 Z.z.. Dňa
25.8.2015 bola vykonaná vizuálna kontrola premnoženia cyanobaktérií, s hodnotením
premnoženia v II. stupni – pozorovateľný. Na základe laboratórnych výsledkov vzoriek vôd
odobratých dňa 20.8.2015 a následnej vizuálnej kontroly bolo dňa 25.8.2015 odvolané
opatrenie so zákazom kúpania na strediskách Hôrka a Kamenec.
Laboratórnym vyšetrením vzoriek vôd z VJ odobratých ÚVZ SR v rámci projektu
Cyanobaktérie, dňa 18.8.2015 mimo stáleho odberového miesta, bolo zistené prekročenie
medznej hodnoty ukazovateľa cyanobaktérie 211 778 bunky/ml. Pri vizuálnej kontrole
(18.8.2015) bolo premnoženie cyanobaktérií v stupni II. – pozorovateľný. Dňa 20.8.205 bola
odobratá vzorka vody (RÚVZ Michalovce, mimo plánovaného monitoringu), cyanobaktérie
159 400 bunky/ml, chlorofyl-a 77,3 µg/l. Dňa 25.8.2015 bol vykonaný ďalší odber vzorky
vody (mimo plánovaného monitoringu), cyanobaktérie 115 200 bunky/ml, chlorofyl-a 62,7
µg/l. Na prekročenie medznej hodnoty cyanobaktérií (z 20.8.2015 a 25.8.2015) bol
prevádzkovateľ upozornený, pričom vzhľadom na koniec sezóny a nízku návštevnosť lokalitu
označil odporúčaním nekúpať sa pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným
systémom. Laboratórnym vyšetrením vzorky vody odobratej dňa 27.8.2015 (v rámci
pravidelného monitoringu) bola nameraná hodnota cyanobaktérií 300 200 bunky/ml,
chlorofyl-a 88,2 µg/l. Dňa 31.8.2015 bola na VJ ukončená kúpacia sezóna.

ODDELENIE

HYGIENY VÝŽIVY A BEZPEČNOSTI POTRAVÍN

1)
Zvýšený, efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej
kontroly potravín v potravinárskych zariadeniach v rekreačnej oblasti na Zemplínskej
Šírave a Vinianskom jazere.
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Zamestnanci oddelenia hygieny výživy vykonávali v roku 2015 zvýšený štátny zdravotný
dozor a úradnú kontrolu potravín nad poskytovaním občerstvujúcich služieb na prírodných
kúpaliskách v lokalite Zemplínska Šírava a Vinianske jazero v okrese Michalovce
a v chránenej krajinnej oblasti Morské oko v okrese Sobrance. V lokalite Zemplínska Šírava
boli v roku 2015 uvedené do prevádzky z piatich rekreačných stredísk dve strediská a to
stredisko Hôrka a stredisko Kamenec. Na strediskách Biela hora, Medvedia hora a Paľkov
neboli podané žiadosti o ich uvedenie do prevádzky. V týchto strediskách počas letnej
rekreácie evidujeme 109 zariadení spoločného stravovania, z toho 72 sezónnych stánkov
poskytujúcich rýchle občerstvenie, 3 sezónne stánky s predajom zmrzliny a mrazených
krémov a 2 stánky s výrobou a predajom zmrzliny studenou cestou.
Na Morskom oku bol v prevádzke bufet v chate Morské oko.
Všetky celoročné i sezónne zariadenia v rekreačnej oblasti boli pred zahájením alebo
počas konania letnej turistickej sezóny prekontrolované. V rámci štátneho zdravotného
dozoru orgánom verejného zdravotníctva bolo vydaných 56 rozhodnutí prevádzkovateľom
potravinárskych zariadení, z toho boli 2 prerušené konania.
Sprísnený štátny zdravotný dozor i úradná kontrola boli vykonávané i počas
víkendových dní. Zamestnanci oddelenia hygieny výživy vykonali v LTS 2015 celkom 169
kontrol, z toho 54 v rámci uvedenia zariadení do prevádzky, 50 kontrol v rámci úradnej
kontroly potravín a 65 kontrol v rámci štátneho zdravotného dozoru.
V súčinnosti s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Michalovciach, obvodným
oddelením policajného zboru Vinné zamestnanci oddelenia hygieny výživy vykonávali aj
mimoriadne kontroly na Zemplínskej Šírave a to v dňoch 10.07. a 11.07.2015 v čase od
22.30 hod. do 03.30 hod.
Počas tejto akcie boli vykonané 3 kontroly a prekontrolované boli 3 prevádzky zariadení
spoločného stravovania stánkového predaja v rekreačnej oblasti Zemplínska Šírava, stredisko
Kamenec a Kaluža.
Rozsah kontrol počas celej LTS bol zameraný na dodržiavanie požiadaviek
vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z.z., Vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.z.
o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania a zákona č. 152/1995
Z.z. Osobitná pozornosť bola venovaná sledovaniu týchto kritérií : zavedenie dokumentácie
správnej výrobnej praxe, evidencia vstupných surovín, pôvod a vysledovateľnosť,
skladovanie potravín, spracovanie surovín-technológia výroby, kontrola teploty pri výdaji
pokrmov, označovanie potravín na báze GMO v jedálnych lístkoch, uskladňovanie
a odstraňovanie odpadov, zásobovanie pitnou vodou, vykonávanie sanitácie, kontrola
ostatných dokladov.
V prekontrolovaných zariadeniach boli zisťované hygienické nedostatky v skladovaní
a uchovávaní potravín, používanie potravín po dátume minimálnej trvanlivosti, potraviny
neboli označované v slovenskom jazyku, neboli predložené nadobúdacie doklady,
nevyhovujúce skladovanie pokrmov, zamrazovanie čerstvého pečiva a mäsa dodaného do
zariadenia v chladenom stave.
Za zistené nedostatky boli uložené tieto opatrenia a sankcie:
3 opatrenia rozhodnutím na mieste výkonu ŠZD podľa zák. NR SR č.355/2007 Z.z. so
zákazom uvádzania do obehu potravín po dátume minimálnej trvanlivosti a bez príslušného
označenia v štátnom jazyku
4 pokuty rozhodnutím v celkovej výške 2100,- € podľa zákona č. 355/2007 Z.z.
za priestupky boli spolu uložené 4 blokové pokuty v celkovej výške 396,- € podľa
zákona č.355/2007 Z.z.
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Počas LTS 2015 bol podaný na náš úrad 1 podnet týkajúci sa letnej turistickej
sezóny. Podnet bol zameraný na nedostatky v dodržiavaní osobnej a prevádzkovej hygieny
v reštaurácií v hoteli „SĹŇAVA“ na Zemplínskej Šírave, stredisko Klokočov. V čase
kontroly bolo predmetné zariadenie spoločného stravovania uzatvorené, mimo prevádzky
z tohto dôvodu bol podnet klasifikovaný ako neopodstatnený.
Alimentárne ochorenia v súvislosti s rekreáciou neboli hlásené.
2)

Monitoring PCB látok v potravinách.

Úloha nebola plnená, nakoľko laboratórium RÚVZ Košice tieto analýzy nevykonáva.

ODDELENIE

HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE

1.
2.
3.

Stravovanie detí a mládeže
Poruchy príjmu potravy- mentálna anorexia a mentálna bulímia
„Čakáme na bociana“ – kurz pre budúce mamičky

1.

Stravovanie detí a mládeže

Výživa je jedným z hlavných činiteľov, ktoré rozhodujú o zdravotnom stave dieťaťa a určujú
potenciál jeho ďalšieho fyzického a psychického rozvoja. Výskumy potvrdzujú, že výživa v
detstve a v dospievaní spolu s ďalšími činiteľmi vonkajšieho prostredia do značnej miery
určujú dĺžku a kvalitu celého života. Nedostatočná, nevyvážená výživa pri dlhodobom
pôsobení postupne mení a modifikuje metabolické pochody v organizme až do takej miery, že
sa môžu vyskytnúť chorobné prejavy.
Deti a mládež sú osobitne citlivou skupinou. Zavedením pevných zásad správnej výživy v
tomto veku môžeme zabrániť resp. minimalizovať výskyt dlhodobých zdravotných problémov
ako aj estetickým alebo psychickým komplikáciám z nesprávnej výživy.
Gestor: RÚVZ Michalovce
Riešenie projektu a výstupy:
Projekt bol zameraný na hlbšie zhodnotenie dodržiavania zásad na zostavovanie jedálnych
lístkov a pestrosti stravy v zariadení školského stravovania, ktoré pre časovú náročnosť nie je
možné vykonať pri bežnej kontrolnej činnosti, kedy sa sledujú len základné ukazovatele.
Hodnotené boli jedálne lístky u zariadení školského stravovania v materskej škole a základnej
škole v meste a na vidieku a na strednej škole. Hodnotili sa za rovnaké časové obdobie (jeden
mesiac).
Realizácia projektu odd. HDM:
Vykonali sme hodnotenie jedálnych lístkov v materských školách: Materská škola, J.
Švermu 8, Michalovce (mestská) a Materská škola Zemplínska Široká (vidiecka); základných
školách: Základná škola, T. J. Moussona 4, Michalovce (mestská) a Základná škola Bežovce
90; strednej škole: Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce. Hodnotili sa
jedálne lístky za mesiac máj.

Hodnotenie jedálnych lístkov
Materské školy:
Časová štruktúra jedálnych lístkov má obsahovať počas piatich stravovacích dní
v jednozmennej prevádzke dve hlavné mäsové jedlá, jedno hlavné jedlo so zníženou dávkou
mäsa a dve hlavné jedlá múčne a zeleninové. Vo vidieckej MŠ boli v jednom týždni zaradené
tri hlavné mäsové jedlá na úkor jedla so zníženou dávkou mäsa, a v ďalších dvoch týždňoch
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nebolo zaradené bezmäsité zeleninové hlavné jedlo, ktoré bolo nahradené jedlom so zníženou
dávkou mäsa. V mestskej MŠ boli v dvoch týždňoch zaradené tri hlavné mäsové jedlá na úkor
jedla so zníženou dávkou mäsa a bezmäsitého zeleninového hlavného jedla.
Prívarky boli v mestskej a vidieckej škole len jedenkrát za mesiac ale malo to byť
dvakrát. Múčne prílohy (knedľa, halušky, cestoviny) sa majú podávať jedenkrát do týždňa,
v mestskej škole boli zaradené v dvoch týždňoch a vidieckej v jednom týždni. Zemiaky sa
podávajú dva až trikrát za týždeň, v mestskej MŠ to bolo jeden alebo dvakrát, resp. ani raz
týždenne. Vo vidieckej škole to bolo len raz týždenne. Zariadenia ako prílohy uprednostňovali
ryžu. Zelenina sa má podávať denne vo forme šalátov resp. zeleninovej oblohy k hlavnému
jedlu, podávanie zeleniny bolo nedostatočné v oboch zariadeniach, podávaná bola jeden až
dva dni za týždeň, v jednom týždni tri dni. Hlavné jedlá z rýb sa majú podávať jedenkrát
v týždni, zistené bolo ich podávanie len jedenkrát mesačne. Z čerstvého mäsa sa
uprednostňovalo podávanie bravčového a hydinového mäsa, hovädzie bolo podávané len na
mestskej škole. Obilniny – krúpy, ovsené vločky, pohánka, sója sa majú podávať jedenkrát
v týždni, vo vidieckej MŠ neboli zaradené v jednom týždni a v mestskej MŠ v dvoch
týždňoch, nahradené boli cestovinou. Strukoviny (v podobe polievok, prívarkov a šalátov) sa
majú podávať jeden až dvakrát v týždni čo bolo dodržané v oboch zariadeniach. Múčniky
pripravené z ovocia, tvarohu a mlieka sa môžu podávať najviac jeden až dvakrát v týždni,
v zariadeniach sa múčniky nepripravovali, v mestskom zariadení boli nahradzované cereálnou
tyčinkou, detskou výživou a termixom, vo vidieckom zariadení sa nepodávalo ani to. Ovocie
sa má zaradzovať denne podľa finančného limitu na nákup potravín, zaradzované však bolo
jeden až dva dni za týždeň, v jednom prípade tri dni za týždeň. Nápoj v podobe pitnej vody,
minerálnej vody, nesladených ovocných a tmavých čajov sa podával ku každému hlavnému
jedlu.
Základné školy:
Časová štruktúra jedálnych lístkov obsahovala v mestskej ZŠ dve hlavné mäsové
jedlá, jedno hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa a dve hlavné jedlá múčne a zeleninové tak
ako to určujú zásady na zostavovanie jedálnych lístkov. Vo vidieckej ZŠ boli za sledované
obdobie zaradzované po tri resp. štyri mäsové jedlá v jednom týždni na úkor jedla so zníženou
dávkou mäsa a bezmäsitého hlavné jedla.
Prívarky mali byť zaradené dvakrát za mesiac, v mestskej škole to bolo splnené, vo
vidieckej škole bol prívarok len jedenkrát za mesiac. Múčne prílohy (knedľa, halušky,
cestoviny) sa majú podávať jedenkrát do týždňa, vo vidieckej škole boli zaradené v dvoch
týždňoch a v mestskej škole len v jednom týždni. Zemiaky sa podávajú dva až trikrát za
týždeň, v mestskej ZŠ to bolo dvakrát v dvoch týždňoch a potom sa nepodávali. Vo vidieckej
škole to bolo v jednom týždni dvakrát a potom len raz týždenne. Zariadenia ako prílohy
uprednostňovali ryžu. Zelenina sa má podávať denne vo forme šalátov resp. zeleninovej
oblohy k hlavnému jedlu, podávanie zeleniny bolo nedostatočné v oboch zariadeniach,
podávaná bola jeden deň za týždeň, vo vidieckej škole v jednom týždni nebola podávaná
vôbec. Hlavné jedlá z rýb sa majú podávať jedenkrát v týždni, v oboch zariadeniach neboli
jedlá z rýb podávané vôbec. Z čerstvého mäsa sa uprednostňovalo podávanie bravčového
a hydinového mäsa, hovädzie nebolo podávané ani na jednom zariadení. Obilniny – krúpy,
ovsené vločky, pohánka, sója sa majú podávať jedenkrát v týždni, vo vidieckej ZŠ boli
zaradené v troch týždňoch a v mestskej ZŠ v dvoch týždňoch, v ostatných týždňoch boli
nahradené cestovinou. Strukoviny (v podobe polievok, prívarkov a šalátov) sa majú podávať
jeden až dvakrát v týždni čo bolo dodržané v oboch zariadeniach. Múčniky pripravené
z ovocia, tvarohu a mlieka sa môžu podávať najviac jeden až dvakrát v týždni, ako doplnkové
jedlo boli pripravené v dvoch dňoch (koláč a puding) v mestskom zariadení, vidiecke
zariadenie ich nepripravovalo, boli nahradzované cereálnou tyčinkou a jogurtom. Ovocie sa
má zaradzovať denne podľa finančného limitu na nákup potravín, zaradzované však bolo
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jeden až dva dni týždenne, v jednom prípade vo vidieckej MŠ nebolo v jednom týždni
zaradené vôbec. Nápoj v podobe pitnej vody, minerálnej vody, nesladených ovocných
a tmavých čajov sa podával ku každému hlavnému jedlu.
Stredná škola:
Časová štruktúra jedálnych lístkov obsahovala v jednom týždni päťkrát hlavné mäsové
jedlá a v ďalších troch týždňoch po trikrát hlavné mäsové jedlá na úkor jedál so zníženou
dávkou mäsa a bezmäsitého zeleninového hlavného jedla.
Prívarky mali byť zaradené dvakrát za mesiac, zaradené boli len jedenkrát za mesiac.
Múčne prílohy (knedľa, halušky, cestoviny) sa majú podávať jedenkrát do týždňa, podávané
boli v dvoch týždňoch dvakrát a v dvoch týždňoch jedenkrát. Zemiaky sa podávajú dva až
trikrát za týždeň, v zariadení sa podávali jedenkrát týždenne. Zariadenie ako prílohy
uprednostňovalo ryžu. Zelenina sa má podávať denne vo forme šalátov resp. zeleninovej
oblohy k hlavnému jedlu, podávanie zeleniny bolo nedostatočné, podávaná bola jeden deň v
týždeni, v jednom týždni to boli dva dni. Hlavné jedlá z rýb sa majú podávať jedenkrát
v týždni, v zariadení neboli jedlá z rýb podávané vôbec. Z čerstvého mäsa sa uprednostňovalo
podávanie bravčového a hydinového mäsa, hovädzie bolo podávané dvakrát a raz teľacie
mäso. Obilniny – krúpy, ovsené vločky, pohánka, sója sa majú podávať jedenkrát v týždni,
v zariadení boli podávané len jedenkrát za mesiac, nahradené boli cestovinou. Strukoviny (v
podobe polievok, prívarkov a šalátov) sa majú podávať jeden až dvakrát v týždni čo bolo
dodržané. Múčniky pripravené z ovocia, tvarohu a mlieka sa môžu podávať najviac jeden až
dvakrát v týždni, zariadenie ich nepripravovalo vôbec, neboli ani inak nahradzované (napr.
cereálnou tyčinkou). Ovocie sa má zaradzovať denne podľa finančného limitu na nákup
potravín, zaradzované však nebolo vôbec. Nápoj v podobe pitnej vody, minerálnej vody,
nesladených ovocných a tmavých čajov sa podával ku každému hlavnému jedlu.

Pestrosť podávanej stravy
Pestrosť stravy bola hodnotená v jedálnom lístku za mesiac. Pokrmy boli bodované
tak, že každý pokrm, ktorý sa objavil prvýkrát v jedálnom lístku dostal bod. Ak sa pokrm
objavil už len s malou obmenou, bod už nedostal. Body sčítali a delili sa počtom vydaných
pokrmov, výsledná hodnota sa nazýva koeficient pestrosti, ktorý nemá byť nižší ako 0,5.
Vo všetkých zariadeniach bola pestrosť stravy (opakovanie sa pokrmov v jedálnom
lístku) zabezpečená.
Záver
Na základe zistení z hĺbkového hodnotenia zostavy jedálnych lístkov sa bude naďalej
vykonávať ich hodnotenie. Hodnotené zariadenia budú upozornené na dodržiavanie zásad pri
zostavovaní jedálnych lístkov. Pri kontrolnej činnosti zvýšime edukačnú činnosť v oblasti
dodržiavania zásad pri zostavovaní jedálnych lístkov.

Nutričné a energetické hodnotenie podávanej stravy a jej porovnanie s OVD
Vo výdajnej školskej jedálni pri Materskej škole Budkovce bol vykonaný odber
vzorky celodennej stravy (desiata, obed, olovrant) a to za účelom laboratórneho vyšetrenia
(energetická hodnota, bielkoviny, tuky, sacharidy, kuchynská soľ) a kontroly množstva
stravy. Rozbor stravy bol vykonaný v laboratóriách RÚVZ Košice. Získané laboratórne
výsledky sa následne porovnávali s odporúčanými výživovými dávkami (OVD) pre
obyvateľov SR vyjadrením v % plnenia OVD pre danú vekovú kategóriu – deti
predškolského veku.

195

Výsledky laboratórneho vyšetrenia:

Ukazovatele

Laboratórny
výsledok

Energetická hodnota
kJ
Bielkoviny
g/hm. stravy
Sacharidy
g/hm. stravy
Tuky
g/hm. stravy
Soľ
g/hm. stravy

OVD pre deti
predškolského veku

4 681,6

Odchýlka od normy
(tolerancia od ± 5
do 10 %)
+13,1 %

42,7

+103,3 %

21

140,6

100 %

140,6

39,1

+3,4 %

37,8

5,9

-

-

4 140

Hmotnosť odobratej celodennej stravy bola 1 520 g, hmotnosť stravy uvedená v receptúrach
pre danú vekovú kategóriu stravníkov je 1 017 g. Podávaná strava zodpovedala požiadavkám
na stravovanie detí predškolského veku.
2.
Mentálna anorexia a mentálna bulímia
Poruchy príjmu potravy
Potrava je základná ľudská potreba. Od nepamäti ľudia vyhľadávajú rôzne zdroje potravy od
lovu zveri, zberu ovocia až po neskoršie obrábanie pôdy a získavanie z nej rozličných
surovín. Potreba nasýtenia ako základná biologická potreba slúžiaca pudu sebazáchovy
prirodzene podmieňuje uspokojenie ostatných potrieb, od sexuálneho pudu až po
sebarealizáciu. V súčasnosti môžeme pozorovať odvrátený postoj k jedlu, kedy podvyživení
hladujú a obézni nevedia, kedy je hranica sýtosti.
Milujú ho i nenávidia. Pomáha im radovať sa i smútiť. Vidia v ňom zlo i dobro, niečo, čo
uspokojí všetky ich potreby. Je pre nich odmenou i únikom pred samotou, kompenzáciou
nedostatku lásky a pocitov neúspechu, ale i prostriedkom boja so stresom a vyrovnávania sa
so záťažou, či jednoducho určitým spôsobom komunikácie.
No napriek všetkému jedlo má svoju moc a dôležitosť.

Anorexia
Syndróm mentálnej anorexie (MA) bol prvýkrát medicínsky definovaný v roku 1873
a v doslovnom preklade znamená „stratu apetítu z nervových príčin“ (Lowell, 2002). Tento
termín môže byť však značne zavádzajúci, pretože anorexia sa vyznačuje skôr extrémnou
kontrolou apetítu, než stratou chuti. U mentálnej anorexie prakticky nikdy nejde o klinické
nechutenstvo, ale skôr o premáhanie hladu a redukciu príjmu potravy v snahe znížiť telesnú
hmotnosť. Nechutenstvo je až sekundárnym dôsledkom dlhodobého hladovania.
Anorektickí pacienti neodmietajú jesť preto, že by nemali chuť, ale preto, že jesť nechcú.
Pociťujú veľký hlad, ktorého potlačením dosiahnu psychické víťazstvo nad sebou samými.
Získajú pocit kontroly a výnimočnosti. Mentálna anorexia je teda duševná choroba spojená
s anorektickými postojmi – nemocní na jedlo neustále myslia, zbierajú recepty, radi varia
a pečú. Napriek tomu všetkému však potrebu jedla popierajú a častokrát klamú nielen sami
seba, ale i ostatných.
Diagnostické kritériá
•
Aktívne udržiavanie nízkej telesnej hmotnosti nižšej ako 15% priemernej hmotnosti
človeka s prihliadnutím na výšku, vek, pohlavie a stavbu tela alebo hodnota BMI je nižšia ako
17,5.
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•
Pokles telesnej hmotnosti si nemocný spôsobuje sám a to tým, že neje, vyhýba sa
jedlám, po ktorých priberá, nadmerne cvičí a používa jeden alebo niekoľko z nasledujúcich
prostriedkov: vyprovokované vracanie, užívanie laxatív po každom jedle, anorektík
a diurektík.
•
Pacient neustále pociťuje strach z priberania a má skreslenú predstavu o vlastnom tele.
Vidí na sebe len nedostatky a má potrebu stále chudnúť
•
Typické je popieranie závažnosti nízkej telesnej hmotnosti, a neprimeraný vplyv tvaru
postavy a hmotnosti na vlastné sebahodnotenie alebo popieranie závažnosti. Vzťah
k vlastnému telu je natoľko narušený, že telo nie je chápané ako súčasť osobnosti, ale ako
objekt na obtiaž.
Zo symptómov je charakteristická amenorea - absencia minimálne troch po sebe
nasledujúcich menštruačných cyklov.
Incidencia a prevalencia
•
Súvis s pubertou dievčat vo veku 13-20 rokov
•
1 dievča z 200
•
2/3 dievčat udáva ako príčinu vzniku poruchy životnú udalosť
Komplikácie
•
Hypotenzia
•
GIT ťažkosti
•
Poruchy metabolizmu
•
Kŕče
•
Gynekologické poruchy

Bulímia
Definujeme ju ako silné a neovládateľné nutkanie prejedať sa v spojení s chorobným
strachom z priberania a vyhýbaním sa priberaniu ako následku jedla vyvolaním zvracania
alebo zneužívaním prečisťujúcich prostriedkov, alebo obidvoma u žien s normálnou telesnou
hmotnosťou.
Diagnostické kritériá
•
Stále pretrvávajúce obdobia záchvatového prejedania (min 2x do týždňa počas
najmenej 3 mesiacov) s konzumáciou veľkého množstva jedla za určitý čas, ktoré by väčšina
ľudí v danom časovom intervale zjesť nedokázala. Popisuje sa aj strata kontroly nad
množstvom jedla a pocitom hladu.
•
Kompenzácia nadmerného energetického príjmu neprimeraným spôsobom, t.j.
nadmerným cvičením, hladovkami, vomitus, zneužívanie laxatív, diuretík alebo iných liekov.
Pri diagnostike ochorenia treba vylúčiť poruchu gastrointestineálneho traktu, neurologickú
poruchu a iné somatické ochorenie od mentálnej anorexie a bulímie s ich syptómami ako
obavou z priberania, intenzívnym obmedzovaním v jedle, dehydratáciou a nerovnováhou
elektrolytov, ktorá môže vyústiť k zlyhaniu obličiek, srdečnej arytmii a až k zástave srdca.
Prevalencia
•
Vek 15-25 rokov
•
1/20 dievčat a mladých žien udáva narušené stravovacie postoje a zdraviu nebezpečné
spôsoby udržiavania či znižovania telesnej hmotnosti
Riešenie projektu a výstupy:
Projekt „Poznaj svoju cenu“
•
Určený pre II. stupeň ZŠ a SŠ, rok 2015
•
Prednášky, besedy
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•
Zameraný na edukáciu mládeže v zmysle poňatie seba samého, uvedomenie si vlastnej
ceny, zdravej sebaúcty, hodnotový rebríček primeraný pre obdobie vývinu mladých, zdravá
výživa, životný štýl, telesné aktivity, a pod.
Realizácia projektu odd. HDM a Podpory zdravia:
V prvom polroku
boli
zrealizované
tri prednášky
na SOU cirkevnom
v Michalovciach a zároveň študentky /100 dievčat/ vyplnili dotazníky, ktoré nám poslúžia
k získaniu informácií o vnímaní svojho tela a možnom riziku vzniku porúch čo s týka
príjmu potravy. Prednášky sa realizovali aj na Hotelovej akadémii v Michalovciach.
3.
„Čakáme na bociana“ – kurz pre budúce mamičky
Stať sa matkou, rodičom je veľmi dôležitá úloha v živote človeka. Príprava na túto úlohu je
ešte významnejšia. Musíme poznať dôkladne svoje telo, čo je preň v tomto období dôležité
a čo je dôležité pre dieťa. Pritom je potrebné pripraviť sa na pôrod a hlavne na prvý rok života
dieťaťa, kedy mu treba venovať každú chvíľu dňa, aby nám neuniklo nič dôležité.
Na toto obdobie života ženy organizujeme kurz, ktorý ich môže edukovať o dôležitých a
nezanedbateľných informáciách od odborníkov.
Gestor: RÚVZ Michalovce
Riešenie projektu a výstupy:
Konanie kurzov o zdravom tehotenstve a materstve za účasti odborníkov, v rámci ktorých boli
poskytované budúcim mamičkám a oteckom potrebné informácie o priebehu tehotenstva,
pôrodu a prvého roka života dieťaťa. Každý kurz pozostával zo 4 tematicky rozdielne
zameraných stretnutí.
Program kurzu „Čakáme na bociana“
I.
Tehotenstvo, cvičenie v tehotenstve
1.
Privítanie
2.
Vstupný dotazník
3.
Vnútromaternicový vývoj dieťatka a priebeh tehotenstva + diskusia – MUDr.
Dzurjová gynekologicko-pôrodnícke odd. Svet zdravia Michalovce
4.
Bezbolestný pôrod + diskusia – MUDr. Dalimir Zobka, OAaIM Svet zdravia
Michalovce
5.
Výživa v tehotenstve+ diskusia – RÚVZ Michalovce Ing. Hubaľová
II.
Pôrod, cvičenie pred pôrodom a dýchacie techniky
1.
Pôrod + diskusia – MUDr. Dzurjová gynekologicko-pôrodnícke odd. Svet zdravia
Michalovce
2.
Cvičenie v tehotenstve – praktické cvičenie – Mgr. Dagmar Erdélyiová, RÚVZ
Michalovce
3.
Film - pôrod
4.
Návšteva pôrodnice a novorodeneckého oddelenia Svetu zdravia Michalovce
III.
Prvý rok života, ukážky cvičení po pôrode
1.
Odber pupočníkovej krvi + diskusia – EUROCORD Slovakia, MVDr. Bérešová
2.
Očkovanie detí + diskusia – DAHE Karin Záviská, RÚVZ Michalovce
3.
Dojčenie – prednáška + diskusia – Ing. Hubaľová, RÚVZ Michalovce
4.
Cvičenie v tehotenstve – praktické cvičenie – Mgr. Dagmar Erdélyiová, RÚVZ
Michalovce
5.
Film - Dojčenie
IV.
Starostlivosť o dieťa s praktickými ukážkami kúpania, prebaľovania, relaxačné
cvičenia
1.
Starostlivosť o dieťa – praktická ukážka kúpania a prebaľovania – Bc. Hrubá, vrchná
sestra novorodeneckého oddelenia svetu zdravia Michalovce
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2.
Dieťa v prvom roku života + diskusia – MUDr. Fiľková – detská lekárka
3.
Diskusia
4.
Výstupný dotazník
Premietanie filmov, relaxačná hudba
Lektori
Lekár GPO – vnútromaternicový vývoj, vyšetrenie počas tehotenstva, pôrod, exkurzia na
pôrodnicu
Lekár OAIM – bezbolestný pôrod (epidurálna anestézia)
Lekár NO – exkurzia na novorodenecké oddelenie
Lekárka detskej ambulancie – starostlivosť o dieťa v prvom roku života, choroby, zdravotné
prehliadky
RÚVZ – očkovanie, výživa v tehotenstve a dojčenie, cvičenie počas tehotenstva a dýchacie
techniky pred a pri pôrode
Termín : pokiaľ možno stály – mesačne, okrem letných prázdninových mesiacov a decembra.
Realizácia projektu odd. HDM a Podpory zdravia:
Za rok 2015 boli zrealizované 3 kurzy - spolu pre 17 mamičiek.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa Fetálneho alkoholového syndrómu 9.9.2015,
boli mimoriadne odprezentované prednášky o škodlivosti alkoholu v tehotenstve /Mgr.
Erdélyiová./
„Čo by ste mali vedieť o tehotenstve a vakcínach“ – informácie o očkovaní, distribúcia
letákov na gynekologické ambulancie a pre mamičky na kurze.

ODDELENIE

PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A TOXIKOLÓGIE

Regionálna priorita: Pracovné podmienky zamestnancov autobusovej dopravy.
1.
Uvedená úloha je zameraná na zhodnotenie pracovných podmienok vodičov
autobusovej dopravy, ktorí sú zamestnancami v spoločnosti ARRIVA Michalovce, a.s.
Lastomírska 1, Michalovce.
1.
Dňa 4.2.2015 vykonali odborné pracovníčky RÚVZ Michalovce previerku v rámci
ŠZD v spoločnosti ARRIVA Michalovce, a.s. Michalovce. Previerka bola zameraná na
kontrolu ustanovení zák. NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a predpisov na jeho vykonanie a na vybrané ustanovenia NV SR č. 391/2006 Z. z.
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
2.
Spoločnosť ARRIV Michalovce, a.s. zabezpečuje prímestskú hromadnú dopravu,
diaľkovú a medzinárodnú dopravu, nezabezpečuje prepravu v rámci mesta.
3.
Spoločnosť ARRIVA Michalovce, a.s. má v okresoch Michalovce a Sobrance
dopravné závody v mestách Michalovce a Sobrance. Celkový počet zamestnancov v DZ
Michalovce je 202, z toho v profesii vodič je zamestnaných celkom 146 zamestnancov, len
muži, v DZ Sobrance je zamestnaných 62 zamestnancov, z toho je 49 vodičov.
4.
Pracovná doba - pracovný čas vodičov je nerovnomerný. Vodiči pracujú v turnusoch,
pracovná doba je riešená tak, že nedochádza k prekračovaniu pracovného fondu podľa
Zákonníka práce, v prípade nadčasov tieto sú hradené v súlade so zákonníkom práce. Počas
práce je zaraďovaná prestávka na oddych v zmysle platných predpisov. Turnus každého
vodiča sa skladá zo spojov, pričom spoje pozostávajú z dvoch smerov. To znamená, že vodiči
končia trasu v 90% vo východzej stanici.
5.
Vodič začína prácu v sídle spoločnosti, odkiaľ ide na prvú zastávku. V prípade
ukončenia spoja v neskorých nočných hodinách a jeho začiatku v skorých ranných hodinách
vodič prespí v nocovni, resp. ak je konečná dedina bydliskom šoféra, prespí doma. Nocovne
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sú zriadené väčšinou pri obecných úradoch. Nocovne sú taktiež zriadené aj v dopravných
závodoch v Michalovciach a Sobranciach.
6.
NV SR č. 391/2006 Z. z.: Zariadenia na osobnú hygienu: Zamestnanci majú
k dispozícii kompletne vybavené zariadenia na osobnú hygienu na dopravných závodoch,
v Michalovciach majú taktiež k dispozícii zariadenia na osobnú hygienu v objekte pri
železničnej stanici. Tieto zariadenia boli v priebehu roka 2014 zrekonštruované. Nocovne –
ide o 1 miestnosť vybavenú potrebným nábytkom, k dispozícii sú zariadenia na osobnú
hygienu v rámci obecného úradu so zabezpečeným prívodom tečúcej teplej a pitnej vody.
7.
§ 37 Ochrana zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci – V spoločnosti
ARRIVA Michalovce dochádza k postupnej výmene vozového parku, pričom sú zakupované
autobusy s klimatizáciou, priemerný vek vozového parku v súčasnosti je 6 rokov. V starších
typoch autobusov sú k dispozícii len ventilátory. Sedadlá vodičov sú vyhrievané – vzduchový
vankúš.
8.
§ 38 – Ochrana zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou
záťažou a senzorickou záťažou pri práci: Miesto vodiča spĺňa ergonomické požiadavky –
sedadlá sú odpružené, s možnosťou posunu dopredu – dozadu a hore a dole, posilňovanie
riadenia. Zamestnancami boli vyplnené dotazníky so zameraním na zdravotné ťažkosti
podpornepohybového aparátu a na subjektívne hodnotenie psychickej záťaže – Meisterov
dotazník.
9.
§ 52 písm. l) bod 1 – pitná voda – Zamestnanci majú k dispozícii pitnú vodu na DZ,
taktiež v nocovniach. Na pitie počas pracovnej zmeny - zamestnávateľ má spracovanú
smernicu, v zmysle ktorej je pre vodičov zakupovaná stolová voda v originálnom balení
z obchodnej siete.
10.
§ 30 Povinnosti pri ochrane zdravia pri práci – Zamestnávateľ zabezpečil pre
zamestnancov zdravotný dohľad PZS – UN L. Pasteura Košice – KPL Košice. U vodičov sú
vykonávané LPP podľa osobitných predpisov. Z LPP sú zhotovované posudky o zdravotnej
spôsobilosti pre výkon konkrétnej činnosti, ktoré obsahujú všetky potrebné náležitosti.
Posudky sú zakladané do osobných spisov zamestnancov. Zamestnávateľ ma spracovanú
kategorizáciu prác, vodiči boli zaradení do 2 kategórie – vedená evidencia.
11.
Zamestnávateľ zabezpečuje pre zamestnancov pravidelné školenia v zmysle platných
predpisov, zamestnancom sú poskytované potrebné OOPP – oblečenie (letné zimné),
rukavice, okuliare s UV filtrom, toaletné potreby.
12.
Zamestnancom boli rozdané dotazníky so zameraním na zdravotné ťažkosti –
„Ergonomický program – Nordic Questionnaire“. Hodnotenie psychickej záťaže bolo
vykonané podľa Vyhlášky MZ SR č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred
fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci,
Príloha č. 5, časť B – Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže podľa charakteristík
subjektívnej odozvy zamestnancov na záťaž – B.1 – Metóda subjektívneho hodnotenia práce
podľa Meistera. Metóda slúži na subjektívne hodnotenie vplyvov práce na psychiku
zamestnancov. Je vhodná na orientačné skrínigové hodnotenie. Hodnotenia sa zúčastnilo 43
respondentov.
Vyhodnotenie zistených údajov: Ergonomický program – Nordic Questionnaire:
Bolo rozdaných 68 dotazníkov, vzhľadom na neúplnosť údajov hodnotených bolo 57.
Z dotazníkov vyplýva:
Dĺžka súčasného zamestnania: priemer – 13,85 rokov
najdlhšia – 40 rokov
najkratšia – 1,5 roka (2 zamestnanci)
Vyučený v odbore – 46 vodičov – 67,64 %
Nevyučený v odbore – 22 vodičov – 32,35 %
Normálny pracovný pomer: 57 zamestnancov – 83,82%
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Neudali
11 zamestnanci - 16,18 %
Rozdelenie podľa veku: priemerný vek respondentov: 43,20 rokov
najmladší -22 rokov
najstarší – 60 rokov
tab. č.1

Veková
kategória

počet

%

21-30

8

11

31-40

16

23,52

41-50

22

32,35

51-60

16

23,52

bez udania veku

5

8,8

Hmotnosť respondentov:
tab.č.2
Hmotnosť
počet
%
respondentov
61-70
3
4,4
71-80
11
6,17
81-90
16
23,52
91-100
22
32,35
101-110
7
10,29
nad 110
4
5,88
bez udania hmotnosti
5
7,35
poz.: nad 110 kg: 1x 115 kg, 2x 120kg, 1x 135kg
Vyhodnotenie zdravotných ťažkosti podpornepohybového aparátu:
tab.č.3
Bolesti za posledných 12 mesiacov
Šija
Horná
časť
chrbta
Dolná
časť
chrbta,
kríže
Plecia
Lakte
Ruky,
zápästia
Boky,
stehná
Kolená

Návšteva lekára

A
13

%
22,8

N
44

%
77,19

A
2

%
15,38

N
11

%
84,62

18

31,58

39

68,42

4

22,22

14

77,78

23

40,35

34

59,64

9

39,13

14

60,87

9
4

15,78
7,01

48
53

84,21
92,98

4
3

44,44
75,0

5
1

55,56
25

6

10,52

51

89,47

1

16,66

5

83,34

3

5,2

54

94,73

3

100

-

-

17

29,82

40

70,17

4

23,52

13

76,48
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Členky,
chodidlá

5

8,77

52

91,22

1

20

4

80

Z tabuľky vyplýva:
Najčastejšie sa u sledovaných vodičov vyskytujú bolesti dolnej časti chrbta – krížov – 23 (40,35%) , pre
uvedené ťažkosti navštívilo lekára však len 9 vodičov (39,13%).
Druhou v poradí sú bolesti hornej časti chrbta – 18 vodičov (31,58%), lekára navštívili len 4 vodiči
(22,22),
Tretia v poradí je bolesť kolien – 17 vodičov (29,82%), lekára navštívili 4 zamestnanci (23,52%).

Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže podľa charakteristík subjektívnej odozvy
zamestnancov na záťaž – B.1 – Metóda subjektívneho hodnotenia práce podľa Meistera.
Hodnotenia sa zúčastnilo 43 respondentov s týmito výsledkami:
Áno,
úplne

Skôr áno

?

Skôr nie

Vôbec
nie

1 Pri práci sa často dostávam do časovej tiesne

7

7

3

17

9

Moja pracovná činnosť poskytuje málo príčin k spokojnosti, preto
2 chodí človek do práce vlastne nerád

5

5

3

13

17

Moja pracovná činnosť psychicky veľmi zaťažuje pre vysokú
3 zodpovednosť spojenú so závažnými dôsledkami

4

9

3

9

18

Moja pracovná činnosť je málo zaujímavá, málo podnecuje,
4 duševne je skôr otupujúca

5

1

3

17

17

1

4

1

17

20

1

2

4

13

23

Moja pracovná činnosť je psychicky tak náročná, že po
7 niekoľkých hodinách človek cíti nervozitu a rozochvelosť

1

5

2

12

24

Vykonávam činnosť, ktorej má človek po niekoľkých hodinách
8 natoľko dosť, že by chcel robiť niečo iné

2

2

1

16

22

Moja pracovná činnosť je psychicky tak náročná, že po
9 niekoľkých hodinách zreteľne cítim ochabnutosť a únavu

1

4

4

13

21

Moja pracovná činnosť je psychicky tak náročná, že ju nemožno
10 robiť roky s rovnakou výkonnosťou

1

4

4

18

16

č.

Otázka

V mojej práci sa často vyskytujú konflikty či problémy, od
5 ktorých sa nemožno odpútať ani po skončení pracovnej doby
Pri mojej práci možno iba s námahou udržovať pozornosť a
pohotovosť, pretože sa často dlhú dobu nedeje nič nové a
6 rozhodujúce

Vyhodnotenie podľa faktorov.
Faktor
Preťaženie
Monotónia
Nešpecifický faktor
Hrubé skóre

priemer
6,84
6,09
7,37
20,30

s. d.
3,04
2,81
3,58
8,35

krit.hod.
8,36
7,49
9,16
24,47

Z vyhodnotenia faktorov vyplýva:
stupeň záťaže je 1 – psychická záťaž, pri ktorej nie je pravdepodobne ovplyvnené
zdravie, subjektívny stav a výkonnosť,
kritická hodnota – nedochádza k prekročeniu kritickej hodnoty vo všetkých
faktoroch, t. z., že sledovaná skupina hodnotí svoju prácu skôr kladne.
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Z vyššie uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ si plní povinnosti pri vytváraní zdravých
pracovných podmienok tak, ako to vyplýva zo zák. č. 355/2007 Z. z. a predpisov vydaných
na jeho vykonanie.
Odporúčania pre zamestnávateľa:
- Informovať zamestnancov o možných rizikách vyplývajúcich z ich práce – ochorenie
podpornopohybovej sústavy a o dôležitosti prevencie.
- V rámci školení sa zamerať na správnu životosprávu (úprava hmotnosti).
- Podľa možnosti, po prekonzultovaní s PZS, zabezpečiť pre zamestnancov rekondičné
pobyty s náplňou zameranou na rehabilitáciu podporno - pohybovej sústavy.
Denná miestnosť šoférov
Obr. č. 1

Kuchynka
Obr. č. 2
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Obr. č. 3

Umiestnenie ovládacích prvkov v autobusoch.
Obr. č. 4
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Obr. č. 5

ODDELENIE

EPIDEMIOLÓGIE

Regionálne priority:
1.
Kontrola očkovania dospelej populácie proti tetanu a diftérii na ambulanciách
všeobecných lekárov pre dospelých v okr. Michalovce a Sobrance
2.

Skvalitnenie hlásnej služby nozokomiálnych nákaz v NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s.

Ad 1)
Kontrola očkovania dospelej populácie proti tetanu a diftérii na ambulanciách
všeobecných lekárov pre dospelých v okr. Michalovce a Sobrance
V roku 2015 v zmysle plánu kontroly očkovania oddelenie epidemiológie vykonalo v NZZ
pre dospelých v okr. Michalovce 21 kontrol očkovania u dospelej populácie proti tetanu
a diftérii. Kontrola očkovania bola zameraná na zaočkovanosť dospelých osôb proti tetanu
a diftérii v ročníku narodenia 1983 (30-roční). Predpokladaný počet osôb podliehajúcich
očkovaniu bol 548, z toho počet zaočkovaných bol 378 osôb, t.j. 68,98 %. Kontrola očkovania
bola zameraná aj na správnosť postupu pri očkovaní, úplnosť záznamov o očkovaní
v zdravotnej dokumentácii, skladovanie očkovacích látok. Očkovaní boli evidovaní v PC,
zdravotných kartách. V niektorých prípadoch v zdravotnej dokumentácii chýbali niektoré
údaje o očkovaní (šarža očkovacej látky a jej expirácia, spôsob aplikácie, výrobca vakcín.)
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Tieto nedostatky boli ihneď na mieste prekonzultované s očkujúcim lekárom a bol dohodnutý
termín odstránenia nedostatkov. Pacienti sú predvolávaní na očkovanie priebežne podľa
ročníkov narodenia (písomne, resp. pri preventívnej prehliadke), ak sa nedostavia do konca
kalendárneho roka na preočkovanie, tak aj opakovane. Najčastejšou príčinou restov
v očkovaní bol udávaný dlhodobý pobyt osôb v zahraničí, resp. osoby podliehajúce očkovaniu
aj dlhšiu dobu nenavštevujú zdravotnícke zariadenie z dôvodu nízkej chorobnosti.
Ad 2)
Skvalitnenie hlásnej služby nozokomiálnych nákaz v NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s.
Za rok 2015 sme vykonali štátny zdravotný dozor zameraný na mikrobiálny monitoring v NsP
Š.Kukuru Michalovce, a.s. na 23 pracoviskách s počtom 31 kontrol (16 lôžkových oddelení, 4
ambulantné
zariadenia, centrálne operačné sály a pracovisko centrálnej sterilizácie
a endoskópie).
Lôžkové zdravotnícke zariadenia sú priebežne upozorňované na povinnosť hlásenia
nozomiálnych nákaz v zmysle vyhl. MZ SR č. 553/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany
zdravia.
Z celkového počtu 51 hlásených nozokomiálnych nákaz zo zariadení spadajúcich do
pôsobnosti RÚVZ Michalovce evidujeme 29 nozokomiálnych nákaz (t.j. 57% z celkového
počtu) v NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s. a to z 10 oddelení (OAaIM, JIS chirurgických
odborov, OÚCH, chirurgické, urologické, novorodenecké, interné, infektologické, TAPCH a
geriatrické), v NsP Š.Kukuru Michalovce v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je
to nárast o 70%.
V zmysle zvyšovania bezpečnosti pacientov v nemocničných zariadeniach bolo realizovaných
181 kontrol, bolo odobratých 276 sterov zo sterilných materiálov, 538 sterov z prostredia,
overená funkčnosť 150 sterilizačných zariadení. Na základe výsledkov kontrol a analýzy
hlásených NN boli realizované hodnotenia a navrhnuté opatrenia pre jednotlivé oddelenia
NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s.
V rámci prevencie šírenia nozokomiálnych nákaz sme v máji 2015 realizovali 10.ročník
regionálnej kampane “Save Lives : Clean Your Hands” (“Umývaj si ruky – zachrániš život”),
zameranú na hygienu a dezinfekciu rúk v rámci projektu “CLEAN CARE IS SAFER CARE”.
V rámci tejto kampane bolo realizovaných 160 sterov na 5 lôžkových oddeleniach a
pracovisku centrálna sterilizácia - boli distribuované letáky a plagáty
k edukácii
zdravotníckeho personálu. Edukácia zdravotníckych pracovníkov NsP Š.Kukuru Michalovce,
a.s. sa vykonávala priamo vedúcimi zamestnancami príslušných oddelení (zdravotnovýchovný material bol dodaný odd. epidemiológie RÚVZ Michalovce). Pri kontrolách boli
zároveň zdravotnícki pracovníci upozorňovaní, že správna hygiena rúk je najúčinnejším
spôsobom prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na
antibiotiká.
RÚVZ Michalovce bol hlavným epidemiológom Svetu zdravia, a.s. informovaný o
zrealizovaní registrácie nemocnice NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s. do siete nemocníc.
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ODDELENIE

PODPORY ZDRAVIA

1.
Poruchy príjmu potravy- mentálna anorexia a mentálna bulímia
2.
„Čakáme na bociana“ – kurz pre budúce mamičky
3.
Vplyv fajčenia a znečisteného životného prostredia na činnosť respiračného
systému
1.
Mentálna anorexia a mentálna bulímia
Riešenie projektu a výstupy:
Projekt „Poznaj svoju cenu“
•
Určený pre II. stupeň ZŠ a SŠ, rok 2015
•
Prednášky, besedy
•
Zameraný na edukáciu mládeže v zmysle poňatie seba samého, uvedomenie si vlastnej
ceny, zdravej sebaúcty, hodnotový rebríček primeraný pre obdobie vývinu mladých, zdravá
výživa, životný štýl, telesné aktivity, a pod.
Realizácia projektu odd. Podpory zdravia a HDM:
V prvom polroku
boli
zrealizované
tri prednášky
na SOU cirkevnom
v Michalovciach a zároveň študentky /100 dievčat/ vyplnili dotazníky, ktoré nám poslúžia
k získaniu informácií o vnímaní svojho tela a možnom riziku vzniku porúch čo s týka
príjmu potravy. Prednášky sa realizovali aj na Hotelovej akadémii v Michalovciach.
2.

„Čakáme na bociana“ – kurz pre budúce mamičky

Realizácia projektu odd. Podpory zdravia a HDM :
Za rok 2015 boli zrealizované 3 kurzy - spolu pre 17 mamičiek.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa Fetálneho alkoholového syndrómu 9.9.2015,
boli mimoriadne odprezentované prednášky o škodlivosti alkoholu v tehotenstve /Mgr.
Erdélyiová./
„Čo by ste mali vedieť o tehotenstve a vakcínach“ – informácie o očkovaní, distribúcia
letákov na gynekologické ambulancie a pre mamičky na kurze.
3.
Vplyv fajčenia a znečisteného životného prostredia na činnosť respiračného
systému
Bez pokrmu človek vydrží týždne, bez prísunu tekutín 1 deň, no bez vzduchu len pár chvíľ.
Preto je potrebné sa zamerať aj na kvalitu vzduchu, teda čo dýchame a ako na nás vplýva.
Okrem kvality ovzdušia, ktoré vplýva na náš respiračný systém a dýchanie, pôsobí naň aj
rizikový faktor mnohých ochorení, označovaný už ako celosvetová pandémia, fajčenie.
Vplýva na nás už pred narodením. Preto sa musíme rozhodnúť ako ovplyvníme svoj život,
ako budeme žiť. Predpoklad jednej miliardy zomretých v 21. storočí na následky fajčenia je
hrôzostrašný a desivý. Ak svoju pozornosť upriamime na Európu, môžeme pozorovať trend
narastania počtu fajčiarok a pokles počtu fajčiarov smerom od východu na západ.
Rozhodujúci vplyv má počet balíčkorokov a vek začiatku fajčenia. Tie môžu predisponovať
jedinca na úmrtie vo včasnom veku života. Taktiež nesmieme zabúdať na pasívne fajčenie,
ktoré v značnej miere pôsobí na náš organizmus a aj našich detí, u ktorých sa neustále zvyšuje
prevalencia chronických respiračných ochorení.
Okrem dobrovoľne prijímaných škodlivých látok do tela fajčením, inspiruje vzduch s ďalšími
látkami poškodzujúcimi naše zdravie. Preto je významné sledovať klimatické zmeny, hustotu
premávky v mestách, stále sa rozširujúci trend vykurovania domovov pevným palivom
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a následné vetranie domovov, ktoré v menších pomeroch prispievajú k zhoršeniu nášho
zdravia, no komplexne môžu spôsobiť závažné ochorenie.
Naším cieľom je pri základnej poradni merať hladinu oxidu uhoľnatého vo vydychovanom
vzduchu, poskytovať informácie o prevencii fajčenia, o pozitívach zanechania fajčenia
a možnosti vzniku rôznych následkov a ochorení spôsobených vnikom škodlivých častíc do
nášho organizmu.
Projekt bude zameraný hlavne na mládež v adolescentnom veku, kedy účinky škodlivých
častíc sú omnoho výraznejšie. Pri prednáškach a besedách im budeme taktiež zaznamenávať
hladinu CO vo vydychovanom vzduchu a edukovať ich o následkoch pri začatí fajčenia už
v skorom veku.
Doteraz to bolo 7 prednášok na druhom stupni ZŚ v okrese a dve prednášky s filmom na
Hotelovej akadémii Michalovce. Klienti - fajčiari , ktorí navštevujú Poradňu zdravia majú
možnosť zistiť hodnoty CO vo vydychovanom vzduchu a COHb - percentuálny pomer
dôležitého kyslíka nahradeného CO v krvnom obehu. Spolu bolo uskutočnených 250 meraní
s následnou edukáciou.
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Nitre
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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. Monitoring kvality pitnej vody
U verejných vodovodov bol v počas celého 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.
V priebehu roka 2015 bolo v uvedených okresoch odobratých spolu 300 vzoriek.
Údaje z monitoringu pitnej vody verejných vodovodov boli počas roka spracovávané v
Informačnom systéme o pitnej vode.
2. Monitoring kvality vody na kúpanie
Monitoring kvality vody na kúpanie je vykonávaný v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 308/2012
o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku,
vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom
kúpalisku.
V okresoch Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa eviduje kúpaliska s celoročnou aj so sezónnou
prevádzkou. : v okrese Nitra 8 kúpalísk, v okrese Šaľa 2 kúpaliska a v Zlatých Moravciach sú
to 3 kúpaliská (v LTS 2015 nebolo v prevádzke Letné kúpalisko v Zlatých Moravciach).
V priebehu roka 2015 bolo v okrese Nitra odobratých spolu 221 vzoriek bazénových vôd,
v okrese Šaľa 68 vzoriek a v okrese Zlaté Moravce 47 vzoriek.
Údaje z monitoringu kvality vody na kúpanie sú počas polroka spracovávané v Informačnom
systéme o kvalite vody na kúpanie a počas letnej turistickej sezóny 1 x týždenne zadávané do
IS.
V roku 2015 na základe požiadavky ÚVZSR bol dva krát vykonaný cielený štátny zdravotný
dozor na umelých kúpaliskách v okresoch Nitra a Šaľa (v okrese Zlaté Moravce v LTS 2015
Letné kúpalisko v meste Zlaté Moravce nebolo v prevádzke). Ani v jednom prípade neboli
zistené nedostatky.
3. ŠZD v prípade mimoriadnych udalostí
V priebehu roka 2015 odd. hygieny životného prostredia neriešilo žiadnu mimoriadnu úlohu,
zamestnanci sú členmi krajskej povodňovej komisie a okresných povodňových komisií,
taktiež sú členmi evakuačných komisií pri jednotlivých okresných úradoch.
Na oddelení hygieny životného prostredia je spracovaný informačný panel týkajúci sa
pokynov pre verejnosť v prípade vzniku povodní : „Základné hygienické požiadavky na
ochranu zdravia po záplavách“.
4. ŠZD v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
Tento štátny zdravotný dozor bol 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
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odborný personál a upravuje niektoré požiadavky na priestorové a dispozičné vybavenie
prevádzok. V rámci ŠZD bolo preverených 12 prevádzok solárií, z toho v troch prípadoch za
porušenie zák.č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola zo strany RÚVZ uložená
pokuta, ktorá bola vo všetkých troch prípadoch uhradená.
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 priebehu roka 2015 sa pokračovalo v zbere dotazníkov a na dvoch vybraných
školách bol uskutočnený aj environmentálny monitoring.

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.
Zamestnankyne oddelenia HDM vykonali celkovo 1007 kontrol v rámci štátneho
zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín, plánovaných bežných, ako aj mimoriadnych
cielených. Skontrolovaných bolo 649 zariadení pre deti a mládež, zariadení spoločného
stravovania, zariadení sociálnych služieb a ostatných prevádzok, poskytujúcich iné formy
starostlivosti o deti a dorast.
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 ÚVZ SR zameraných na ochranu 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 sme pokračovali
v terénnej časti projektu, v spracovávaní údajových databáz a v analýze získaných
údajov. Spolu 1624 výkonov/1368 zapojených detí.
- Realizácia úlohy 4.2 Zneužívanie návykových látok (alkohol, tabak, drogy)
u detí a mládeže na Slovensku. V roku 2015 sa uskutočnil zber dotazníkových
údajov v rámci medzinárodného projektu ESPAD. Prieskum umožňuje sledovanie
trendov v zneužívaní návykových látok u detí a mladistvých. V roku 2015 sme
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-

-

-

zabezpečili zber dotazníkov v počte 720 kusov u žiakov, študentov a učiteľov
základných, stredných škôl a osemročných gymnázií.
Realizácia úlohy 4.3 Monitoring úrazovosti u detí predškolského a školského
veku. V roku 2015 zamestnankyne odd. HDM zabezpečili zber a elektronické
spracovanie 119 dotazníkov zameraných na monitorovanie úrazovosti u detí školského
veku.
Realizácia úlohy 9.6 Národné a regionálne aktivity v oblasti plnenia úloh
Národného programu starostlivosti o deti a dorast.
Zamestnankyne RÚVZ Nitra sa venovali regionálnym aktivitám v oblasti plnenia NP
starostlivosti o deti a dorast, najmä vzdelávacím a zdravotno-výchovným aktivitám
(11 prednášok). Aktivity boli cielené predovšetkým na vykonávanie edukácie za
účelom dosiahnutia zdravšieho spôsobu života všetkých, ktorí v škole pracujú, učia
alebo s ňou prichádzajú do styku. Celkovo bolo uskutočnených 14 aktivít pre 398
klientov.
Výkon poradenskej a konzultačnej činnosti v zariadeniach pre deti a mládež – celkovo
bolo poskytnutých 600 konzultácií formou osobného poradenstva a vysvetlenia
legislatívnych požiadaviek pre prevádzkovateľov zariadení pre deti a mládež,
projektantov a starostov obcí.
Realizovali sme projekt COSI (Childhood Obesity Surveillance Initiative) v rámci
Národného akčného plánu v prevencii obezity na roky 2015 – 2025. Odborným
garantom je MZ SR. V roku 2015 sme zabezpečili zber dotazníkových údajov
a antropometrické merania u 80 žiakov v štyroch vybraných ZŠ vo veku od 7 do 7,99
rokov.

HYGIENA VÝŽIVY
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
S cieľom ochrany verejného zdravia z dôvodu vzniku a šírenia alimentárnych ochorení bola
v zariadeniach spoločného stravovania rámci kontrolnej činnosti - okrem kontrol podľa
zákona 355/2007 vykonávaná aj úradná kontrola podľa zákona 152/1995 Z.z.
Z celkového počtu 1521 registrovaných zariadení spoločného stravovania bolo v roku 2015
vykonaná kontrola v 792 zriadeniach v počte 1997 kontrol. Z celkového počtu
kontrolovaných zariadení spoločného stravovania sa v 324 zariadeniach zistili nezhody
v počte 596 nezhôd.
Z celkového počtu 300 potravinárskych zariadení, kde vyplývajúc z kompetencií podľa
zákona 152/1995 Z.z. je dozorujúcim orgánom regionálny úrad verejného zdravotníctva, bolo
k 31.12.2015 vykonaných 353 kontrol. Nezhody boli zistené v 13 zariadeniach v počte 18
nezhôd.
Vo všetkých zariadeniach dozorovaných orgánom verejného zdravotníctva boli v prípade
zistených závažných nedostatkov uložené opatrenia na ich odstránenie a zároveň sankcie.
K 31.12.2015 bolo oddelením hygieny výživy uložených 26 opatrení na mieste.
Pokuty boli uložené v celkovej výške 20.140 eur z čoho 13.740 eur bolo uložených fyzickým
osobám za priestupky formou blokových pokút.
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2.
Poradensko-konzultačná činnosť pre prevádzkovateľom potravinárskych
zariadení so zameraním na predchádzanie, resp. minimalizáciu zdravotných rizík pri
zriaďovaní ako aj v čase prevádzkovania potravinárskych zariadení.
V záujme minimalizácie zdravotných rizík pri zriaďovaní potravinárskych prevádzok,
pracovníci oddelenia hygieny výživy poskytujú odborné konzultácie pred zahájením činnosti
už existujúcej prevádzky, taktiež pred zahájením výstavby stavieb určených na využitie
v potravinárskom priemysle alebo ako zariadenie spoločného stravovania. Odborná pomoc sa
poskytuje pri aplikácii zákonov vzťahujúcich sa na stavebno-technické riešenie prevádzok
ako i pri zabezpečení legislatívy upravujúcej ochranu verejného zdravia v praxi, pri samotnej
činnosti prevádzky. K 31.12.2015 bolo poskytnutých 742 osobných konzultácii 1015
telefonických konzultácií a v súvislosti s posudkovou činnosťou bolo vykonaných 628
obhliadok vrátane predbežných obhliadok.
V zmysle zákona
č.355/2007 o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia v rámci
posudkovej činnosti bolo celkom vydaných
396 rozhodnutí na uvedenie priestorov do prevádzky (nesúhlasné rozhodnutie podľa
zákona č. 355/2007 Z. z. nebolo vydané)
- 39 záväzných stanovísk
- 279 iných stanovísk.
3.
Systematický monitoring a kontrola mikrobiologickej a chemickej bezpečnosti
potravín a kozmetických výrobkov.
K 31.12.2015 bolo odobratých celkom 562 vzoriek potravín, pokrmov a materiálov
a predmetov určených na styk s potravinami. Z uvedeného počtu bolo 238 vzoriek hotových
pokrmov, 71 vzoriek pokrmov rýchleho občerstvenia, 101 vzoriek zmrzlín, 28 vzorky
lahôdkárskych výrobkov, 28 cukrárskych výrobkov, 28 detskej a dojčenskej výživy, 24
vzoriek kuchynskej soli, 6 vzoriek výživových doplnkov, 3 vzorky predmetov
prichádzajúcich do styku s potravinami a 35 vzoriek iných potravín.
V odobratých vzorkách sa vyšetrovala predovšetkým mikrobiologická kontaminácia, iná
kontaminácia a bola vykonaná kontrola označenia výrobkov v súlade s legislatívou.
Z celkového počtu 562 vyšetrených vzoriek bolo celkovo 30 nevyhovujúcich vzoriek
potravín, čo predstavuje 5,34 %. Vzorky nevyhoveli z dôvodu mikrobiologickej závadnosti, 1
x kvôli zvýšenému obsahu soli.
Nevyhovujúce vzorky boli zistené v nasledovných komoditách:
Názov komodity

Dôvod nevyh

Zmrzlina
a mikrobiolog.
dezerty
kontaminácia
Hotové pokrmy
mikrobiolog.
kontaminácia
Pokrmy RO
mikrobiolog.
kontaminácia
Lahôdkárske
mikrobiolog.
výrobky
kontaminácia
Balená voda - mikrobiolog.
watercolery
kontaminácia

Počet odobratých Počet nevyh.vz.
vz.
101
11

% nevyh.
vz.
10,89

238

15

6,3

71

2

2,82

28

1

3,57

3

1

33,33
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Na úseku kontroly kozmetických výrobkov bolo odobratých celkom 15 vzoriek
kozmetických výrobkov za účelom sledovania regulovaných látok , zakázaných látok resp za
účelom kontroly pravdivosti tvrdení a mikrobiologickej kvality
-

4 výrobky pre dospelých (mlieka, gély, lotiony a vody) za účelom kontroly
konzervačných látok, vonných látok , označovania a overenie mikrobiologickej
kvality
- 3 výrobky pre deti (šampóny, peny a gély do kúpeľa a na sprchovanie, vody lotiony
mlieka) na kontrolu konzervačných látok, označovania, overenie mikrobiologickej
kvality a testu stability.
- 3 vzorky pre dospelých na onduláciu vlasov a mihalníc za účelom stanovenia
regulovaných látok
(kyseliny tioglykolovej, pH, formaldehydu) a kontrolu
označovanie
Vzorky v sledovaných ukazovateľoch vyhovovali požiadavkám legislatívy.Výsledky odberov
ďalších 5 vzoriek kozmetických výrobkov sme ešte neobdržali. Jedná sa o nasledovné
odbery:
- 2 vzorky kozmetických výrobkov pre dospelých – farby na vlasy za účelom
stanovenia regulovaných látok,zakázaných látok a kontroly označovania
- 3 vzorky kozmetických výrobkov pre dospelých (krémy a telové mlieko) deklarujúce
prítomnosť koenzýmu Q10 za účelom stanovenia prítomnosti koenzýmu Q10,
kontroly pravdivosti tvrdení a označovania

PREVENTÍVNE PRACOVNÉ LEKÁRSTVO
Regionálne priority, ktoré plní Odbor PPL RÚVZ so sídlom v Nitre v roku 2015
vyplývajú z Hlavných odborných priorít na úseku verejného zdravotníctva uverejnených
v Programovom vyhlásení vlády SR na aktuálne roky. Sú to tieto priority:
1. Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia,
pracovných podmienok a spôsobu práce.
2. Intervencie na podporu zdravia pri práci.
3. Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách.
Ich plnenie je nasledovné:
1. Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia,
pracovných podmienok a spôsobu práce.
V rámci plnenia tejto priority bol výkon štátneho zdravotného dozoru zameraný
predovšetkým na plnenie povinností ktoré pre zamestnávateľov vyplývajú z legislatívnych
úprav harmonizovaných s právom Európskeho spoločenstva - požiadať orgán verejného
zdravotníctva pred začatím činnosti o posúdenie priestorov, zabezpečiť hodnotenie rizík na
pracoviskách, zabezpečiť objektivizáciu faktorov v pracovnom prostredí, hodnotenie rizík,
vypracovať prevádzkové poriadky s posudkom o riziku, zabezpečiť primeranú zdravotnú
starostlivosť o zamestnancov na pracoviskách, a iné...
Pri výkone dozoru boli používané kontrolné listy na overenie informovanosti
zamestnancov o otázkach súvisiacich s ochranou zdravia pri práci. V 52 prípadoch boli
použité kontrolné listy zamerané na práce v prostredí s rizikovým faktorom hluk, chemické
faktory, karcinogénne a mutagénne faktory a biologické faktory.
V priebehu roku 2015 bol pracovníkmi oddelenia PPL RÚVZ Nitra v rámci plnenia
priorít štátny zdravotný dozor zameraný aj na kontrolu plnenia povinnosti zamestnávateľov
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uvedenej v § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zabezpečovať zdravotný
dohľad pre svojich zamestnancov podľa § 30a a 30d. Na základe výsledkov týchto kontrol
možno konštatovať, že v prípadoch, kedy zamestnávatelia nezabezpečujú zdravotný dohľad
subjektmi oprávnenými na tieto činnosti, je prístup k hodnoteniu zdravotných rizík často
nedostatočný a lekárske preventívne prehliadky zamestnancov sa nevykonávajú vo vzťahu
k práci.
Zvýšená pozornosť bola zameraná na :
¾ 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.
¾ uplatňovanie legislatívnej úpravy – nariadenia vlády č. 355/2006 Z. z. v praxi
a následne nariadenia vlády č. 471/2011 Z. z.
¾ uplatňovanie legislatívnej úpravy – nariadenia vlády SR č. 356/2006 Z.z. a následne
nariadenia vlády SR č. 301/2007 Z. z. v praxi.
¾ prehodnotenie pracovných podmienok v súvislosti s výskytom profesionálnych
ochorení.
Údaje o rizikových prácach v dozorovanom území (okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce) sa
spracovávajú v programe ASTR 2011. V priebehu roka sa aktualizujú počty zamestnancov
v riziku práce priebežne na základe údajov získaných pri štátnom zdravotnom dozore a na
základe údajov zaslaných zamestnávateľmi na RÚVZ. Týmto spôsobom sa vytvorila
databáza závodov, pracovísk, počtov exponovaných osôb podľa jednotlivých rizikových
faktorov, kategórií rizikových prác a podľa prevládajúcich činností. Závery z protokolov o
meraní a analýz škodlivých faktorov v pracovnom prostredí, ktoré sú vykonané laboratórnym
pracoviskom RÚVZ v Nitre sú použité pre hodnotenie zdravotných rizík v rozhodovacom
konaní RÚVZ. V roku 2015 bolo vydaných 42 nových rozhodnutí na zaradenie prác do
kategórií (z toho počtu vyhlásenie RP: 28, zrušenie RP: 14).
Z celkového počtu 5017 dozorovaných organizácii v územnej pôsobnosti RÚVZ Nitra je 152
organizácii s vyhlásenými rizikovými prácami s celkovým počtom zamestnancov
vykonávajúcich rizikové práce 4 146, z toho 931 žien.
V období do 31.12.2015 bolo vykonaných 99 kontrol rizikových pracovísk s výskytom
zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia. V podnikoch, kde už boli
rozhodnutím orgánu verejného zdravotníctva v minulosti vyhlásené rizikové práce, sme sa
zamerali na prehodnotenie pracovných podmienok, úroveň expozície zamestnancov
jednotlivým rizikovým faktorom a na plnenie opatrení na ochranu zdravia zamestnancov
vykonávajúcich rizikové práce v súlade so schválenými prevádzkovými poriadkami. Pri
posudzovaní návrhov na určenie rizikových prác na nových pracoviskách resp. pri nových
pracovných činnostiach bola pozornosť zameraná na dôsledné hodnotenie posudkov o riziku,
zaraďovanie zamestnancov na rizikové práce na základe zdravotnej spôsobilosti na výkon
práce a úroveň ochranných opatrení na zníženie rizík na pracovisku.
V dozorovanom území bolo v roku 2015 novozaradených resp. prehodnotených na
rizikové práce celkom 311 zamestnancov ( z toho 16 žien). Z uvedeného počtu v 3. kategórii
307 zamestnancov ( 16 žien), v 4.kategórii 4 zamestnanci (0 žien).
Zvýšenie odbornej úrovne hodnotenia pracovného prostredia, pracovných podmienok
a spôsobu práce vo vzťahu k zdravotným rizikám zisťujeme u zamestnávateľov, ktorí majú
zabezpečené pracovné zdravotné služby. Problémom aj naďalej sú zamestnávatelia s malým
počtom zamestnancov, pre ktorých zabezpečenie dohľadu nad pracovnými podmienkami
znamená značné finančné zaťaženie.
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Ďalší vývoj rizikových prác v dozorovanom území sa bude odvíjať i od skvalitnenia
doterajšieho spôsobu ich posudzovania zamestnávateľmi - od zabezpečovania hodnotenia
zdravotných rizík pre zamestnávateľov odbornými zdravotníckymi pracovníkmi tímov PZS,
ale i od ďalšieho rozvoja alebo útlmu najmä priemyselnej výroby a následným vytváraním
nových alebo zánikom existujúcich prevádzok a pracovných miest v regióne.
V sledovanom období bolo vykonaných celkom 71 kontrol na pracoviskách s výskytom
chemických faktorov. Previerky boli zamerané na dodržiavanie povinností zamestnávateľov
pri ochrane zdravia zamestnancov pri výrobe, predaji, skladovaní a inom zaobchádzaní
s toxickými a veľmi toxickými látkami a zmesami. Prevádzkovatelia predkladali na
schválenie prevádzkové poriadky a posudky o riziku pri práci s nebezpečnými chemickými
faktormi. Celkovo bolo schválených 56 prevádzkových poriadkov pre práce spojené
s vystavením zamestnancov nebezpečným chemickým faktorom, ktoré obsahovali posudok
o riziku so zaradením pracovných činností do príslušnej kategórie rizika.
Najvýznamnejším podnikom zameraným na chemickú výrobu na území dozorovanom RÚVZ
so sídlom v Nitre je spoločnosť Duslo, a. s. Šaľa. Je významný z hľadiska počtu
zamestnancov aj z hľadiska výskytu rizikových faktorov a ich kombinácií. Podnik je
zameraný na výrobu priemyselných hnojív, gumárenských chemikálií, prípravkov na ochranu
rastlín, disperzných lepidiel typu Duvilax, výrobkov horčíkovej chémie a pod. Na všetkých
pracoviskách s rizikom chemických faktorov boli zamestnávateľom vypracované
prevádzkové poriadky a posudky o riziku so zaradením do príslušnej kategórie. Podnik v
priebehu roku 2015 priebežne predkladal
na schválenie aktualizované a doplnené
prevádzkové poriadky resp. ich zmeny, posudky o riziku pri práci s chemickými faktormi
v súvislosti s novou klasifikáciou chemických látok a chemických zmesí podľa zákona č.
67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
V roku 2015 bolo komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými
a toxickými látkami a zmesami vydaných 62 osvedčení o odbornej spôsobilosti na prácu
s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami ( z toho v 6 prípadoch na základe skúšky
pred komisiou, v 56 prípadoch na základe predložených dokladov a dĺžke odbornej praxe).
V uvedenom roku nebola na RÚVZ so sídlom v Nitre uplatnená ani jedna žiadosť o vydanie
osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne
použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie.
Evidovali sa hlásenia o použití chemických prípravkov na ochranu rastlín a pri DDD činnosti.
V priebehu roka bolo evidovaných 71 hlásení o použití chemických prípravkov pri výkone
DDD činnosti. Vo všetkých prípadoch sa používali povolené prípravky a zodpovedné osoby
mali doklad o odbornej spôsobilosti na výkon uvedených činností.
Pri výkone štátneho zdravotného dozoru bolo zistené, že práce s veľmi toxickými a toxickými
chemickými faktormi riadia odborne spôsobilé osoby.
Na území ktoré dozoruje RÚVZ so sídlom v Nitre sa používajú chemické karcinogény a
mutagény v priemyselnej výrobe (najviac v Duslo, a.s. Šaľa), v chemických laboratóriách pri
výučbe (SPÚ Nitra, UKF Nitra), v diagnosticko-analytických biochemických zdravotníckych
(Medirex a.s., Pezinok, laboratóriá v Nitre) a veterinárnych pracoviskách (Ústav štátnej
kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra, Plemenárske služby SR, š.p. Bratislava,
pracovisko Nitra - Lužianky) a v laboratórnych zariadeniach výskumných pracovísk (Ústav
ekológie lesa SR, Zvolen, pobočka biológie drevín Nitra). V roku 2015 bolo vykonaných 12
kontrol zameraných na používanie chemických karcinogénov a to v podnikoch : KTL ZM
a.s. Zlaté Moravce, Treban AT s.r.o. Machulince, Duslo a.s. Šaľa, Kongsberg Automotive,
a.s., Vráble, ICU MEDICAL, s.r.o., Vráble a FN Nitra, ŠN Sv.Svorada Zobor, Nitra, BIA
Plastic and Plating Technology Slovakia, s.r.o., Čab). Kontrolná činnosť bola zameraná
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hlavne na zabezpečovanie zdravotného dohľadu na pracoviskách vrátane preventívnych
lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci a dodržiavanie opatrení na minimalizáciu expozície
zamestnancov karcinogénnym a mutagénnym faktorom.
Prehodnocovali sa prevádzkové poriadky a hodnotenie zdravotných rizík zamestnancov pri
práci s chemickými karcinogénmi v existujúcich zariadeniach (Duslo, a.s., Šaľa,
Špecializovaná nemocnica Sv. Svorada, Nitra, MUDr. Gremeň, onkologická ambulancia
Šaľa, Ústav ekológie lesa, Nitra, Secop, s.r.o., Továrenská 49, Zlaté Moravce a SLUŽBA
Nitra, s.r.o., Pražská 33, 949 01 Nitra, Kongsberg Automotive, a.s., Vráble a ÚŠKVBL,
Biovetská 34, Nitra, FN Nitra, ICU MEDICAL, s.r.o., Vráble) ako aj výskyt chemických
karcinogénov a mutagénov v novozriadených prevádzkach (BIA Plastic and Plating
Technology Slovakia, s.r.o., Čab).
Bolo vydaných 76 posudkov ( 70 rozhodnutí a 6 stanovísk) na odstraňovanie stavebného
materiálu obsahujúceho azbestocement zo stavieb. Kontroly zabezpečenia búracích prác na
stavbách s použitými materiálmi z azbestocementu boli vykonané v spolupráci s Národným
referenčným centrom pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov RÚVZ v Nitre.
Pri posudzovaní projektovej dokumentácie boli stavebníci upozorňovaní na povinnosti, ktoré
sú povinní plniť pri likvidácii stavebných materiálov s obsahom azbestu.
ŠZD bol tiež zameraný na zisťovanie používania chemických látok, ktoré sú zakázané alebo
ich používanie je obmedzené. Pri dozornej činnosti nebolo zistené porušenie týchto
povinností.
V roku 2015 sme prešetrovali podozrenia na profesionálne ochorenie podľa položky 29 ochorenia kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z DNJZ v 2 prípadoch:
V 1. prípade bolo hlásené podozrenie na chorobu z povolania z DNJZ - dg. Sy canalis
carpi dx. v podniku SEBN SK SE Bordnetze – Slovakia s.r.o. zamestnanca v profesii
formovačka káblových zväzkov. Zo záverov šetrenia pracovného prostredia, pracovných
podmienok a charakteru vykonávaných pracovných činností bolo konštatované, že
vykonávaná práca pravdepodobne súvisí so vznikom choroby z povolania.
Na uvedenom pracovisku bolo podozrenie na výskyt choroby z povolania hlásené
a prešetrované opakovane. Práce sú z hľadiska fyzickej záťaže zaradené do 2. kategórie
zdravotného rizika. Z dôvodu opakovaného výskytu choroby z povolania z DNJZ v profesii
formovačka káblových zväzkov na danom pracovisku bolo zamestnávateľovi nariadené
zabezpečovať preventívne lekárske prehliadky u zamestnancov danej profesie vo frekvencii 1
x za 2 roky. V posudku o riziku sú pre zamestnávateľa doporučené opatrenia na zabránenie
vzniku profesionálnych ochorení z DNZJ.
V 2. prípade bolo hlásené podozrenie na chorobu z povolania z DNJZ - dg. Sy
zmrznutého ramena v podniku Konsberg Automotive Slovakia, s.r.o. Vráble u zamestnanca
v profesii operátor UZ zváračiek. K hodnoteniu možnej príčinnej súvislosti medzi ochorením
a podmienkami práce bolo potrebné vyžiadať od zamestnávateľa podrobné hodnotenie
zdravotných rizík z DNZJ pre danú profesiu. Z týchto dôvodov bolo potrebné predĺžiť lehotu
na vybavenie na 90 dní a šetrenie v roku 2015 nie je ukončené.
2. Intervencie na podporu zdravia pri práci
V súlade s témou informačnej kampane Európskej agentúry pre BOZP (OSHA Bilbao) na
aktuálne obdobie - „Spolupráca pri prevencii rizík“ boli zamerané aj spoločné dozorné
aktivity orgánov inšpekcie práce a orgánov verejného zdravotníctva v SR.
Spoločné dozorné aktivity orgánov verejného zdravotníctva a orgánov inšpekcie práce
vyplývajú z Dohody o spolupráci a koordinácií činností uzatvorenej medzi ÚVZ SR
Bratislava a NIP Košice dňa 15.3.2011. Dňa 22.6.2015 oddelenie PPL RÚVZ Nitra
uskutočnilo spoločné pracovné stretnutie vedúcich oddelení PPL RÚVZ v Nitrianskom kraji
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a zástupcov IP Nitra, na ktorom boli určené konkrétne podniky a určený dátum vykonania
previerok so zameraním na zabezpečenie zdravotného dohľadu pre zamestnancov a na
prevenciu rizík pri práci v prevádzkach obchodných reťazcov, v ktorých je výskyt viacerých
rizikových faktorov.
V roku 2015 každé RÚVZ v NR kraji vykonalo 1 spoločnú previerku s orgánom inšpekcie
práce, celkom 5 spoločných previerok za Nitriansky kraj.
RÚVZ so sídlom v Nitre uskutočnil spoločnú previerku s IP Nitra v prevádzke
veľkoobchodu Metro Cash and Cary, Nitra - v spoločnosti je vyhlásená riziková práca z titulu
rizikového faktoru – záťaž chladom na oddeleniach ryby, mlieko a mäso v 3. kategórii.
Rizikovú prácu vykonáva 31 zamestnancov. Pracovná činnosť na oddeleniach, kde je
vyhlásená riziková práca je ručná manipulácia s chladenými a mrazenými komoditami
potravinového charakteru - naskladňovanie, vyskladňovanie a ukladanie tovaru v mraziacich
boxoch, chladiacich boxoch a vitrínach v skladoch a predajných priestoroch. Pri ŠZD bolo
zistené, že zamestnávateľ zabezpečil hodnotenie zdravotných rizík pri záťaži teplom
a chladom, pri práci s chemickými faktormi, z dôvodu psychickej pracovnej záťaže a pri
ručnej manipulácii s bremenami. Zdravotný dohľad je zabezpečený pracovnou zdravotnou
službou TEAMPREVENT SANTÉ, s. r. o.
Zo ŠZD vyplynuli nasledovné opatrenia:
zabezpečiť hodnotenie rizík pri práci v hluku pre profesiu pokladníka (impulzný hluk
pri používaní čítačiek čiarových kódov tovaru),
zabezpečiť hodnotenie fyzickej záťaže
pre profesiu pokladník, recepčná
(práca dlhodobo v stoji), pracovných polôh z hľadiska fyziológie práce pri vykladaní
a dokladaní tovarov do regálov,
zabezpečiť vypracovanie prevádzkového poriadku pre práce v nadmernej záťaži
chladom a predložiť na schválenie.
V apríli r. 2016 bude vykonaná následná previerka zameraná na kontrolu splnenia daných
opatrení.
Okrem spoločných previerok spolupracujeme s inšpektormi práce pri výkone štátneho
zdravotného dozoru pri kolaudačných konaniach, pri konaniach o zmene účelu užívania
stavieb alebo pri šetrení podnetov a sťažností zo strany zamestnancov poukazujúcich na
porušovanie povinností zamestnávateľov v oblasti ochrany zdravia pri práci.
Koordinácia spoločných dozorných aktivít, vzájomné poskytovanie informácií a výmena
skúseností pri riešení problémov je predmetom pracovných stretnutí zástupcov orgánov
verejného zdravotníctva a inšpektorov práce uskutočňovaných v rámci Nitrianskeho kraja
v štvrťročných intervaloch. V roku 2015 sa uskutočnili 3 pracovné stretnutia za účasti
pracovníkov oddelenia PPL RÚVZ v NR kraji a Inšpektorov práce Nitra, na ktorých bola
konštatovaná dobrá spolupráca oboch inštitúcií.
3. Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách
Kontroly boli zamerané na zhodnotenie pracovného prostredia a spôsobu výkonu práce vo
vzťahu k zdravotným obmedzeniam tam pracujúcich zamestnancov, zhodnotenie
prispôsobenia práce zamestnancov v zmysle § 52 ods.1 písm. i) zákona č. 355/2007 Z.z.
a v zmysle § 6 ods.1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z.
V sledovanom období roku 2015 bolo na základe žiadostí jednotlivých subjektov
posúdených celkom 13 pracovísk na ktorých zabezpečovali práce osoby so zdravotným
postihnutím, z toho v 10 prípadoch bolo vydané rozhodnutie na uvedenie priestorov do
prevádzky a v 3 prípadoch bolo vydané stanovisko k zmenám na existujúcich pracoviskách
s prideleným štatútom chránenej dielne/pracoviska.
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V roku 2015 zamestnanci oddelenia PPL RÚVZ so sídlom v Nitre vykonali previerky v 5
spoločnostiach, pre ktoré už boli orgánom na ochranu zdravia vydané rozhodnutia na
uvedenie priestorov pracovísk do prevádzky a na uvedených pracoviskách pracovné činnosti
vykonávali zamestnanci so zdravotným obmedzením. Boli to nasledovné subjekty:
- Terra Bona Zlaté Moravce, s počtom zamestnancov so zdravotným postihnutím 23 ktorí
vykonávajú rôzne manuálne činnosti podľa typu zákazky (viazanie, strihanie, meranie,
skladanie medzifázovej izolácie, triedenie komponentov a optická kontrola káblových
prevodoviek, meranie, strihanie, balenie a kontrola bužírky, ručná výroba darčekových
predmetov, a i...) .
- DeLUX ZPS, a.s. Vráble, ktorej predmetom činnosti je výroba, balenie, skladovanie
a distribúcia OOPP s počtom zamestnancov so zdravotným postihnutím 23 z toho 16 žien.
-EUROtoner, s.r.o., Nitra, ktorý zamestnáva 3 zamestnancov so zdravotným postihnutím
a ktorí vykonávajú pomocné tlačiarenské práce.
- Totum s.r.o. Šaľa – fotografické práce, s 1 zamestnancom do zdravotným postihnutím.
- Mesto Šala - so 4-mi zamestnancami so zdravotným postihnutím v profesii obsluha
kamerového systému.
V uvedených subjektoch sa kontrolovalo dodržiavanie pracovných podmienok
a pracovného režimu zamestnancov so zdravotným postihnutím určených v rozhodnutí orgánu
verejného zdravotníctva o uvedení priestorov ako chráneného pracoviska resp. chránenej
dielne do prevádzky. Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovatelia pri zriaďovaní chránených
pracovísk resp. chránených dielní prispôsobovali pracovné podmienky charakteru
zdravotného postihnutia a pre pracovníkov boli vytvorené vhodné pracovné podmienky
zodpovedajúce ich zdravotnému stavu napr. bezbariérovým prístupom na pracovisko,
dodržiavaním osobitného režimu práce (skrátený pracovný čas, nočná práca, práca na
zmeny,...), zabezpečením vhodných ergonomických sedadiel, situovaním pracovísk mimo
priestorov s rizikovými faktormi (pracoviská bez expozície hluku a chemickým škodlivinám),
zabezpečením vyhovujúcich zariadení na osobnú hygienu (WC, umyvárky, sprchy, denná
miestnosť), atď.
Vzhľadom k tomu, že chránené pracoviská nie sú vytvorené na pracoviskách s
významnejším výskytom rizikových faktorov, kontrolné listy neboli použité.
V rámci kontrol neboli zistené zásadné nedostatky v oblasti dodržiavania predpisov na
ochranu zdravia ľudí ako ani podstatné zmeny podmienok na pracoviskách oproti
skutočnostiam uvedeným v rozhodnutiach na uvedenie priestorov do prevádzky. Zmeny sa
týkali väčšinou počtu zamestnancov so zdravotným postihnutím na daných pracoviskách.
V prípade prijatia nových zamestnancov na tieto pracoviská s iným zdravotným postihnutím
zamestnávatelia požiadali orgán na ochranu verejného zdravotníctva o vydanie stanoviska
k rozšíreniu počtu zamestnancov so zdravotným postihnutím na existujúcej prevádzke.
Zamestnanci so zdravotným postihnutím mali preukázanú zdravotnú spôsobilosť na výkon
konkrétnych pracovných činností, potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti pre týchto
zamestnancov v prevažnej miere boli vystavené územne príslušnými všeobecnými lekármi.
Pri zriaďovaní chránených pracovísk resp. chránených dielní zamestnanci oddelenia PPL
poskytovali zamestnávateľom aj budúcim zamestnancom poradenstvo a konzultácie týkajúce
sa postupu pri podávaní žiadostí, vytváraní špecifických pracovných podmienok
a požiadaviek na priestorové usporiadanie pracovísk.
Pracovná skupina pre ochranu zdravia pred žiarením
Pracovná skupina pre ochranu zdravia pred žiarením bola v hodnotenom období zapojená do
plnenia nasledovných regionálnych priorít:

219

Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti ochrany
verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného a pracovného prostredia.
V rámci štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
v Nitrianskom kraji a so zdrojmi laserového žiarenia v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce
bolo v roku 2015 vykonaných spolu 126 previerok.
V oblasti radiačnej ochrany bolo vydaných 18 povolení na činnosti vedúce k ožiareniu,
18 zmien povolení, 2 posudky na výstavbu pracovísk so zdrojom ionizujúceho žiarenia
(pracovisko lineárneho urýchľovača vo Fakultnej nemocnici Nitra a priemyslové indikačné
zariadenia s uzavretými rádioaktívnymi žiaričmi v TRANSPETROL, a.s., Bratislava pri
Prečerpávacej stanici 4 Tupá) a 2 rozhodnutia o vyhlásení rizikovej práce. V dvoch prípadoch
bolo správne konanie prerušené do doby doplnenia požadovaných dokladov. V problematike
laserov bolo vydaných 7 rozhodnutí na uvedenie laserových pracovísk do prevádzky
a schválenie prevádzkových poriadkov týchto pracovísk, 2 rozhodnutia na schválenie
aktualizovaných prevádzkových poriadkov pre prácu so zdrojmi optického žiarenia, 1
rozhodnutie na uvedenie pracoviska magnetickej rezonancie do prevádzky a schválenie
prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia pre Medicínske centrum Nitra, s.r.o.,
Nitra, 2 rozhodnutia o vyhlásení a 2 rozhodnutia o zrušení rizikovej práce na laserových
pracoviskách.
Celkovo bolo poskytnutých 147 konzultácií a vydaných 55 odborných vyjadrení.
V hodnotenom období bolo v rámci štátneho zdravotného dozoru vykonaných 731 meraní
kvality zväzkov röntgenových zariadení, 967 meraní dávkového príkonu rtg a gama žiarenia
a povrchovej rádioaktívnej kontaminácie a 694 meraní dávkového príkonu gama žiarenia
v životnom prostredí.
V rámci vykonaných previerok boli ukladané opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov. V jednom prípade bola uložená bloková pokuta vo výške 30 € podľa § 29 ods. 1
písm. c/ v spojení s § 86 písm. d/zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov za
porušenie ustanovenia § 45 ods. 28 písm.b/ zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších
predpisov rádiologickej techničke spoločnosti JESSENIUS - diagnostické centrum, a.s., Nitra.
Pri previerkach sa tiež kontrolovalo u jednotlivých prevádzkovateľov splnenie povinnosti
zabezpečenia zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami podľa požiadavky § 30
ods.1 písm. b/ zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov. Najčastejšou formou
jeho zabezpečenia je dodávateľským spôsobom (cca 70%), a to buď tímom pracovnej
zdravotnej služby alebo autorizovaným bezpečnostným technikom.
Boli zaznamenané a v odôvodnených prípadoch prešetrované prípady zvýšených dávok
ožiarenia vyhodnotených na osobných telových dozimetroch pracovníkov defektoskopie vo
WIZACO NDT, s.r.o., Levice, nukleárnej medicíny IZOTOPCENTRUM, s.r.o., Nitra a
operatérov FNsP Nové Zámky, FN Nitra a FORLIFE, n.o., Komárno.
Pracovníci RÚVZ Nitra sa z titulu svojich kompetencií zúčastnili na 3 cvičeniach
ohrozenia verejného zdravia ionizujúcim žiarením, a to dvoch simulácií jadrovej havárie
v Atómovej elektrárni Mochovce - „Súčinnostné cvičenie EMO 2015“ a „INEX 5“ a cvičení
„Oliver“ organizovanom Ministerstvom vnútra SR v Centre výcviku Lešť.
Pracovná skupina pre ochranu zdravia pred žiarením sa zapojila do plnenia dvoch úloh
Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva v SR, a to úlohy č. 2.1: Znižovanie
miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, pracovných podmienok a
spôsobu práce a úlohy č. 5.3: Sledovanie a hodnotenie veľkosti ožiarenia pacientov
z lekárskeho ožiarenia.
V súvislosti s potrebou transpozície európskej smernice Rady 2013/59/Euratom z 5.
decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred
nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia do slovenskej legislatívy
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v termíne do 6.2.2018 sa pracovníci zúčastnili dvoch celoslovenských porád konaných
v dňoch 3.-4.2.2015 v Modre-Harmónii a 18.3.2015 na ÚVZ SR v Bratislave a sú začlenení
do pracovných skupín pre príslušné legislatívne okruhy. Zúčastnili sa tiež porady k novele
Trestného zákona (najmä problematika nálezov rádioaktívneho materiálu v životnom
prostredí) konanej 26.11.2015 na ÚVZ SR.

ODDELENIE EPIDEMIOLÓGIE
Národný imunizačný program
V rámci plnenia programového vyhlásenia vlády
v oblasti surveillance a kontroly
prenosných ochorení sme v roku 2015 zabezpečovali:
sledovanie a dispenzarizáciu nosičov HBsAg a anti HCV pozitívnych osôb
epidemiologické vyšetrovanie v ohniskách nákaz, vrátane zabezpečovania
protiepidemických opatrení,
spracovanie výskytu prenosných ochorení do informačného systému EPIS na
okresnej a regionálnej úrovni,
využívame SRV na zabezpečenie výmeny informácií medzi odborníkmi v oblasti
verejného zdravotníctva,
surveillance nemocničných nákaz , vrátane kontrol HER,
výchovu obyvateľstva v prevencii prenosných ochorení.
Monitoring nákaz preventabilných očkovaním
Priebežne počas roka 2015 sa monitoroval výskyt nákaz preventabilných očkovaním, t.j.
detská obrna, záškrt, tetanus, divý kašeľ, žltačka typu A a typu B, hemofilové invazívne
nákazy, pneumokokové invazívne ochorenia, mumps, ružienka, osýpky a tuberkulóza.
V hodnotenom období sa v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce nevyskytlo ochorenie na
VHB u detí do 15. roku života. Zaznamenali sme 6 prípadov ochorenia na TBC u dospelých
osôb, 14 ochorení na pertussis, 11 akútnych ochorení na VHA , 6 ochorení na VHB a 2
ochorenia na pneumokokovú meningitídu.
Kontrola plnenia imunizačného programu
Plnenie IP a priebeh imunizácie detí sa kontroloval viacerými spôsobmi:
V roku 2015 bolo hlásených praktickým lekárom pre deti a dorast 208 odmietnutí povinného
očkovania zákonným zástupcom dieťaťa. Individuálne pohovory uskutočňujeme v poradni pre
očkovanie na základe žiadosti rodičov o konzultáciu vo veci povinného očkovania.
V priebehu sledovaného obdobia boli priebežne poskytované telefonické konzultácie
ako aj písomné vyjadrenia pre pediatrov týkajúcich sa očkovania.
PZS boli pravidelne mesačne informovaní o výskyte prenosných ochorení ako aj aktuálnych
informácií na úseku verejného zdravia.
Pre širokú verejnosť sme priebežne poskytovali informácie a rady osobne alebo telefonicky
o možnosti očkovania rôznych druhov očkovaní, ktoré nie je hradené zo základného
zdravotného poistenia a tiež o možnosti očkovania osôb pred cestou do zahraničia.
Surveillance infekčných chorôb
V rámci prevencie ostatných prenosných ochorení pracovníci odboru epidemiológie
nariaďovali opatrenia na zabránenie vzniku ďalších ochorení v 2919 ohniskách nákaz.
Súčasne v rodinách chorých bolo vykonané poradenstvo a podávanie informácií ( 1754-krát) ,
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ako aj v školských, predškolských a ostatných kolektívnych zariadeniach (235-krát), kde sa
jednotlivé prípady vyskytli.
Spolupracujeme s klinikou lekárskej mikrobiológie vo FN v Nitre a s ďalšími
subjektmi na regionálnej, národnej úrovni ( NRC v BB, BA, LF UK, SAV, CL Bratislava,
SYNLAB Ilava, HPL Galanta, Levice, Komárno, ALPHA MEDICAL Bratislava), ktoré
zabezpečujú a zaručujú vyššiu kvalitu diagnostických možností.
Spolupracujeme s lekármi primárneho kontaktu pre dospelých, deti a dorast, ako aj
s infektológmi, odborníkmi pre tuberkulózu a pohlavne prenosné ochorenia.
V ohniskách hepatitíd boli vydávané rozhodnutia RH o lekárskom dohľade
a zvýšenom zdravotnom dozore. Pozornosť sa venuje aj predchádzaniu profesionálnym
nákazám v zdravotníctve sústavným sledovaním poranení ihlou a ostrými krvou
kontaminovanými predmetmi (zaznamenali sme 23 poranení). U kontaktov novozistených
nosičov HBsAg (27 prípadov) a v ohniskách nákazy pri vírusových hepatitídach (11- krát
VHA, 6 - krát VHB, 1- krát VHC, 5- krát VHE, 5- krát chronická VHB a 14- krát chronická
VHC) boli nariadené protiepidemické opatrenia s odberom materiálu na sérologické
vyšetrenia. Pri negatívnych výsledkoch ( VHA a VHB) bolo zahájené očkovanie.
Evidujeme 17 novodiagnostikovaných anti HCV pozitívnych osôb, z nich 14- krát
bola sérologicky potvrdená chronická VHC.
Kontinuálne sme sledovali a v týždenných intervaloch analyzovali výskyt chrípky
a ARO v pôsobnosti RÚVZ Nitra ako aj v Nitrianskom kraji. V sledovanom období sme
zabezpečili 26 odberov biologického materiálu na vyšetrenie do NRC pre chrípku.
Epidemiologický informačný systém
Využívame všetky možnosti, ktoré poskytuje - centrálnu databázu prípadov
infekčných ochorení hlásených individuálne, centrálnu databázu prípadov chrípky, CHPO,
ARO hlásených hromadne, systém rýchleho varovania.
- vložených 3925 hlásení o prenosných ochoreniach
- týždenné spracovanie o výskyte chrípky a ARO (26 odberov – 14 izolátov)
- týždenné spracovanie hlásení v systéme rýchleho varovania o MES na regionálnej
a krajskej úrovni (spolu 87- krát)
Nozokomiálne nákazy (NN)
Za rok 2015 evidujeme zo zdravotníckych zariadení okresov Nitra, Zlaté
Moravce a Šaľa spolu 743 nozokomiálnch ochorení, z ktorých 283 (t.j. 38,1%) bolo aktívne
vyhľadaných v spolupráci s ústavom klinickej mikrobiológie.
V rámci vykonávania surveillance nozokomiálnych nákaz v zdravotníckych
zariadeniach v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce pokračovali previerky hygienickoepidemiologického režimu v zdravotníckych zariadeniach. Za rok 2015 sme vykonali 426
previerok spojených s odberom materiálu na mikrobiologické vyšetrenia. Taktiež boli
poskytované konzultácie k projektovej dokumentácii, k hygienicko-epidemiologickému
režimu, poradenstvo pri výskyte multirezistentných bakteriálnych kmeňov. Komisia pre
sledovanie a analýzu nozokomiálnych nákaz v zdravotníckych zariadeniach zasadala 3-krát (
v Špecializovanej nemocnici Nitra – Zobor, v Psychiatrickej nemocnici Veľké Zálužie a v
Mestskej nemocnici prof. MUDr. R. Korca Zlaté Moravce).
V rámci prevencie NN sme vykonávali kontrolu sterilizačnej techniky v nemocniciach
v Nitre a v Zlatých Moravciach na oddelení centrálnej sterilizácie, operačných sálach, ako aj
v ostatných ambulanciách a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo. Skontrolovaných bolo
629 sterilizačných prístrojov a bolo odobratých 358 sterov z prostredia a sterilného materiálu,
26 vzoriek vzduchu z operačných sál a 36 dezinfekčných prostriedkov na zistenie účinnosti.
Rozhodnutím regionálneho hygienika boli 9-krát schválené priestory zdravotníckeho
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zariadenia s prevádzkovými poriadkami, 15-krát prevádzkové poriadky ambulancií, 63-krát
boli poskytnuté konzultácie k prevádzkovým poriadkom a 337-krát bolo skontrolované
dodržiavanie zákona č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov .
U 7-mich pacientov, ktorí boli počas hospitalizácie v zdravotníckom zariadení
v kontakte s osobou s pozitívnym nálezom Klebsiella pneumoniae produkujúca
karbapenemázu boli nariadené odbery materiálu v zmysle Odborného usmernenia pre
diagnostiku a protiepidemické opatrenia pri výskyte bakteriálnych pôvodcov infekčných
ochorení s klinicky a epidemiologicky významnými mechanizmami rezistencie.
Na KAIM v Nitre bola dňa 5.8.2015 hlásená pozitívna kultivácia Klebsiela
pneumoniae CPE zo spúta od hospitalizovaného pacienta, ktorý bol preložený z nemocnice
L.Dérera v Bratislave (tu hosp. od 6.6. do 30.7.2015). Na KAIM v Nitre od prijatia
umiestnený na izolačke. Na oddelení boli v ten istý deň nariadené protiepidemické opatrenia
spojené s odberom vzoriek od 15-tich spolupacientov aj chorého – 3 po sebe nasledujúce dni
odbery stolice. Výsledky od všetkých spolupacientov boli negatívne na KP CPE, iba chorý
bol aj kolonizovaný. Odbery od spolupacientov boli realizované počas ďalšej hospitalizácie 1krát týždenne (všetky výsledky negat.), dňa 25.8.2015 pacient exitoval na kardiorespiračné
zlyhanie.
V priebehu mesiacov máj a jún bola vykonaná mimoriadna cielená kontrola
zameraná na dodržiavanie Odborného usmernenia na vykonávanie dekontaminácie
bronchoskopov v 4 zdravotníckych zariadeniach 3x vo FN Nitra (KAIM - operačná sála,
ambulancia pneumológie a ftizeológie a ORL ambulancia) a v ŠN Sv. Svorada Zobor na
pracovisku endoskopie. Odobratých bolo celkom 31 sterov a 3 dezinfekčné prostriedky na
zistenie účinnosti.
V oblasti prevencie neinfekčných ochorení sa pracovníci odd. epidemiológie
podieľali aj na činnosti poradni zdravia pri individuálnych aj hromadných akciách
zameraných na prevenciu ochorení a to meraním TK, BMI, cholesterolu, glukózy, telesného
tuku a poradenstva.
Surveillance chronických ochorení
Neoddeliteľnou súčasťou surveillance prenosných ochorení je výchova obyvateľov
v prevencii prenosných ochorení, ktorá je rutinnou súčasťou práce v ohnisku nákazy a je teda
určená jednotlivcom a kolektívom, v prostredí ktorého sa prenosné ochorenie vyskytlo.
Okrem toho sa vykonávala výchova obyvateľstva k zdravému spôsobu života prostredníctvom
všetkých dostupných mediálnych foriem.
V oblasti prevencie neinfekčných ochorení pracovníci odd. epidemiológie sa
podieľali aj na činnosti poradni zdravia pri akciách individuálnych aj hromadných,
zameraných na prevenciu ochorení a to meraním TK, BMI, cholesterolu, glukózy ,
telesného tuku a poradenstva.
Mimoriadne epidemiologické situácie
Uplatňujeme opatrenia proti vzniku a šíreniu prenosných ochorení, vrátane
mimoriadnych opatrení pri hromadnom výskyte prenosných ochorení.
V roku 2015 sme vykazovali 32 epidémií: A02 (7x), A08.0 (2x), A08.1 (2x),
A09 (8x), B15 (2x), B86 (9x), J10 (2x). Z celkového počtu epidémií malo 6 nozokomiálny
pôvod (A08.0 - 2x, A09 – 1x, J10 - 2x, B86 – 1x).
Environmentálna surveillance poliomyelitídy
Po eradikácii poliomyelitídy v Slovenskej republike sa aj naďalej pokračuje v plnení
úloh vo všetkých doteraz vykonávaných surveillance. Pozornosť sa venovala výskytu
akútnych chabých paréz, seróznych meningitíd a encefalitíd s dôrazom na odber materiálu na
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laboratórnu diagnostiku. V rámci plnenia úloh environmentálnej surveillance polio-like
sme vykonali spolu 12 odberov odpadových vôd na zistenie prítomnosti poliovírusov
a enterovírusov vo vonkajšom prostredí a to z ČOV v Nitre a v Zlatých Moravciach. V troch
vzorkách boli stanovené enterovírusy, a to 2 - krát Echovírus 6 a 1 - krát Coxsackie B 5.
Virologické vyšetrenie odobratých vzoriek odpadových vôd bolo na prítomnosť
poliovírusov negatívne.

ODDELENIE VÝCHOVY K ZDRAVIU
Priorita:
Monitorovanie rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení, metabolických a iných
civilizačných ochorení s cieľom zlepšenia intervenčných aktivít v základnej poradni
zdravia ale aj počas výjazdov mobilnej poradne zdravia.
Úloha bola realizovaná prostredníctvom aktivít Poradne zdravia ktorá vykonávala
monitorovanie rizikových faktorov srdcovo-cievnych chorôb, metabolických a iných
civilizačných ochorení u príslušníkov bežnej populácie bez manifestného ochorenia s cieľom,
čo najobjektívnejšie určiť u klienta mieru rizika srdcovo - cievnych ochorení a zároveň mu
poskytnúť konkrétnu odbornú konzultáciu. V prípade potreby sa klientovi odporúčala
návšteva ošetrujúceho lekára a ďalšie potrebné vyšetrenia.
V roku 2015 bolo v základnej poradni zdravia a v rámci výjazdov mobilnej poradne
zdravia vyšetrených celkovo 735 klientov (z toho bolo 687 klientov vyšetrených v rámci
výjazdov mobilnej poradne zdravia, 48 klientov v základnej poradni zdravia, ktorí boli
zaznamenaní do programu Test zdravé srdce a ). Skríningové vyšetrenia klientov zahŕňali
antropometrické vyšetrenia (meranie hmotnosti, výšky, obvodu pása a bokov podľa
štandardných metodík merania s následným výpočtom indexov BMI a WHR), štandardné
merania krvného tlaku a vyšetrenia biochemických parametrov. Z biochemických
ukazovateľov boli vyšetrované krvné lipidy (celkový cholesterol, glukóza, triglyceridy, HDL
a LDL cholesterol). Zo zozbieraných údajov sa vypočítal index kardiovaskulárneho rizika
TC/HDL, TG/HDL a LDL/HDL. Za sledované obdobie bolo uskutočnených 21 výjazdových
aktivít v rámci mobilnej poradne zdravia. Prehľad akcií z hľadiska konkrétnych miest sme
uviedli v tabuľke.
P.č.
1

Dátum
11.5.2015

2

12.5.2015

3

13.5.2015

4

14.5.2015

5

15.5.2015

6.

20.5.2015

7

10.6.2015

Organizácia
Dni zdravia pre zamestnancov OD TESCO,
Štefánikova ul., Nitra
Dni zdravia
MsÚ Nitra
Dni zdravia v Krajskom osvetovom stredisku
v Nitre
Dni zdravia Jednota dôchodcov Slovenska vo
Vrábľoch
Dni zdravia Jednota dôchodcov Výčapy
Opatovce
Jednota dôchodcov Šaľa

Muži
4

Ženy
21

Spolu
25

3

21

24

19

40

59

1

12

13

4

14

18

6

18

24

Dni zdravia pre zamestnancov č.1, 8
Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova
ul.

31

39
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8

17.6.2015

Dni zdravia pre zamestnancov č.1,
Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova
ul.
9
24.6.2015
Dni zdravia pre zamestnancov č.1,
Nitrianskeho samosprávneho kraja, Kupecká
ul.
10
12.8.2015
Dni zdravia pre zamestnancov Coop Jednota,
Mojmírovce (celodenné podujatie)
11
18.9.2015
Celoslovenský deň polície v Nitre
Na Svätoplukovom námestí
12
25.9.2015
Svetový deň srdca
MsÚ Šaľa
13
28.9.2015
Svetový deň srdca
MsÚ Vráble
14
29.9.2015
Svetový deň srdca
Obchodné centrum MAX, Nitra, Chrenovská
ul.
15
30.9.2015
Svetový deň srdca
MsÚ Zlaté Moravce
16
1.10.2015
Dni
zdravia
pre
študentov
SOŠ
elektrotechnická
17
14.10.2015 Dni zdravia pre seniorov
JDS Horné Lefantovce
18
15.10.2015 Dni zdravia pre zamestnancov fi. Matador,
Vráble (spolupráca so VŠZP)
19
19.10.2015 Dni zdravia pre zamestnancov fi. Low
Bonner, Ivanka pri Nitre
20
5.11.2015
Dni zdravia študentov Strednej priemyselnej
školy stavebnej
21
26.11.2015 Dni zdravia pre zamestnancov a klientov
VŠZP, Nitra
Celkový počet vyšetrených

3

14

17

8

16

24

21

75

96

12

15

27

2

28

30

8

31

39

15

35

50

9

12

21

1

11

12

7

25

32

13

35

48

8

31

39

4

7

11

6

32

38

162

525

687

Význam uvedenej priority spočíval v poskytovaní poradenstva v jednotlivých oblastiach
životného štýlu, a poskytovaním informácií o rizikových faktoroch a ich eliminácii
a zvyšovaní zdravotnej gramotnosti vo vzťahu k starostlivosti o vlastné zdravie, čo je jednou
z ciest k zlepšeniu kvality života a zníženiu incidencie a prevalencie srdcovocievnych,
metabolických, nádorových a iných chronických neinfekčných ochorení v populácii.
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Nových Zámkoch
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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.
- Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou:
Kontrola kvality vody, dodávanej obyvateľstvu bola zabezpečená v rámci výkonu ŠZD a
v spolupráci s odborom laboratórií Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v
Nitre pri analýze vzoriek. Odber a podľa potreby aj dopravu vzoriek v rámci monitoringu
zabezpečujú pracovníci oddelenia (M. Horváthová, v prípade jej neprítomnosti J. Vodička).
V uplynulom roku bolo vykonaných na úseku vodozásobovania celkom 13 kontrol na
verejných vodovodoch (ŠZD 9 - Rastislavice, Jatov, Čechy, Bíňa, Dubník, Jasová, Sikenička,
Chľaba, Dvory nad Žitavou; inšpekcie 4 - Bajtava, Leľa, Veľké Lovce, Semerovo).
V rámci posudkovej činnosti neboli do prevádzky uvedené žiadne nové významné vodovody.
Vodovodná sieť bola rozšírená v obciach Bánov a Dvory nad Žitavou. Skolaudované bolo
zásobovacie potrubie v obci Podhájska a prepojovací vodovod Bíňa-Sikenička, ktorým bola
obec Sikenička napojená na diaľkovod Gabčíkovo a odpojená od vlastného vodného zdroja.
AHS Vodička zabezpečoval vypracovanie harmonogram odberu vzoriek vody v rámci
monitoringu resp. štátneho zdravotného dozoru na celý rok a podľa odberových dní, AHS
Horváthová zabezpečovala jeho aplikáciu na týždenné odbery.
Kontrola kvality pitnej vody sa vykonávala podľa požiadaviek NV SR č.496/2010 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č.354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu
určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.
V rámci vykonaného dozoru neboli zistené závažnejšie nedostatky v prevádzke
kontrolovaných vodovodov.
Zariadenia cestovného ruchu (kúpaliská, ubytovacie zariadenia všetkého druhu)
Pred zahájením a počas letnej turistickej sezónu (LTS) je každoročne venovaná zvýšená
pozornosť zariadeniam cestovného ruchu, hlavne termálnym aj netermálnym kúpaliskám,
ubytovacím zariadeniam a autokempingom.
Štátny zdravotný dozor/inšpekcie boli v priebehu roku 2015 vykonané v rozsahu:
- 14x/5x na termálnych kúpaliskách
- 2x/0x na netermálnom kúpalisku.
Bolo vykonaných 8 obhliadok areálov termálnych kúpalísk.
Pred začatím LTS jednotliví prevádzkovatelia kúpalísk dokladovali kvalitu vody v zdrojoch
termálnej vody, chladiacej, pitnej vody na kúpaliskách a kvalitu vody v bazénoch.
V prípadoch, kedy orgán na ochranu zdravia ľudí vydal rozhodnutie k uvedeniu priestorov
kúpalísk do prevádzky v LTS 2015, kvalita vzoriek vody, odobratých z bazénov vyhovovala
požiadavkám vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.308/2012 Z.z. o požiadavkách na
kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie
prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.
Štátny zdravotný dozor/inšpekcie v ubytovacích zariadeniach v roku 2015 boli vykonané
v rozsahu:
- autocampingy: 1/2
- chatové osady: 0/1
- hotely: 1/0
- penzióny: 1/0
- turistické ubytovne: 1/0
Ďalej bolo vykonaných 24 obhliadok ubytovacích zariadení. Nedostatky neboli zistené.
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- Výkon ŠZD v prípade mimoriadnych udalostí (hlavne povodne)
V sledovanom období sme neriešili.
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:
Pitná voda:
V priebehu roka 2015 bola sledovaná a hodnotená kvalita pitnej vody v zmysle platných
právnych predpisov (citované NV SR č.496/2010 Z.z.) zabezpečením:
- spracovania harmonogramu - ročných a týždenných plánov odberov v rámci monitoringu
- odberu vzoriek v rozsahu:
kontrolný monitoring 150 vzoriek
preverovací monitoring 37 vzoriek
- vyhodnotenia výsledkov:
z celkového počtu 187 rozborov vzoriek vody, odobratých v rámci monitoringu, vyhovovalo
165 vzoriek, nevyhovovalo 22 vzoriek (11,8 %). Z celkového počtu 22 nevyhovujúcich
vzoriek vody:
- 10 vzoriek nevyhovovalo po stránke mikrobiologickej
- 12 vzoriek po stránke fyzikálno-chemickej
- nevyhovujúce vzorky po stránke mikrobiologickej a fyzikálno-chemickej
neboli
- odberov v rámci štátneho zdravotného dozoru v prípade nevyhovujúcich rozborov vzoriek
vody, odobratých v rámci monitoringu (ukazovatele MH, NMH), počet takto odobratých
vzoriek bol 16. Z celkového počtu 16 nevyhovujúcich vzoriek vody 2 vzorky nevyhovovali
po stránke mikrobiologickej. Opakovanými odbermi nebola zaznamenaná závadnosť.
Voda na kúpanie:
1.Kúpaliská s celoročnou prevádzkou:
1a.Otvorené kúpaliská:
Termálne kúpalisko Podhájska:
V celoročnej prevádzke sú, okrem technických prestávok pred letnou a zimnou prevádzkou, 3
bazény (2 termálne - sedací antikorový, detský antikorový a ochladzovací bazén), v letnej
sezóne je v prevádzke ďalších 9 bazénov (rekreačný predný kľudový, oddychový, relaxačný,
dojazdový, detský netermálny antikorový, plavecký, neplavecký, nové tobogany, detský
bazén pri toboganoch). V priebehu roka 2015 bolo na kúpalisku odobratých 136 vzoriek
vody, 91 vzoriek nevyhovovalo (všetko fyzikálno-chemické ukazovatele hlavne chemická
spotreba kyslíka manganistanom). Nevyhovujúca kvality vody v tomto ukazovateli
a v ukazovateľoch „amónne ióny“ a „priehľadnosť“ v bazénoch, ktoré sú napúšťané
termálnou vodou (sedací, detský termálny, rekreačný predný s kľudovým režimom,
oddychový) je spôsobená jej prirodzenými vlastnosťami.
TK I Štúrovo /Vadaš/:
V celoročnej prevádzke sú 3 bazény (oddychový, detský v krytej hale v prípade nepriaznivého
počasia, sedací pri krytej hale), ďalších 7 bazénov (plavecký, relax, Hviezda, sedací
perličkový, detský, Lagúna, dojazdový) sú v prevádzke počas LTS. V priebehu roka 2015
bolo na kúpalisku odobratých 140 vzoriek vody, 4 vzorky nevyhovovali (1 vzorka
v mikrobiologických ukazovateľoch, 3 vzorky vo fyzikálno-chemických ukazovateľoch).
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1b.Kryté haly:
Wellness centrum Aquamarin Podhájska:
V celoročnej prevádzke je 9 bazénov (rekreačný, integrovaný vírivý, detský, vírivý, turecký,
jaskyňa, sedací vonkajší, detský vonkajší, ochladzovací vonkajší). V priebehu roka 2015 bolo
odobratých 147 vzoriek vody, 60 vzoriek nevyhovovalo - všetko vo fyzikálno-chemických
ukazovateľoch. Nevyhovujúca kvality vody v ukazovateľoch chemická spotreba kyslíka
manganistanom, „amónne ióny“ a „priehľadnosť“ v bazénoch, ktoré sú napúšťané termálnou
vodou (sedací vonkajší, detský vonkajší) je spôsobená jej prirodzenými vlastnosťami.
Wellness centrum Palárikovo:
V celoročnej prevádzke je 1 bazén. V priebehu roka 2015 bolo odobratých 14 vzoriek vody, 1
vzorka nevyhovovala vo fyzikálno-chemických ukazovateľoch.
Nové Zámky, Relax centrum 2 bazény:
V priebehu roka 2015 bolo odobratých 18 vzoriek vody, všetky vyhovovali.
Guest Centre Štúrovo:
Bazén nebol v prevádzke pre verejnosť.
Penzión Energy I Podhájska:
V prevádzke je 1 bazén. V priebehu roka 2015 bolo odobratých 23 vzoriek vody, 20 vzoriek
nevyhovovalo, všetko vo fyzikálno-chemických ukazovateľoch. Nevyhovujúca kvality vody
v týchto ukazovateľoch je spôsobená prirodzenými vlastnosťami termálnej vody..
Lagáň Radava - vnútorný bazén:
V priebehu roka 2015 nebol v prevádzke.
Plavecké jasličky „Žabka“ Nové Zámky:
V prevádzke je 1 bazén. Bolo odobratých 13 vzoriek vody, 8 vzoriek nevyhovovalo
(oddelenie nedozoruje toto zariadenie).
SOŠ Dvory nad Žitavou:
V prevádzke je 1 bazén. Bolo odobratých 6 vzoriek, 1 vzorka nevyhovovala (oddelenie
nedozoruje toto zariadenie).
Počas roka 2015 neboli zaznamenané ochorenia, ktoré by súviseli s pobytom na uvedených
kúpaliskách a bazénoch.
2.Kúpaliská so sezónou prevádzkou:
Kvalita vody vo vodných zdrojoch, ktoré slúžia pre napúšťanie bazénov vyhovuje
požiadavkám vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.308/2012 Z.z..
2a.Otvorené kúpaliská:
Termálne kúpalisko Nové Zámky:
V prevádzke je 6 bazénov (plavecký, rekreačný, kľudový termálny, detský termálny,
dojazdový, perličkový). V priebehu roka 2015 bolo na kúpalisku odobratých 27 vzoriek
vody, 10 vzoriek nevyhovovalo, z toho 1 vzorka v mikrobiologických a fyzikálnochemických ukazovateľoch a 9 vzoriek vo fyzikálno-chemických ukazovateľoch.
Nevyhovujúca kvality vody v týchto ukazo-vateľoch je spôsobená prirodzenými vlastnosťami
termálnej vody (kľudový termálny bazén, detský termálny bazén).
TK II Štúrovo /Pri hrádzi/:
V prevádzke je 1 bazén. V priebehu roka 2015 bolo na kúpalisku odobratých 7 vzoriek vody,
2 vzorky nevyhovovali vo fyzikálno-chemických ukazovateľoch.
TK Tvrdošovce:
V prevádzke sú 2 bazény. V priebehu roka 2015 bolo na kúpalisku odobratých 18 vzoriek
vody, 3 vzorky nevyhovovali vo fyzikálno-chemických ukazovateľoch.
Lagáň Radava - vonkajší bazén:
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V priebehu roka 2015 boli na kúpalisku odobraté 4 vzorky vody, ktoré vyhovovali.
Rekreačný areál Tona Šurany
V roku 2015 nie je v prevádzke.
Netermálne kúpalisko Chľaba-Kováčov:
V roku 2015 nebolo v prevádzke (bazén využívaný ako požiarna nádrž).
Počas roka 2015 neboli zaznamenané ochorenia, ktoré by súviseli s pobytom na uvedených
kúpaliskách a bazénoch.
AHS Vodička zabezpečoval spracovanie harmonogramu odberu vzoriek vody zo všetkých
druhov kúpalísk v rámci monitoringu, odber vzoriek zabezpečovala AHS Horváthová,
v prípade jej neprítomnosti J.Vodička.
Prírodné kúpacie oblasti:
Štrkovisko Tona Šurany - vzhľadom k tomu, že od roku 2009 nie je uvedená vodná plocha na
zozname vôd určených na kúpanie, počas letnej kúpacej sezóny boli v roku 2015 zo
štrkoviska realizované 3 odbery vzoriek vody v rámci orientačného sledovania kvality vody.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch (ďalej RÚVZ)
prerokoval pred začatím kúpacej sezóny (22.5.2015) s majiteľom vodnej plochy- mestom
Šurany výsledky orientačného sledovania kvality vody za rok 2014. Vzhľadom k výsledkom
sledovania (všetky vzorky vyhovovali) nebolo potrebné v roku 2015 označenia vodnej plochy
varovnými tabuľami s textom „Voda nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov“.
Orientačné výsledky sledovania kvality vody:
I. odber dňa 10.6.2015 - všetky 3 vzorky vyhovovali požiadavkám vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) č.308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu
vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch,
priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.
II. odber dňa 15.7.2015 - všetky 3 vzorky vyhovovali požiadavkám vyhlášky MZ SR
č.308/2012 Z.z.
III. odber dňa 5.8.2015 - všetky 3 vzorky vyhovovali požiadavkám vyhlášky MZ SR
č.308/2012 Z.z.
Bezpečnosť výrobkov profesionálne používaných v zariadeniach starostlivosti o ľudské
telo (RAPEX).
Bolo vykonaných 57 kontrol, závadné výrobky neboli zachytené.
Predchádzanie chorobám identifikáciou
v dozorovaných prevádzkach
V sledovanom období neboli zaznamenané.

a odstraňovaním

nežiaducich

expozícií

Preventívne usmerňovanie - posudková činnosť, hodnotenie dopadov na zdravie (HIA)
Posudková činnosť:
Záväzné stanoviská - celkom 188
- územné plány: 8
- územné konanie: 67
- kolaudácia stavieb: 85
- zmena v užívaní: 13
- vplyv na ŽP: 14
- pásmo ochrany vodného zdroja: 1
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Rozhodnutia - 271
- priestory do prevádzky: 185
- zmena v prevádzkovaní: 20
- prevádzkové poriadky: 12
- prerušenie konania: 45
- zastavenie konania: 9
Neboli vydané záporné rozhodnutia.
Bolo vydaných ďalších 15 rozhodnutí mimo posudkovej činnosti (autoremedúra, pokyny,
predĺženie termínu plnenia pokynov, správny delikt). Celkový počet vydaných rozhodnutí
286.
Iná písomná agenda:
- vyjadrenia: 78
Účasť na komisiách:
- kolaudácia: 16
- iná komisia: 6
V rámci posudkovej činnosti bolo vykonaných 223 obhliadok prevádzok a stavieb.

HIA:
V sledovanom období nebolo požadované vypracovanie zhodnotenia zdravotných dopadov.
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.
Oba informačné systémy aj internetová stránka RÚVZ sú pravidelne dopĺňané aktuálnymi
údajmi. O výsledkoch kontroly kvality pitnej vody sú pravidelne informované aj obce
a mestá, ktorých sa to týka (v ktorých boli odobraté vzorky vody) zasielaním laboratórnych
rozborov.
Na internetovej stránke úradu sú študijné materiály pre odbornú verejnosť (prevádzkovatelia
zariadení, v ktorých sa vykonáva ŠZD) a pre laickú verejnosť (napr. postupy sanitácie
a dezinfekcie vnútorných priestoroch po povodniach).
Niektoré materiály sú k dispozícii aj v tlačenej forme na oddelení - napr. opatrenia pri
povodniach. Vzhľadom k tomu, že v sledovanom období na území okresu sa nevyskytli
mimoriadne udalosti, nebolo potrebné takéto materiály expedovať do postihnutých oblastí.

ODDELENIE HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE
Priorita č. 1 - Výkon ŠZD a úradnej kontroly potravín (ÚKP)
V roku 2015 pracovníci oddelenia vykonali spolu 214 kontrol v rámci ŠZD, z toho boli
nariadené ÚVZ SR - hlavným hygienikom tri mimoriadne kontroly ŠZD:
1. - výkon ŠZD v školských stravovacích zariadeniach (v 26 zariadeniach) bol zameraný na
vysledovateľnosť mäsa, rýb a vajec
2. - výkon ŠZD v školských bufetoch a automatoch (v 24 zariadeniach)
V oboch mimoriadnych úlohách bol ŠZD zameraný na dodržiavanie hygienických
požiadaviek na výrobu, manipuláciu, skladovanie, podávanie a kvalitu pokrmov podľa zákona
č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky č.533/2007 Z. z. 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
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neskorších predpisov v zariadeniach spoločného stravovania v SR.
3. - výkon ŠZD na zotavovacie podujatia v okrese Nové Zámky v čase od 13.-27.7. 2015 ( v 5
zariadeniach). Najčastejšie zistené nedostatky - 3x nevyžiadanie súhlasu organizátora
zotavovacieho podujatia od príslušného RÚVZ a 1x chýbajúce odloženie vzorky stravy. Počet
blokových pokút (1x 20 eur) a 3x ústne jednanie s organizátormi zotavovacieho podujatia.
Z celkového počtu bolo ďalej vykonaných 35 ÚKP, kontrola pieskovísk, vrátane odberov
piesku 6x, kontrola fajčenia 53x. V rámci ŠZD bolo uložených 5 blokových pokút (297 eur).
Odberov pitnej vody v školských a predškolských zariadeniach bolo vykonaných - 80
(46x MŠ, 25x ZŠ, 5x SOŠ, 2x DD, 2x súkromná školská jedáleň). Z tohto počtu odobratých
vzoriek 5 nevyhovovalo. Po opakovaných odberoch vzorky vody vyhovovali požadovaným
parametrom.
Plavecké jasličky Žabka Nové Zámky - odobratých 13 vzoriek bazénovej vody na
kúpanie pre dojčatá, z tohto počtu nevyhovovali mikrobiologickým požiadavkám 3 vzorky
(ústne jednanie) a 4 vzorky nevyhovovali fyzikálno-chemickým parametrom.
SOŠ Dvory nad Žitavou - odobratých 6 vzoriek, 1 vzorka zo dňa 17.12.2015
nevyhovovala mikrobiologickým parametrom, odber sa bude opakovať.
Monitoring zameraný na mikrobiálnu nezávadnosť a hygienu výroby pokrmov,
cukrárenských výrobkov a stravy na priamu konzumáciu v strediskách praktického
vyučovania v profesii kuchár - čašník - cukrár sa vykonal v mesiacoch máj a november 2015.
Bolo vykonaných 6 odberov stravy na priamu konzumáciu a 2 odbery cukrárenských
výrobkov. Všetky odobrané vzorky neprekračovali limitné hodnoty uvedené v Potravinovom
kódexe SR.
Monitoring zameraný na kontrolu pracovného prostredia v Stredisku praktického vyučovania
pre profesiu kozmetik a kaderník bol v mesiacoch máj - november 2015. Výsledky zo sterov
z pracovného prostredia na mikrobiologické vyšetrenie vyhovovali.
Priorita č. 2 - Zneužívanie návykových látok (alkohol, tabak, drogy) u detí a mládeže na
Slovensku
Európsky školský prieskum o tabaku, alkohole a drogách (projekt TAD1, TAD2, TAD3,
ESPAD). Prieskum užívania legálnych a nelegálnych drog sa uskutočnil u študentov
Gymnázia Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským v Nových Zámkoch (79
respondentov) a u študentov Strednej odbornej školy technickej v meste Šurany ( 85
respondentov). Koordinátorom prieskumu je Odbor koordinácie protidrogovej stratégie
a monitorovania drog Ministerstva Zdravotníctva SR a doc. PhDr. Alojz Nociar, Csc.
Koordináciu prieskumu na úseku verejného zdravotníctva zabezpečuje odbor HDM ÚVZ SR.
Priorita č. 3 - Monitoring úrazovosti u detí predškolského a školského veku
Jedným zo závažných problémov, pred ktorými stojí v súčasnosti nielen zdravotníctvo,
ale aj celá spoločnosť, sú detské úrazy. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozorňuje,
že problematike úrazov vo všeobecnosti nie je venovaná dostatočná pozornosť napriek tomu,
že viac ako polovica úmrtí detí je v dôsledku úrazov. Ide o taký významný podiel na detskej
úmrtnosti, ktorý bezpodmienečne vyžaduje cielené sledovanie a účinné preventívne pôsobenie
v tejto oblasti.
Projekt sa realizoval prostredníctvom dotazníkovej metódy. Zber údajov v roku 2015 sa
uskutočnil v dvoch základných školách vo vekovej skupine 7-10 ročných detí. V okrese
Nové Zámky boli náhodne vybraté dve základné školy - Základná škola v obci Gbelce
a Základná škola v meste Štúrovo. V rámci projektu bolo vyplnených 30 dotazníkov na
každej základnej škole. Na spracovanie údajov bol použitý program EXCEL.
Priorita č. 4 - Kvalita vnútorného ovzdušia v materských a základných školách:
prevencia a redukcia výskytu respiračných ochorení
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V roku 2015 prebehlo spracovanie získaných údajov z projektu, ktorý sa realizoval
v roku 2014.
Do Národného prieskumu v SR boli zapojené dve základné školy v okrese Nové Zámky Základná škola, Nábrežná ul. č. 95, Nové Zámky a Základná škola, Hlavné námestie č. 14,
Dvory nad Žitavou (150 respondentov na každej škole).
Priorita č. 5 - Projekt COSI
Na základe uznesenia vlády č. 488/2015 k Národnému programu prevencie obezity na
roky 2015- 2025 sa realizuje projekt COSI v Základnej škole v obci Bánov (19
respondentov)
v Základnej škole Jána Ámosa Komenského v obci Tvrdošovce (17
respondentov), v meste Šurany v Základnej škole na ulici SNP (22 respondentov) a na ulici A.
Bernoláka v Šuranoch (25 respondentov). Do programu boli zaradené deti vo veku 7,0 - 7,99
veku u ktorých sa vykonalo rutinné meranie ( výška, váha, obvod pásu a bokov). Vyplnené
údaje z dotazníka sa budú vkladať do e- formy začiatkom roka 2016.
Uvedený projekt prebieha vo viacerých európskych krajinách. WHO bude po
skompletizovaní meraní a dát analyzovať údaje zo všetkých škôl.
Priorita č. 6 - Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského veku stomatohygiena
Projekt zameraný na deti predškolského veku s cieľom zlepšiť ich vedomosti
a stomatohygienické návyky sa aj v roku 2015 riešil formou krátkych besied na tému „Zdravá
výživa a hygiena dutiny ústnej“ v súvislosti s prevenciou zubného kazu. Súčasťou týchto
aktivít bola aj praktická ukážka a nácvik správnej techniky umývania zubov, kontrola
dentálnych pomôcok, poskytnutie edukačného materiálu pre deti a personál materských škôl.
Za rok 2015 sa projekt riešil v dvoch materských školách okresu - 6 prednášok. Zúčastnilo sa
ho 120 detí.

ODDELENIE HYGIENY VÝŽIVY
PRIORITY I
1.
Výkon Štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín
- Výkon ŠZD v zariadeniach spoločného stravovania a stánkoch s prípravou a predajom
občerstvenia a zmrzliny
a) V rekreačných strediskách :
Termálne kúpalisko Vadaš v Štúrove
Termálne kúpalisko Podhájska
Termálne kúpalisko Štrand v Nových Zámkoch
Letné táborisko Komoča na rieke Váh
V uvedených rekreačných strediskách bolo vykonaných 53 kontrol v rámci výkonu
štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín.
b) V okrese Nové Zámky sa konalo 21 hromadných akcií, z ktorých najmasovejšie sú:
Jarmok v rámci cirkevného sviatku Porciunkula v Nových Zámkoch
Jarmok v Šuranoch
Jarmok Šimona a Júdu v Štúrove
Na hromadných akciách konaných v okrese Nové Zámky bolo vykonaných 25 kontrol
c) Vo všetkých zariadeniach spoločného stravovania otvoreného a uzavretého typu v okrese
Nové Zámky, bolo vykonaných 410 kontrol a odobratých 213 vzoriek pokrmov.
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d) výkon ÚK v NOVOFRUCTE SK a.s. Nové Zámky pri výrobe dojčenskej výživy
a dojčenských pokrmov.
V uvedenom podniku bolo vykonaných 9 kontrol. Odobratých bolo 26 vzoriek dojčenskej
výživy a dojčenských pokrmov. Všetky vzorky boli vyhovujúce.
e) výkon ÚK v zariadeniach vyrábajúcich a predávajúcich zmrzlinu, predávajúcich cukrárske
výrobky, vyrábajúcich bylinné čaje a výživové doplnky v okrese Nové Zámky:
Zmrzlín - 56 kontrol - odobratých 77 vzoriek zmrzliny z toho 11 vzoriek nevyhovovalo
Predaj cukrárskych výrobkov s výrobou cukrárskych výrobkov - vykonaných 7 kontrol
odobratých 50 vzoriek, 2 vzorky nevyhovovali.
Bylinné čaje - 1 kontrola v baliarni, odobraté 2 vzorky .Vzorky vyhovovali.
Výživové doplnky - 2 kontroly v predajniach, odobraté 3 vzorky. Vzorky vyhovovali.
f) výkon ŠZD nad kozmetickými výrobkami v okrese Nové Zámky
V rámci ŠZD nad kozmetickými výrobkami bolo vykonaných 218 kontrol
Odobratých a vyšetrených bolo :
4 krémy s UV filtrami
2 vzorky kozmetických výrobkov pre deti v obaloch v tvare hračky ( vyšetrené na ftaláty a
mikroorganizmy )
3 vzorky kozmetických výrobkov - pre deti farby na tvár, makeup, na laboratórne vyšetrenie
zakázaných látok - ťažké kovy.
2 vzorky farieb na vlasy, obočie a mihalnice - vyšetrené na zakázané látky a farby
3 vzorky očných tieňov vyšetrené na zakázané látky a ťažké kovy
Spolu bolo odobratých a vyšetrených 14 vzoriek kozmetických výrobkov.
g) výkon ÚK nad obalovými materiálmi v okrese Nové Zámky
Boli vykonané 2 kontroly obalov bez odberu . 3 kontroly s odberom 3 vzoriek materiálov
prichádzajúcich do styku s potravinami ( 1 vzorka - nylonové kuchynské pomôcky, 1 vzorka
- obaly na potraviny, 1 vzorka - dózy na uskladnenie potravín prichádzajúcich do styku
s potravinami )
h) výkon ÚK a ŠZD po zaslaní oznámení z rýchlych výstražných systémov (RAPEX a
RASF ) a zasielaní oznámení do týchto systémov po zistení výskytu nevyhovujúcich
výrobkov v okrese Nové Zámky
RAPEX - 252 kontrol
RASF - 6 kontrol
2. V rámci vyššie uvedeného výkonu ŠZD a ÚK v potravinárskych a nepotravinárskych
prevádzkach v okrese Nové Zámky
- analýza zisťovaných nedostatkov v rámci výkonu ŠZD, ukladanie opatrení na ich
odstránenie a následná kontrola realizácie vykonaných opatrení
V rámci výkonu ŠZD a ÚK bolo uložených :
1 zákaz -rozhodnutím hudobnej produkcie zák. č. 355/2007 Z. z
1 opatrenie na mieste ohľadom nesprávneho označovania kozmetického výrobku zák. č.
355/2007 Z. z
1 zákaz – opatrenie na mieste (§ 55) - pečenia pekárenských výrobkov zák. č. 355/2007 Z.
z
1 zákaz - rozhodnutím distribúcie výrobkov (dojčenských pokrmov) podľa zákona č. 152
o potravinách
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3 opatrenia na mieste v zápisnici na likvidáciu surovín- mäsa a polotovarov podľa zákona č.
152 o potravinách
V zápisnici na mieste uložených : 29 opatrení ( na riešenie zistených nedostatkov,
predloženie dokladov, správne čistenie a dezinfekciu a pod.)
Pokyny na odstránenie nedostatkov:
Blokové pokuty : Celkom 39

2

pokút v sume 2050 ,- €

Pokuty za iný správny delikt podľa § 57 zák. č. 355/2007 Z. z.
Pokuty podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov :
Uložených 9 pokút rozhodnutím v sume 13 100 €
Pokuty rozhodnutím podľa zákona 152 o potravinách
Bolo uložených 6 pokút v sume 2350 €
Celkovo uložených pokút rozhodnutím : 15 v sume 15 450 €
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,
Počet odobratých vzoriek potravín ( aj so vzorkami obalových materiálov) celkovo :
446
(počet nevyhovujúcich vzoriek 33)
Počet odobratých sterov z pracovného prostredia: 130
(počet nevyhovujúcich sterov 37)
Spolu bolo odobratých a vyšetrených 14 vzoriek kozmetických výrobkov .
vzorky vyhovovali požiadavkám zdravotnej nezávadnosti.
V prípade nevyhovujúcich rozborov vyššie uvedených komodít následné ukladanie opatrení
v prevádzkach, z ktorých boli vzorky odobraté, až po ukladanie sankcií
Za nevyhovujúce vzorky bolo uložených 29 pokút v sume 1311 ,- €
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 každý mesiac 2 vzoriek soli a jej zaslanie na vyšetrenie na RÚVZ Nitra.
Bolo odobratých a vyšetrených 24 vzoriek soli. Dve vzorky nevyhovovali – jedna pre
znížený a jedna pre zvýšený obsah KJO3.
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
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príjmom (ADI). Uvedené sa uskutoční na základe dotazníkov a odobratých vzoriek potravín
na regionálnej úrovni s následným zaslaním údajov na ÚVZ SR kde tieto budú vyhodnotené.
Bolo odobratých a vyšetrených 5 vzoriek (3 vzorky na mentofurán, kumarín, steviol, 2
vzorky na kyselinu benzoovú a sorbovú). Obsah prídavných látok nebol prekročený.
Bolo rozdaných a spracovaných 20 dotazníkov. Sumárne tabuľky boli zaslané na ÚVZ SR
ktorý ich spracoval za celú SR.
Preventívne umerňovanie :
V rámci výkonu preventívneho dozoru, v rámci posudkovej činnosti sú posudzované stavby,
zariadenia, pracovné priestory pred ich uvedením do užívania resp. zahájením výrobných
činností či už potravinárskych alebo nepotravinárskych prevádzok v okrese Nové Zámky.
Posudzuje sa ich vhodnosť a vybavenosť v súlade s príslušnou platnou legislatívou, aby sa
zabránilo výrobe a predaju požívatín v nevhodných a nezodpovedajúcich priestoroch.
Počet vydaných rozhodnutí spolu : 313
a záväzných stanovísk: 38
Z toho:
Záväzné stanoviská ku kolaudačnému konaniu :14
- 11 Záväzné stanoviská k územnému konaniu : 20
Záväzné stanoviská zmena v užívaní stavby : 4
Uvedenie priestorov do prevádzky : 232
Prerušené konanie: 51
Zastavenie konania: 10
Iné rozhodnutia :3
Konzultácie : 795
PRIORITA III
Konzultácie, odborná spôsobilosť
- Vzdelávanie a informovanie pracovníkov prichádzajúcich do styku s potravinami v rámci
prednáškovej činnosti k odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností
prácu s potravinami, výrobu kozmetických výrobkov. Následné aj preskúšanie poznatkov z
odbornej spôsobilosti.
V rámci skúšok z odbornej spôsobilosti bolo preskúšaných 395 uchádzačov o odbornú
spôsobilosť na výkon práce s potravinami a vydaných 395 osvedčení o odbornej spôsobilosti
na výkon práce s potravinami.
- Konzultácie s podnikateľmi, prevádzkovateľmi, projektantmi potravinárskych prevádzok,
ohľadom vybavenia prevádzok zodpovedajúcim zariadením, členením prevádzok pred ich
uvedením do užívania, pri rozšírení sortimentu, zavádzaní HACCP, spracovaní
prevádzkových poriadkov.
Pracovníkmi oddelenia hygieny výživy bolo vykonaných 795 konzultácií.

ODDELENIE EPIDEMIOLÓGIE
Priorita I
Nozokomiálne nákazy - v rámci ŠZD bolo realizovaných 151 previerok štátnych i
neštátnych zdravotníckych zariadení, ktoré boli zamerané na kontrolu dodržiavania vyhlášky
MZ SR č. 553/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku
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zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia. V rámci výkonu ŠZD bolo odobratých
435 vzoriek na mikrobiologické vyšetrenie, z čoho bolo 70 vzoriek zo sterilného materiálu,
331 vzoriek z prostredia zdravotníckych zariadení a 34 vzoriek zo vzduchotechnických
zariadení a ovzdušia. Bolo vykonané testovanie 190 sterilizačných zariadení, kde bolo
otestovaných 490 vzoriek biologických indikátorov na mikrobiologické vyšetrenie. V rámci
realizácie programu HELICS (Hospital in Europe Link for Infection Control through
Surveillance) bolo prešetrených 48 nozokomiálnych infekcií na jednotkách intenzívnej
starostlivosti. V súvislosti s odborným usmernením MZ SR „Pre diagnostiku
a protiepidemické opatrenia pri výskyte bakteriálnych pôvodcov infekčných ochorení
s klinicky a epidemiologicky významnými mechanizmami rezistencie“ bol v spolupráci
s FNsP v Nových Zámkoch uskutočnený dňa 19.02.2015 odborný seminár k uvedenej
problematike. Na základe požiadavky ÚVZ SR bola vykonaná mimoriadna cielená kontrola
zameraná na dodržiavanie Odborného usmernenia na vykonávanie dekontaminácie
endoskopov na bronchoskopických pracoviskách FNsP. Aktívne boli realizované stretnutia
lekárov poverených sledovaním a analýzou NN v rámci „nozokomiálnych komisií“.
V priebehu roka 2015 sa zasadnutie komisie uskutočnilo 23.06.2015 a 8.12.2015. Operatívne
sa riešila realizácia represívnych opatrení pri nedostatkoch zisťovaných v rámci FNsP
s vedením nemocnice. Prešetrených bolo 333 nozokomiálnych infekcií hlásených cestou
FNsP v Nových Zámkoch. Úroveň sledovania a hlásenia NN jednotlivými oddeleniami
hodnotíme ako dobrú. Dňa 5.05.2015 bol zrealizovaný s lôžkovými oddeleniami FNsP
v Nových Zámkoch 7. ročník národnej kampane „Save Lives: Clean Your Hands“ („Umývaj
si ruky – zachrániš život“), ako súčasť programu WHO s názvom „Hygiena a dezinfekcia rúk
a pomoc nemocniciam pri registrácii do siete nemocníc“. V 64 prípadoch bolo vypracované
odborné stanovisko k dodatkom prevádzkových poriadkom pri práci s biologickými faktormi,
chemickými faktormi. V 9 prípadoch bolo vydané rozhodnutie k prevádzkovému poriadku
zdravotníckych zariadení.
Priorita II
v rámci primárnej prevencie zameranej na predchádzanie ochoreniam:
Národný imunizačný program SR - zo záverov previerky očkovania vykonanej k
31.08.2015 vyplynuli nasledovné výsledky:
Základné očkovanie detí v ročníku narodenia 2013 proti DTaP-VHB-Hib-IPV bolo vykonané
na 97,9%. Základné očkovanie detí v ročníku narodenia 2013 proti PCV bolo vykonané na
97.4%. Preočkovanie proti DTaP-IPV v šiestom roku života (ročník narodenia 2008) bolo
vykonané na 98,6%. Preočkovanie detí proti dTaP-IPV v 13. roku života (ročník narodenia
2001) bolo realizované na 99,1%. Základné očkovanie detí proti MMR bolo v ročníkoch
2011, 2012 a 2013 vykonané na 97,9%, 96,8% a 95,4%. Následné preočkovanie detí v 11.
roku života proti MMR bolo vykonané v ročníku narodenia 2003 na 99,0%. Očkovanie
zdravotníckych pracovníkov je naďalej na dobrej úrovni, percento zaočkovania sa pohybuje
od 90% - 100%. U očkovania študentov nadstavbového štúdia zdravotníckeho zamerania
dosiahla zaočkovanosť 86,4%. Zaočkovanosť u novorodencov HBsAg pozitívnych matiek a
hemodialyzovaných pacientov dosiahla 100%. Očkovanie proti VHB u vybraných skupín
osôb vystavených zvýšenému riziku nákazy VHB, bolo kompletne vykonané u 14 kontaktov
chorých na VHB, 14 kontaktov nosičov HBsAg, u 436 chovancov zariadení pre mentálne
postihnutých a u 31 detí v resocializačných strediskách pre drogovo závislé osoby. Očkovanie
proti chrípke a invazívnym pneumokokovým nákazám u osôb umiestnených v zariadeniach
sociálnych služieb, bolo vykonané proti chrípke u 689 obyvateľov a zaočkovanosť dosiahla
83,4%, proti invazívnym pneumokokovým nákazám u 145 osôb a zaočkovanosť dosiahla
17,6%. U odporúčaného očkovania, alebo očkovania na žiadosť rodičov u detí do 15 rokov
života bolo očkovanie vykonané celkovo u 683 detí, z toho 148x proti Kliešťovej encefalitíde,
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70x proti Chrípke, 265x proti VHA, 6x proti Meningokokovej meningitíde, 5x proti
infekciám vyvolaným Streptococcus pneumoniae, 123x proti Rotavírusovým infekciám, 32x
proti Ovčím kiahňam, 31x proti rakovine krčka maternice a 3x proti Tuberkulóze.
Surveillance infekčných chorôb - aktívnym výkonom surveillance je zabezpečovaná vysoká
úroveň ochrany obyvateľov pred infekčnými ochoreniami s dodržaním etických hodnôt
a kódexov správania. V priebehu roka 2015 bolo zaznamenaných 1714 ohnísk infekčných
ochorení. Je zabezpečená aktívna spolupráca s laboratórnymi zložkami v rámci okresu,
krajskými pracoviskami a s jednotlivými NRC. K zlepšeniu hlásenia infekčných ochorení
praktickými lekármi jednotlivými oddeleniami FNsP i laboratórnymi zložkami sú vykonávané
pravidelné intervenčné aktivity. Cestou systému rýchleho varovania sú prezentované i
prijímané dôležité informácie o epidemiologickej situácii v rámci SR, ako i o mimoriadnych
situáciách prezentovaných cestou ECDC a WHO. K zlepšeniu informovanosti a edukácie
verejnosti je aktívne dávaný do povedomia informačný systém EPIS, ďalšie dôležité
informácie sú prezentované na internetovej stránke RÚVZ a pravidelne uverejňované
v okresných i krajských médiách.
Prevencia HIV/AIDS - cielené aktivity v oblasti zdravotno-výchovných aktivít boli
realizované 30.11.2015 formou prednášky „Prevencia ochorenia HIV/AIDS pre 60 žiakov ZŠ
v Štúrove. Za oddelenie epidemiológie RÚVZ bolo zrealizované vyhodnotenie aktivít NPP
HIV/AIDS za rok 2014 v okrese Nové Zámky. Následne bolo na základe požiadavky ÚVZ
SR v Bratislave zrealizované vyhodnotenie preventívnej aktivity č. 2 NPP HIV/AIDS za rok
2014. Z príležitosti medzinárodného dňa HIV/AIDS 2015 bol pripravený edukačný poster na
nástenke v aule RÚVZ. V rámci konzultačnej a poradenskej činnosti bol v deviatich
prípadoch konzultovaný ďalší postup u občanov udávajúcich sexuálny kontakt s osobou
s neznámym HIV statusom. V piatich prípadoch bol vykonaný odber krvi na stanovenie
protilátok anti HIV 1,2, s negatívnym výsledkom. Pre občanov cestujúcich pracovne do
Ruska a Ukrajiny bol vydaných 7 medzinárodných certifikátov o HIV negativite.
v rámci sekundárnej prevencie:
Informačný systém prenosných ochorení - poskytuje možnosti centrálnej databázy
prípadov infekčných ochorení hlásených individuálne. Taktiež centrálnej databázy prípadov
akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení hlásených hromadne. Ďalej je
tu vedená centrálna databáza vykonaných vyšetrení v NRC v rámci projektu systému
rýchleho varovania. Cestou novelizovaného informačného systému EPIS je zabezpečovaný
systematický zber, sumarizácia a analýza informácií o infekčných ochoreniach, a o
monitorovaní zdravia obyvateľov. V priebehu roka 2015 bolo vykonaných pracovníkmi
oddelenia epidemiológie v informačnom systéme EPIS 5962 záznamov. Na základe
podrobných databáz údajov sú spracované kvalitné výstupy a podrobné správy - informácie
o epidemiologickej situácii na Slovensku. Tieto, ako i ďalšie odborné informácie sú voľne
prístupné občanom na internetovej stránke portálu Epidemiologického informačného systému.
Hlásenie infekčných ochorení cestou systému EPIS v priebehu roka 2015 realizovali dvaja
lekári/1 praktický lekár pre deti a dorast a 1 praktický lekár pre dospelých/, ktorí aktívne
využívajú možnosti elektronického hlásneho systému. V rámci práce so systémom EPIS bolo
vykonaných v programe pracovníkmi oddelenia epidemiológie 6822 záznamov.
Mimoriadne epidemiologické situácie - prioritnú úlohu na úrovni okresnej zohrávajú
stratégie spoločnej krízovej komunikácie, pripravenosť zdravotníctva, medzirezortná
spolupráca, ktorá sa opiera o vypracované krízové plány na podporu všeobecnej pripravenosti
a vhodnej reakcie na ohrozenie zdravia v prípade potreby. Na úrovni okresu sú spracované
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aktualizované materiály „Okresný havarijný plán“ a „Okresný plán pre prípad pandémie
chrípky“. Bola zriadená regionálna protiepidemická komisia pri RÚVZ. Zároveň bol
vypracovaný i jej štatút a rokovací poriadok. Vedúci oddelenia epidemiológie je členom
Krízového štábu obvodného úradu Nové Zámky a členom Okresnej evakuačnej komisie Nové
Zámky pre zdravotnícke zabezpečenie evakuácie. Všetci pracovníci oddelenia epidemiológie
boli podrobne oboznámení s materiálom „Podrobný plán opatrení pre prípad pandémie
chrípky v SR“. Ich súčasťou je i problematika aktuálnej informovanosti obyvateľov. Dôležitú
úlohu zohráva kvalitný monitoring so zabezpečím ERWS, ktorý je vykonávaný cestou
informačného systému EPIS, v spolupráci s ECDC a WHO. V súvislosti s usmernením HH
SR „Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike“,
pracovníci oddelenia epidemiológie zrealizovali pre všetkých praktických lekárov pre
dospelých, praktických lekárov pre deti a dorast a CPPO FNsP v Nových Zámkoch odborné
školenie, ku koordinácii postupov pri zistení osoby podozrivej z ochorenia na VNN
v ambulancii praktického lekára, v ambulancii CPPO a volajúcej z domácnosti. V súlade
s požiadavkou ÚVZ SR v Bratislave boli vypracované podklady do PHÚ na plnenie opatrení
hospodárskej mobilizácie v rezorte zdravotníctva na rok 2016 za oddelenie epidemiológie
RÚVZ.
Priorita III
Informačná a poradenská činnosť - pracovníci oddelenia epidemiológie i poradne
očkovania poskytovali priebežne fyzickým osobám i zdravotníckym pracovníkom informácie
o ochoreniach preventabilných očkovaním, o jednotlivých druhoch očkovania, očkovacích
látkach a ich zložení, ako i o možných nežiaducich reakciách po očkovaní. Oddelenie
epidemiológie RÚVZ vykonávalo v priebehu roka 2015 poradenskú činnosť ohľadom
očkovania pred cestou do zahraničia, konzultácie pre praktických lekárov v problematike
povinného pravidelného očkovania, poradenskú činnosť pre rodičov v prípade odmietania
očkovania a prejednanie zistených nedostatkov, ako i konzultácie pre FNsP v prípade
odporúčaného očkovania a pri poranení biologicky kontaminovanými predmetmi u
zdravotníckych pracovníkov. Celkom bolo realizovaných 753 konzultácií. V rámci
informovania verejnosti boli na internetovej stránke RÚVZ uvedené informácie o aktivitách
EIW 2015 (taktiež zverejnené v regionálnom denníku MY Naše novosti), informácia o
výskyte vírusového ochorenia Ebola v Guinei, informácia o výskyte poliomyelitídy na
Ukrajine, informácia o tlačovej správe k blížiacej sa „chrípkovej epidémii“, ako i metodický
návod k postupu praktického lekára pri poranení osoby zvieraťom besným, alebo podozrivým
z besnoty. Zároveň bolo uverejnené usmernenie „Koordinácia postupov pri zistení vysoko
nebezpečnej nákazy v SR“. V súvislosti s epidemickým výskytom chrípky v okrese Nové
Zámky bol opakovane uverejnený príspevok o epidemiologickej situácii ARO a CHPO
v okrese Nové Zámky v týždenníku MY Naše Novosti a denníku Új Szó, taktiež bola
poskytnutá informácia pre médiá o epidemiologickej situácii ochorení na ARO a CHPO
v okrese Nové Zámky pre RTVS a internetový portál Nové Zámky 24.

ODDELENIE PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA
2.1
Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia,
pracovných podmienok a spôsobu práce
2.1.1 Znižovanie miery zdravotných rizík - rizikové práce
Na oddelení preventívneho pracovného lekárstva vedieme evidenciu rizikových prác
v celoslovenskom programe ASTR, ktorý sa pravidelne aktualizuje. V okrese Nové Zámky
v roku 2015 sú evidované rizikové práce vo výrobných závodoch a v súkromných firmách
s celkovým počtom pracovníkov 1 554, z tohto počtu vykonáva rizikové práce 304 žien.
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V priebehu roka 2015 mierne stúpol počet vyhlásených rizikových prác z toho dôvodu, že sa
vytvorili nové pracovné miesta, alebo sa menil charakter výroby vo firmách. Rizikové práce
v 3. a 4. kategórii rizika podľa Vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o
faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska
zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií boli vyhlásené v 10
prípadoch, zrušenie rizikových prác rozhodnutím nebolo vykonané ani v jednom prípade.
Pri vykonávaní štátneho zdravotného dozoru na rizikových pracoviskách sa kládol dôraz
na zaraďovanie pracovníkov do pracovného procesu na základe výsledkov preventívnych
lekárskych prehliadok, ďalej sme sledovali intervaly preventívnych lekárskych prehliadok,
poskytovanie, používanie a údržbu osobných ochranných pracovných prostriedkov,
pravidelnú objektivizáciu faktorov pracovného prostredia, vypracovanie aktuálnych
prevádzkových poriadkov, posudkov o riziku a zabezpečenie zdravotného dohľadu.
Štátny zdravotný dozor na pracoviskách, kde sú vyhlásené rizikové práce bol vykonaný
v 47 prípadoch a bol medzi inými zameraný aj na dodržiavanie povinnosti zamestnávateľov o
zabezpečení pracovnej zdravotnej služby vyplývajúcej zo zákona č. 470/2011 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Sankcie za neplnenie povinnosti zamestnávateľov za neplnenie opatrení na ochranu
zdravia na pracoviskách, kde sú vyhlásené rizikové práce neboli uložené.
2.1.2 Znižovanie zdravotných rizík z veľmi toxických a toxických látok a zmesí
Pri vykonávaní štátneho zdravotného dozoru sme sa zameriavali na uplatňovanie
požiadaviek NV SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi
s expozíciou chemickým faktorom pri práci, v znení NV SR č. 300/2007 Z. z..
V okrese Nové Zámky sa veľmi toxické, alebo toxické látky a zmesi nevyrábajú. Pri
zaobchádzaní s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami sme vykonali štátny
zdravotný dozor v 4 prípadoch. Používanie veľmi toxických a toxických látok a zmesí podľa
jednotlivých druhov a skupín (hlavne pri leteckej aplikácii) sa vykonáva podľa aktuálneho
„Zoznamu a rozsahu použitia registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných
prípravkov“. Rozhodnutie o návrhu na skladovanie a manipuláciu s veľmi toxickými a
toxickými látkami a zmesami pri výkone dezinsekcie a deratizácie sme nevydali ani
v jednom prípade.
Pri došlých hláseniach o dezinfekcii a regulácii živočíšnych škodcov preverujeme u
fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb dodržiavanie uvedeného NV SR.
Mimoriadne situácie, ani havárie sa v okrese Nové Zámky nevyskytli.
Odbornú prednášku pre pracovníkov v poľnohospodárstve na prácu s veľmi toxickými a
toxickými látkami a prípravkami pracovníci RÚVZ nevykonali ani v jednom prípade.
Pre firmu Osram, a.s. Komárňanská cesta č. 7, 940 93 Nové Zámky, bolo vydané v roku
2014 rozhodnutie, na uvedenie priestorov výrobnej linky HQI-T, ktorá slúži na výrobu
metalhalidových žiariviek s obsahom ortuti do prevádzky. Linka je v prevádzke podľa
požiadaviek zákazníkov.
Od 1.9.2007 - od platnosti Zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je na RÚVZ zriadená
komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami
a zmesami podľa NV SR č. 360/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu
požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, o zriaďovaní a činnosti
skúšobných komisií a o obsahu osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
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2.1.3 Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane
azbestu
Pri výkone štátneho zdravotného dozoru sme sa taktiež zameriavali na vyhľadávanie
pracovísk s výskytom karcinogénnych a mutagénnych faktorov a na dodržiavanie ustanovení
NV SR č. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi
s expozíciou karcinogénnych a mutagénnych faktorov, v znení NV SR č. 301/2007 Z.z.
V okrese Nové Zámky sa vyskytujú dve ambulancie klinickej onkológie a vnútorného
lekárstva ( na ul. SNP 42/A v Nových Zámkoch a vo Fakultnej nemocnici s Poliklinikou na
Slovenskej 11 v Nových Zámkoch), ktoré slúžia aj na podávanie cytostatík.
Búracie práce (odstránenie strešnej krytiny zo stavieb), ďalej odstránenia
azbestocementových dosák z balkónov bytových domov a kanalizačných rúr v bytových
domoch, kde sa vyskytuje v stavebnom materiáli azbest, boli vykonané v 37 prípadoch.
Túto prácu vykonalo päť pracovných skupín, oprávnených vykonávať túto činnosť a to :
Emtrade NR s.r.o. Vašinova 14 Nitra, Enerbyt s.r.o. Lipová 1/939 Štúrovo, OK - plus s.r.o.
Trenčianska ul. Č. 57, 825 10 Bratislava, BTB, s.r.o. J. Simora 5/7940 Nové Zámky, Ohrádka
IRS s.r.o. Ul. Jána Stila č. 301, 059 86 Nová Lesná a ďalšie mimookresné firmy. Uvedené
firmy predložili kladné rozhodnutie na vykonávanie týchto prác od Úradu verejného
zdravotníctva SR, Trnavská cesta, 52 Bratislava. V prevažnej miere sa jednalo o prácu
s azbestocementovými doskami v exteriéri.
V okrese Nové Zámky od roku 2011 je zriadená vo firme BTB, s.r.o. J.Simora 5/7 940
Nové Zámky pracovná skupina, na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb. Firma
získala oprávnenie od Úradu verejného zdravotníctva SR rozhodnutím čísla
OPPL/3671/2011-Fe zo dňa 13.5.2011.
2.1.4 Znižovanie výskytu chorôb z povolania z dlhodobého nadmerného
a jednostranného zaťaženia
V priebehu roka 2015 sa nevyskytlo podozrenie na chorobu z povolania, na dlhodobé
jednostranné nadmerné zaťaženie. Pri výkone štátneho zdravotného dozoru v priebehu roka
sme sa zamerali na vyhľadávanie pracovných činností, kde sa môžu vyskytnúť podozrenia na
chorobu z povolania na dlhodobé nadmerné jednostranné zaťaženie. Ďalej vo firme Roffelsen
Plastics Slovakia, s.r.o. Novozámocká 104, Nitra, pracovisko Nitrianska 59, Šurany, ktorá sa
zaoberá výrobou prádelných šnúr vykonávame pravidelne štátny zdravotný dozor, nakoľko je
tu predpoklad, že u pracovníkov môže vzniknúť podozrenie na chorobu z povolania
z dlhodobého nadmerného jednostranného zaťaženia. Podozrenie na chorobu z povolania
z dlhodobého nadmerného jednostranného zaťaženia sme neprešetrovali.
2.2

Intervencie na podporu zdravia pri práci
Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva v rámci štátneho zdravotného dozoru vo
väčších a menších firmách usmerňuje zamestnancov na realizáciu aktivít zameraných na
znižovanie zdravotných rizík z práce a z pracovného prostredia. Súčasne pri konzultáciách
informujeme zamestnávateľov a projektantov o možnostiach ochrany a podpory zdravia pri
práci a o realizácii vhodných preventívnych opatrení ochrany zdravia
2.2.2 Európska informačný kampaň Európskej agentúry pre BOZP (OSHA Bilbao)
zameraná na prevenciu zdravotných a bezpečnostných rizík pri práci.
Pracovníci oddelenia preventívneho pracovného lekárstva v mesiaci október 2015 sa
aktívne zapojili do Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na RÚVZ
uskutočnil deň otvorených dverí v spolupráci s oddelením výchovy ku zdraviu. Ďalej
pracovníci oddelenia denne, podľa záujmu zamestnávateľov a širokej verejnosti, poskytujú
poradenstvo všetkým zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám.
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2.4

Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách
Pracovníci oddelenia preventívneho pracovného lekárstva RÚVZ vykonali v priebehu
roka 2015 štátny zdravotný dozor na 23 chránených pracoviskách, na základe žiadosti na
uvedenie priestorov do prevádzky.
Štátny zdravotný dozor z vlastného podnetu, sme vykonali na piatich už existujúcich
chránených pracoviskách : Autosklo B&B, s.r.o. Krátka ul. č. 8, 940 67 Nové Zámky - pre
jedného pracovníka v prevádzke Autosklo B&B s.r.o. na Krátkej ul. č. 8 v Nových Zámkoch,
ďalej „Dunaj“, Zariadenie sociálnych služieb Kováčov, 943 66 Chľaba č. 505 - pre jedného
pracovníka na výkon upratovacích prác v zariadení sociálnych služieb, Adriana Hozlárová,
Ul. Vajanského č. 16, 942 01 Šurany - pre jednu pracovníčku v dielni na výrobu štrúdľového
cesta na Ul. Vajanského č. 16 v Šuranoch, Adrián Ševčík, Ul. T.Vansovej č. 10, 940 01 Nové
Zámky - pre jedného pracovníka v prevádzke dispečingu taxi služby na Ul. L.Štúra č. 17
v Nových Zámkoch a Zdeněk Kapala, Cyrilometódska ul. č. 6, 940 01 Nové Zámky - pre
jednu osobu na výkon administratívnych prác v autoopravárenskej dielni na Vinohradoch
č. 14 v Nových Zámkoch.
Výkon štátneho zdravotného dozoru sme vykonali na základe požiadaviek odborného
usmernenia Hlavného hygienika SR, ktorý bol doplnený o údaje o zamestnancoch na
chránených pracoviskách z hľadiska ich zdravotných obmedzení a uplatnenia potrebných
úprav pracovných podmienok. Neboli zistené závažné nedostatky, ktoré by bránili vydaniu
rozhodnutia, na uvedenie pracovísk pre pracovníkov so zdravotným postihnutím do
prevádzky.
V roku 2015 sa chránené pracoviská vytvárali, ale sa aj preobsadzovali jestvujúce
chránené pracoviská novým pracovníkom, alebo sa jednalo o ich rozšírenie.

ODDELENIE PODPORY ZDRAVIA
1. Aktívna podpora zdravia s hlavným zameraním na priority NPPZ a projekty WHO
Plnenie:
- Zorganizovali sme zdravotno-výchovné intervencie s využitím všetkých dostupných metód
a foriem skupinového a hromadného zdravotno-výchovného pôsobenia pre vybrané skupiny
obyvateľov okresu s osobitným zameraním na témy a termíny odporúčané Svetovou
zdravotníckou organizáciou formou besied a prednáškovej činnosti aj pri príležitosti
významných dní, ktoré boli zamerané na tému: 2x prednáška na tému „Zdravý životný štýl“,
1x prednáška „Obezita a správna výživa“ s premietnutím DVD „Hrozba pre život“, 2x
prednáška „Význam pohybu v prevencii obezity“ s premietnutím DVD „Hrozba pre život“,
2x prednáška „Poruchy príjmu potravy – anorexia, bulímia“ , 2x prednáška „Zásady pre
bezpečnejšie potraviny“, 6x prednáška „Význam ovocia a zeleniny, zdravý životný štýl“, 3x
prednáška „ Alkohol a ženy“, 3x prednáška „Fetálny alkoholový syndróm“, 2x prednáška
„Osteoporóza“, 2x prednáška „Očkovanie proti chrípke a pneumokokom“, 1x beseda „Ústna
hygiena“, 1x beseda „Prevencia cukrovky“, 3x prednáška „Alkohol a spoločnosť“, 1x
prednáška „Alzheimerova choroba“, 1 x prednáška „Zdravý životný štýl a prevencia obezity“,
3x prednáška „Prevencia ochorenia AIDS“;
- formou individuálneho poradenstva v celkovom počte 75 individuálnych konzultácií pre
cielené poradensko-konzultačné intervencie a cielenú intervenciu pri prevencii civilizačných
ochorení, taktiež so zameraním na prevenciu zdravotných problémov, minimalizovaním
rizikových faktorov zdravia, sme naďalej pokračovali v zlepšovaní zdravotného stavu
obyvateľstva pozitívnym ovplyvňovaním vedomostí, postojov a správania sa klientov;
- v miestnych masmédiách a na webovej stránke RÚVZ sme uverejnili články a propagáciu
svetových dní „Svetový deň zdravia“, „Svetový deň - Pohybom ku zdraviu“, „Svetový deň

242

darcov krvi“, „Svetový deň srdca“, „Medzinárodný deň starších“, „Svetový deň osteoporózy“,
„Svetový deň diabetu“, „Európsky týždeň boja proti drogám“, „Svetový deň AIDS“ a naďalej
sme pokračovali v zdravotno-výchovných aktivitách Svetových dní zdravia, v spolupráci so
základnými a strednými školami, Regionálnym osvetovým strediskom, Miestnym spolkom
SČK, Centrom voľného času, Domovom dôchodcov, Domovom - penziónom pre dôchodcov
a pod.
- pokračovali sme v poradenskej činnosti podľa koncepcií Poradenského centra ochrany a
podpory zdravia s využitím rozšírenej spolupráce s ostatnými oddeleniami RÚVZ a v
monitorovaní zdravotného uvedomenia a zisťovaní aktuálnych potrieb, foriem a rozsahu
zdravotno-výchovných intervencií u obyvateľstva regiónu.
2. Podpora Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR
Prevencia a kontrola nad chronickými ochoreniami v populácii v regióne (so zameraním na KVCH a onkologické ochorenia)
Plnenie:
- Pre cielené poradensko-konzultačné intervencie a cielenú intervenciu pri prevencii
civilizačných ochorení v Poradenskom centre ochrany a podpory zdravia, taktiež v rámci
hromadných akcií pri príležitosti Svetových dní, sme naďalej aktívne vykonávali somatické
a antropometrické vyšetrenia, počet vyšetrených 637 osôb; vyšetrenie TK: 637, 637 vyšetrení
% celkového tuku tukomerom, 637 stanovení BMI na základe telesnej výšky a váhy,
vyšetrení hodnôt kyseliny močovej a 637 vyšetrení hladiny cholesterolu, z toho 85-krát
v spolupráci s NTS Nové Zámky v rámci Svetového dňa darcov krvi, v spolupráci
s poisťovňou UNION ku „Dňu zdravia“ bolo vyšetrených 451 klientov, v spolupráci so
Slovenskou nadáciou srdca k „Svetovému dňu srdca v kampani MOST 2015 bolo
vyšetrených 26 klientov, a v rámci „Medzinárodného dňa starších“ - október Mesiac úcty
k starším sme uskutočnili 30 vyšetrení cholesterolu, meraní krvného tlaku, stanovení BMI pre
seniorov z vidieka okresu Nové Zámky.
3. Podpora Národného programu prevencie obezity
Plnenie:
- V rámci zapájania sa do programov a aktivít na podporu a zlepšenie pohybovej aktivity
detí sme realizovali výchovno - vzdelávacie aktivity v rámci edukačnej činnosti na
základných školách vo forme prednášok a besied na tému „Zdravý životný štýl“, „Obezita a
správna výživa“ s premietnutím DVD „Hrozba pre život“, „Význam pohybu v prevencii
obezity“, „Význam ovocia a zeleniny, zdravý životný štýl“, - program „Školské ovocie“ a
„Zdravý životný štýl a prevencia obezity“ – v rámci programu „Hravo ži zdravo“ - Program
„Školské ovocie“ bol spojený s realizáciou besied a prednášok na školách so zameraním na
význam ovocia a zeleniny a zdravého životného štýlu, taktiež bolo realizované zdravotno výchovné pôsobenie na obyvateľov prostredníctvom regionálnej televízie Nové Zámky
záznamom z prednášky a exkurzie vo výrobnom závode producenta ovocia, spojenou
s ochutnávkou ovocia, ovocných a zeleninových štiav;
- aktivity boli zamerané na zvýšenie a podporu pohybovej aktivity detí na školách - význam
pohybu v rámci vyučovania počas hodín telesnej výchovy a mimo vyučovacieho procesu
v záujmových krúžkoch s poskytnutím výchovno - vzdelávacích materiálov o správnej
výžive;
- v mobilnej poradni zdravia boli vykonané u obyvateľov regiónu (muži, ženy od 20 -55
rokov) merania antropometrických ukazovateľov, tlaku krvi, stanovenie BMI a WHR indexu,
meranie percenta telesného tuku a odbery krvi na cholesterol a kyselinu močovú; taktiež so
zameraním na odborné poradenstvo v oblasti správnej životosprávy a pohybovej aktivity
u dospelej populácie s možnosťou využívania regionálnych možností, ktoré sú zamerané na
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pestovanie zdravého životného štýlu (napr. využívanie cyklistických chodníkov a
novovybudovaného rekreačného chodníka Sihoť na hrádzi pozdĺž rieky Nitry v Nových
Zámkoch a pod.);
- v Poradenskom centre ochrany a podpory zdravia vrámci Dňa otvorených dverí pri
príležitosti Svetového dňa – Pohybom ku zdraviu mali obyvatelia možnosť absolvovať
antropometrické a biochemické vyšetrenie Reflotronom /glukóza, cholesterol, vyšetrenie
kyseliny močovej, meranie pulzu, tlaku krvi, BMI, WHR/ s poskytnutím odborného
poradenstva.
4. Prevencia fajčenia, konzumácie alkoholu a iných drog (Národný akčný plán na
kontrolu tabaku, NPP alkoholu)
Plnenie:
- Primárna prevencia drogových závislostí so zameraním na edukáciu a poskytovanie
poradenstva a výchovno-vzdelávacích materiálov pre školy, bola realizovaná formou
prednášok a besied na základných a stredných školách na tému „Alkohol a ženy“, „Fetálny
alkoholový syndróm“, „Alkohol a spoločnosť“ s dôrazom na tvorbu správnych postojov
k negatívnym spoločenským javom - fajčenie, alkohol a iné drogy;
- naďalej sme spolupracovali so všeobecnými lekármi okresu, ďalej so štátnymi orgánmi,
organizáciami i dobrovoľnými združeniami pri riešení danej problematiky (s Miestnym
spolkom SČK, Okresným riaditeľstvom PZ, Mestskou políciou Nové Zámky, Obvodným
oddelením PZ v Štúrove, základnými a strednými školami).
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Poprade
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1.Zabezpečenie kontroly individuálnych zdrojov pitnej vody všetkých podnikateľských
subjektov a zariadení podliehajúcich výkonu ŠZD a úradných kontrol a aktualizáciou
pasportov so zabezpečením odberu a laboratórneho vyšetrenia kvality dodávanej vody,
v prípade nedostatkov vydaním príslušných nápravných opatrení.
V rámci úlohy zabezpečenia kontroly individuálnych zdrojov pitnej vody u podnikateľských
subjektov a v zariadeniach podliehajúcich výkonu ŠZD bolo vykonaných 15 odberov vôd
z vlastnej studne. Pri výkone ŠZD bolo vypracovaných 13 pasportov z ktorých všetky studne
boli vŕtané s betónovými skružami, v 6 prípadoch a v 7 prípadoch s plastovými skružami.
Ochranné pásmo bolo uzavreté a uzamknuté, okolie studne pokosené. Dezinfekcia vody sa
vykonáva prípravkom Savo 1x ročne. Účel používania vodných zdrojov v prevádzkach
v gescii oddelenia PPL je predovšetkým na zásobovanie kravína, ovčína, skladových hál,
zariadení na osobnú hygienu zamestnancov. Celkový počet odberov vôd v rámci odd. PPL za
rok 2015 bol 21. Z nich 15 zo studní, 4 z verejného vodovodu a 2 zo záchytného prameňa.
2. Zhodnotenie aktuálneho stavu zásobovania obyvateľstva v rómskych osadách pitnou
vodou so zameraním na zabezpečenie prístupu k pitnej vode.
Plnenie:
Väčšina rómskych osád je zásobovaná pitnou vodou z verejných vodovodov prevažne z
výtokov umiestnených priamo v osade. Obydlia sú bez kolaudácie, čo je väčšina obydlí
v osadách a táto situácia nedovoľuje ich napojenie na verejnú vodovodnú sieť. Rómska osada
v Spišskom Bystrom okres Poprad a osada Bukovinka v Dravciach okres Levoča využíva ako
zdroj miestny potok a dá sa konštatovať, že obyvatelia týchto osád nemajú prístup k pitnej
vode. Obce Jurské, Ihľany a Podhorany majú zásobovanie pitnou vodou riešené
z individuálnych vodných zdrojov, ktoré z dôvodu nevhodného technického riešenia, ale aj
situovania nespĺňajú kritéria vodného zdroja pre pitnú vodu, čo sa odráža aj v nevyhovujúcej
kvalite vyšetrených vzoriek vôd. V obci Podhorany v kežmarskom okrese bol v rokoch 2014 2015 vybudovaný verejný vodovod ktorý bol v júni 2015 daný do trvalého užívania, avšak
rómska osada zatiaľ k vodovodu nie je pripojená. Najväčším problémom individuálnych
vodných zdrojov sú nevhodné ochranné pásma, ktoré sú často znečistené komunálnym
i biologickým odpadom ovplyvňujúcim kvalitu pitnej vody v týchto zdrojoch.
3. Sledovanie zdravotných rizík obyvateľov zásobovaných pitnou vodou bez dezinfekcie.
Plnenie:
V okresoch Kežmarok a Poprad sú tieto verejné vodovody bez zabezpečovania kontinuálnej
dezinfekcie: Belánsky vodovod zásobujúci mesto Spišská Belá a obce Rakúsy, Slovenská Ves
a Krížová Ves a Štrbský vodovod zásobujúci Tatranskú Štrbu a Štrbu. Oba vodovody sú
v správe Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s. Poprad, upustenie od dezinfekcie vody
v týchto vodovodoch je od roku 1997. Ďalším je vodovod Lendak, kde bolo upustené od
dezinfekcie v roku 2013 (prevádzku zabezpečuje obec Lendak). Dezinfekcia pitnej vody
v popradskom skupinovom vodovode je zabezpečovaná na minimálnej úrovni. Prevádzka
vodovodov bez dezinfekcie nemá negatívny dopad na epidemiologickú situáciu v uvedených
lokalitách. Táto skutočnosť sa neodráža ani na zhoršenej mikrobiologickej kvalite
vyšetrených vzoriek pitných vôd. Za predpokladu dodržania podmienok zabezpečenia trvale
vyhovujúcej kvality vody vo vodnom zdroji s dostatočnou výdatnosťou – ochranou vodného
zdroja, údržbou vodárenských objektov vypustenie dezinfekcie v týchto prípadoch nie je

246

zvýšením rizika ohrozenia verejného zdravia. V II. polroku 2015 boli prehodnotené možnosti
rozšírenia počtu vodovodov bez dezinfekcie a následne bolo uskutočnené spoločné jednanie
zástupcov RÚVZ Poprad so zástupcami obce Dúbrava o možnosti upustenia od dezinfekcie
vo vodovode Dúbrava. V súčasnej dobe sa obec zaoberá prípravou tejto alternatívy, pričom je
potrebné zosúladiť činnosti dvoch prevádzkovateľov vodných zdrojov v Dúbrave - obce
Dúbrava a Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti.
4. Zhodnotenie zdravotných rizík u pracovníkov Tatravagónky Poprad a.s.
V priebehu roka 2015 z hľadiska hodnotenia zdravotných rizík PZS vykonala
objektivizáciu pracovného prostredia v spoločnosti na základe preskúmania požiadaviek
zástupcov spoločnosti v spolupráci s PZS. Úroveň expozície hluku bola vykonaná na 3
pracoviskách a to na základe potreby zdokumentovania hladín hluku na pracoviskách za
účelom posúdenia vplyvu na zdravie vzhľadom k zmene technologických zariadení. Jednalo
sa hlavne o nové rozmiestnenie strojov, demontáže starých strojných zariadení a inštalovaním
nových strojno-technologických zariadení.
Zamestnávateľ predložil na posúdenie nové hodnotenia rizík a prevádzkové poriadky na
schválenie, ako aj
žiadosť o kategorizáciu prác na základe výkonu objektivizácie.
Z predložených podkladov RÚVZ so sídlom v Poprade vydal rozhodnutie č. PP3017/2/2014
zo dňa 29.1.2015 o zaradení jednotlivých pracovných činnosti do kategórie rizika a to:
hluk kategória 4 - 15 pracovísk,
hluk kategória 3 – 31 pracovísk,
zváračské pevné aerosóly kategória 3 – 12 pracovísk.
vibrácie kategória 3 – 14 pracovísk
chemické faktory – 2 pracoviská
5. Minimalizácia vzniku rizík preventabilných ochorení očkovaním.
Plnenie:
V priebehu roka 2015 bolo hlásených 55 odmietnutí povinného očkovania. Pohovor so
zákonnými zástupcami detí nebol úspešný v 27 prípadoch, čo bolo dôvodom zahájenia
priestupkového konania. Súhrnne v priestupkovom aj blokovom konaní bolo uložených 47
pokút v celkovej výške 2411 eur.
V priebehu mesiaca augusta bola podľa usmernenia ÚVZ SR vykonaná kompletná kontrola
povinného očkovania, pri ktorej v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča bola zistená
zaočkovanosť – od 88,8% (preočkovanie proti diftérii, tetanu, pertussis a poliomyelitíde v 6.
roku života v ročníku narodenia 2008 v okrese Levoča) do 100% u všetkých druhov
pravidelného očkovania a vo všetkých ročníkoch narodenia.
V nadväznosti na túto úlohu je nutné opakovane poukázať na prísľub zabezpečenia
imunologického prehľadu zo strany RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici a následný záujem
RÚVZ-tov Prešovského kraja prezentovaný úlohou RÚVZ so sídlom v Prešove uvedený v
dokumente Regionálne priority pre rok 2014.
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6. Sledovanie vybraných ukazovateľov zdravotného stavu obyvateľstva v regióne na
základe analýzy listov o obhliadke mŕtveho so zameraním na zistenie rozdielov medzi
majoritnou a rómskou populáciou.
Plnenie:
V roku 2015 sme pokračovali v ukladaní vybraných údajov z Listov o prehliadke mŕtveho do
databázy, kde je v súčasnosti uložených viac ako 25 tis. údajov. Jedná sa o súbor
z kontinuálneho zberu od r. 1996. Doterajšie výsledky jednoznačne potvrdili významné
rozdiely vo vybraných ukazovateľoch stavu verejného zdravia medzi majoritnou a rómskou
populáciou ale aj medzi rómskou populáciou navzájom v závislosti na stupni integrácie.
V rámci Slovenska sa jedná o jediný projekt zameraný na zistenie objektívnych rozdielov
v zdraví obyvateľstva majoritnej a rómskej populácie. Napriek dlhodobým skúsenostiam na
základe ktorých sa darí projekt realizovať sú z rôznych úrovní vznášané pochybnosti
o identifikácií členov rómskej komunity s následným poukázaním na rozpor so zákonom
týkajúcim sa identifikácie osoby podľa národnosti v závislosti od jej súhlasu. Táto skutočnosť
by sa z pochopiteľných dôvodov nemala vzťahovať na listy o obhliadke mŕtveho.
7. Príprava vyhlášky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku,
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky č. 237/2009 Z. z.
Plnenie:
NRC pre hluk a vibrácie pripravilo návrh novej vyhlášky č. 549/25007, ktorý bol zaslaný na
ÚVZ SR v roku 2014.
Hlavný hygienik SR menoval pracovnú skupinu k novelizácii vyhlášky, ktorej členmi sú
pracovníci ÚVZ SR (Mgr. Jajcaj, Ing. Ambróšová, JUDr. Soska, Ing. Juchová, MUDr.
Koppová - RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici), NRC pre hluk a vibrácie pri RÚVZ so
sídlom v Poprade (Ing. Roth), Slovenskej akustickej spoločnosti (Ing. Šimo, Prof. Ing.
Lumnitzer, Ing. Kamenický). V marci 2015 sa na ÚVZ SR uskutočnilo stretnutie pracovnej
skupiny na prejednanie predloženého návrhu. Pracovná skupina po prerokovaní prijala záver
na prípravu legislatívnej úpravy novely existujúcej vyhlášky zástupcami SkAS. V júni 2015
zorganizovalo NRC pre hluk a vibrácie konzultačný deň pracovníkov ÚVZ SR a RÚVZ v SR
k danej problematike, na ktorom boli pripravené podklady na úpravu vyhlášky a zaslané na
SkAS. Po zapracovaní podkladov a príprave návrhu textu novely vyhlášky sa uskutoční ďalšie
stretnutie pracovnej skupiny.
8. Vyšetrovanie vôd z kúpalísk Prešovského kraja v ukazovateli TOC.
Plnenie:
V priebehu mesiaca máj obdŕžali vedúci oddelení a odborov HŹPaZ v Prešovskom kraji
harmonogram odberu vôd z umelých kúpalísk na vyšetrenie ukazovateľa TOC. Ukazovateľ sa
vyšetroval v ŠL1CHA v Poprade. Zber vzoriek bol zabezpečený počas letnej turistickej
sezóny v dňoch 14. 7. 2015 a 17. 8. 2015. V uvedených termínoch bolo na RÚVZ so sídlom
v Poprade doručených z jednotlivých RÚVZ-tov 30 vzoriek vôd na laboratórne vyšetrenie.
9. Pokračovanie v sledovaní mikrobiálnej kvality materského mlieka na gynekologickopôrodníckom oddelení Nemocnice a. s. Poprad
Plnenie:
Špecializované laboratórium 2 mikrobiologických analýz vyšetrilo za rok 2015 76 vzoriek
materského mlieka.
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Mikrobiologické vyšetrenia boli zamerané na sledovanie účinnosti pasterizácie materského
mlieka porovnávaním mikrobiologickej kvality mlieka pred a po jeho pasterizácii.
Zisťovala sa prítomnosť patogénnych mikroorganizmov v
nepasterizovanom
a pasterizovanom mlieku a prítomnosť stafylokokového enterotoxínu v pasterizovanom
mlieku, ako prevencia proti ohrozeniu zdravia novorodencov podávaním kontaminovaného
mlieka.
Bolo vyšetrených 37 vzoriek materského mlieka pred pasterizáciou a 39 vzoriek po
pasterizácií. V 16 vzorkách bola pasterizácia účinná a neboli tam zistené žiadne
mikroorganizmy. V 23 vzorkách aj po pasterizácií bola potvrdená prítomnosť
mikroorganizmov. V 5 prípadoch izolovaných kmeňov Staphylococcus aureus bola potvrdená
produkcia enterotoxínu (SET).
V jednom prípade bola potvrdená produkcia SET typ C a D.
V dvoch prípadoch produkcia SET typ D.
V dvoch prípadoch produkcia SET typ A a D.
10. Starostlivosť o detské ihriská a pieskoviská v rámci občianskej vybavenosti Mesta
Poprad
Plnenie:
V letnej sezóne 2015 v lokalitách všetkých mestských častí mesta Poprad a mesta Kežmarok
bolo odobratých 41 vzoriek pieskov z detských pieskovísk, z nich 34,1% bolo posúdených
ako nevyhovujúcich (prítomnosť vajíčok helmintov, prekročený limit mikrobiálneho
znečistenia). Percento vzoriek nezodpovedajúcich prípustným množstvám vybraných
indikátorov súvisí so zavedením metodiky vyšetrovania pieskov aj na parazitárne znečistenie
pieskov.
S Mestom Poprad a s Mestom Svit, ako prevádzkovateľmi detských ihrísk a pieskovísk, boli
na podnet orgánu verejného zdravotníctva pracovné stretnutia za účelom definitívneho
doriešenia tejto problematiky. Mesto Poprad aktualizuje územný plán, do ktorého navrhuje
definitívne lokality pre detské ihriská a pieskoviská s tým, aby bola zabezpečovaná
pravidelná údržba vybavenosti detských ihrísk a kvalita pieskov v pieskoviskách. V Meste
Kežmarok bola vyčlenená časť finančných prostriedkov na zlepšenie technického stavu
a vybavenosti detských ihrísk a pieskovísk vo vybranej časti mesta.
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A. Legislatívne základy:
1. Zákon č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
2. Zákon č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
3. Zákon č.377/2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4. Zákon č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
5. Zákon č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve
B. Vychádzajú z medzinárodných a národných dokumentov:
1. Európsky dokument Zdravie 2020
2. Globálny akčný plán WHO pre prevenciu a kontrolu neprenosných ochorení 2013-2020.
3. Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2013 – 2030.
4. Programové vyhlásenie vlády SR
5. Národný akčný plán pre životné prostredie a zdravie (NEHAP IV.)
ODDELENIE HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA
1.

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
V roku 2015 sme zabezpečili odber a analýzu vzoriek vôd z 28 verejných
vodovodov: v rámci kontrolného monitoringu - 210, preverovacieho monitoringu - 33,
v rámci ŠZD - 34, spolu 277 vzoriek. Vo vzorkách odobratých z verejných vodovodov sme
nezaznamenali prekročenie obsahu dusičnanov nad 50 mg/l.
Vyšetrených bolo 28 vzoriek z individuálnych vodných zdrojov, z toho dusičnany 0-10
mg/l obsahovalo 15 vzoriek, 10 - 50 mg/l obsahovalo 13 vzoriek a ani v jednom prípade
nebol zistený obsah dusičnanov nad 50 mg/l.
1.2. Kontrola vody na kúpanie
Počet bazénov s celoročnou prevádzkou - 18, počet predložených protokolov o
analýze kvality vody od prevádzkovateľov - 57. Počet odobratých vzoriek v rámci ŠZD 100, z toho nevyhovujúcich vzoriek - 16 .
Počet letných kúpalísk v našom regióne - 7, spustených do prevádzky - 4.
Predložených protokolov o kvalite vody od prevádzkovateľov - 16. Počet odobratých vzoriek
v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru – 14.
Počet sankcií: 8 (Salus – relax centrum s.r.o., Bohunice – 2x detský bazén Dubnica nad
Váhom, STC Púchov – vírivka, Hotel Alexandra Púchov – vírivka, MŠK Púchov – Krytá
plaváreň, plavecký bazén, MŠK Považská Bystrica – Krytá plaváreň, detský bazén, ŠAMO
AKTIV s.r.o. Lazy pod Makytou – plavecký bazén, Kúpele Nimnica – rehabilitačný bazén).
V roku 2015 bol vykonaný mimoriadny cielený ŠZD na sezónnych prírodných
a umelých kúpaliskách – 4 kontroly a mimoriadny cielený ŠZD na sezónnych prírodných
a umelých kúpaliskách so zameraním na kontrolu prítomnosti plavčíkov – 4 kontroly.
2
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1.3. Štátny zdravotný dozor v ubytovacích zariadeniach a v zariadeniach sociálnych
služieb
Počet ubytovacích zariadení - 83.
ŠZD bol vykonaný v 10 ubytovacích zariadeniach, v ktorých neboli zistené závažné
nedostatky. Bol vykonaný cielený ŠZD na kontrolu ubytovacích zariadení v SR – 1 kontrola
v zariadení Wellness & Spa Hotel Čertov, Lazy pod Makytou – Čertov.
Počet zariadení sociálnych služieb – 27.
V I. polroku 2015 bola vykonaná mimoriadna cielená kontrola v domovoch sociálnych
služieb, vrátane domovov dôchodcov – 11 kontrol. Neboli zistené žiadne nedostatky.
V druhom polroku sme vykonali štátny zdravotný dozor bol vykonaný v troch zariadenia
sociálnych služieb – Centrum sociálnych služieb – Lednické Rovne, Centrum sociálnych
služieb Obce Papradno a Centrum sociálnych služieb Riviera n. o. Udiča. V tomto zariadení
bola uložená sankcia za nedodržiavanie prevádzkového poriadku.
ODDELENIE
PREVENTÍVNEHO
TOXIKOLÓGIE
2.1.

PRACOVNÉHO

LEKÁRSTVA

A

Znižovanie miery zdravotných rizík z pracovného prostredia, pracovných
podmienok a spôsobu práce u pracovníkov v sklárskom priemysle.

RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici eviduje celkom 309 pracovníkov z toho 4 ženy
vykonávajúcich rizikové práce v sklárskom priemysle - spoločnosť Rona, a.s., Lednické
Rovne. Pri ručnej výrobe skla v hutnej hale sú pracovníci zaradení do tretej kategórie rizika rizikový faktor záťaž teplom, fyzická záťaž - DNJZ. Niektoré profesie sú zaradené do tretej
kategórie tiež z dôvodu expozície hluku presahujúcemu horné akčné hodnoty expozície
hluku. V roku 2015 bola vykonaná generálna oprava pece, čím došlo k zlepšeniu
mikroklimatických podmienok na pracovisku. Na základe vykonaných zmien bolo
zabezpečené meranie mikroklimatických podmienok a opätovné posúdenie rizika, ktoré
preukázalo zníženie miery rizika pre niektoré profesie vykonávajúce pracovnú činnosť na
hutnej hale - zníženie počtu pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce o 15 - rizikový
faktor záťaž teplom.. Z posudzovania rizika bol vypracovaný posudok o riziku, ktorý bol
spolu s prevádzkovým poriadkom predložený na RÚVZ na schválenie. Súčasťou
prevádzkového poriadku boli aj opatrenia navrhované pre všetky profesie exponované
nadmernému teplu pri ručnej, ale aj pri strojovej výrobe skla - prestávkový režim,
zabezpečenie pitného režimu ... Tiež bolo zabezpečené hodnotenie fyzickej záťaže pre
profesiu majster na lavici, ktorej práca je dlhodobo zaradená do tretej kategórie rizika rizikový faktor fyzická záťaž - DNJZ z dôvodu výskytu zmien zdravia pracovníkov (častý
výskyt chorôb z povolania). Výsledky posúdenia rizika nepreukázali zníženú mieru rizika
a pracovné činnosti naďalej spĺňajú kritéria pre zaradenie do tretej kategórie rizikových prác.
Z posudzovania rizika bol vypracovaný posudok o riziku. Hodnotenie rizika - rizikový faktor
fyzická záťaž bude postupne vykonávané aj u ďalších vytipovaných profesií.
Rizikové práce - rizikový faktor fyzická záťaž (tlak na lakťový nerv) sú evidované aj pre
prácu brusiča skla. Pri prešetrovaní podozrenia na chorobu z povolania v tejto profesii boli
zistené nedostatky z hľadiska ergonómie - nevhodné pracovné sedadlo z dôvodu jeho
nestability. Z toho dôvodu boli v spolupráci s PZS riešené možnosti zabezpečenia vhodného
sedadla pre túto činnosť.
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Pri strojovej výrobe skla sú pracovníci exponovaní hluku a nadmernému teplu z technológie a
pri obsluhe DELAC-u - rezanie a otavovanie pohárov aj pevnému aerosólu. Na základe
vykonaných opatrení pri obsluhe DELAc-u - rekonštrukcia odsávania - zväčšenie plochy pre
odsávanie bolo meraním potvrdené zníženie miery rizika z expozície pevnému aerosólu
a preto bol podaný návrh na vyradenie tejto práce z tretej kategórie.
Opätovné posudzovanie rizika bolo na základe výsledkov nových meraní vykonané na
pracovisku maliarne, kde pracovníci používajú na ručné maľovanie výrobkov rôzne druhy
farieb, blistrov spolu s riedidlami s obsahom toluénu, dichlórmetánu a cyklohexanónu.
Meraním nebolo zistené prekročenie NPEL pre uvedené chemické faktory - pracovné
činnosti boli na základe záverov posúdenia rizika zaradené do 2. kategórie prác z hľadiska
zdravotných rizík.
Nové merania hluku a posúdenie rizika boli tiež zabezpečené na leptacej linke a v dielni
diarytu. Meraním nebolo zistené prekročenie horných akčných hodnôt expozície hluku
a pracovné činnosti boli zaradené do 2. kategórie.
2.2.

Zabezpečenie výkonu ŠZD na pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú rizikové
práce, vedenie databázy údajov o rizikových prácach

RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici získava údaje a vedie evidenciu o počte
exponovaných zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce v zamestnávateľských
subjektoch pôsobiacich na území okresov Púchov, Považská Bystrica a Ilava v programe
ASTR, ktorého aktualizácia je pravidelne vykonávaná podľa požiadaviek ÚVZ SR. Podľa
štandardných výstupov programu bolo k 31.12.2015 v 3. a 4. kategórii rizikových prác
v pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici evidovaných celkom 2869 exponovaných
zamestnancov, z toho 581 žien. Počet zamestnávateľských subjektov, u ktorých evidujeme
rizikové práce je 109. Podľa evidencie ASTR najviac rizikových prác evidujeme v rezorte
priemyselnej výroby - 2374 zamestnancov. 130 pracovníkov vykonáva rizikové práce v
oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci. V poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove
evidujeme 40 zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce. Rizikové práce v oblasti
administratívnych a podporných služieb vykonáva 96 pracovníkov, v oblasti dodávky vody,
čistenia a odvodu odpadových vôd, odpadov a služieb odstraňovania odpadov vykonáva
rizikové práce 17 pracovníkov a v odborných, vedeckých a technických činnostiach
vykonáva rizikové práce 23 pracovníkov. V stavebníctve a pri ťažbe a dobývaní vykonáva
rizikové práce 36 pracovníkov a v oblasti skladovania a dopravy 92 pracovníkov. 61
pracovníkov vykonáva rizikové práce v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu. Z jednotlivých
rizík sú pracovníci pri výkone prác zaradených do tretej alebo štvrtej kategórie najviac
exponovaní rizikovému faktoru hluk (2070 exponovaných pracovníkov, z toho 1945 v 3. kat.
a 125 v 4. kat.). Chemickým látkam je exponovaných 929 pracovníkov (z toho 829 v 3.
kategórii a 100 v 4. kategórii), z tohto počtu je pevnému aerosólu exponovaných 721
pracovníkov (z toho 621 v 3. kat. a 100 v 4. kat.). Nešpecifickému faktoru - mikroklimatické
podmienky je exponovaných 334 pracovníkov (záťaž teplom - 290 pracovníkov a 44
pracovníkov - záťaž chladom). Vibráciám je exponovaných 80 pracovníkov. Nadmernej
fyzickej záťaži - DNJZ je exponovaných 114 pracovníkov, všetci v 3. kat., zvýšenému tlaku
na lakťový nerv 15 exponovaných pracovníkov, všetci v 3. kategórii. 97 pracovníkov je
exponovaných nadmernej fyzickej záťaži pri ručnej manipulácii s bremenami a z dôvodu
zaujímania nepriaznivej polohy pri práci je do tretej kategórie rizikových prác zaradených 20
pracovníkov. Biologickým faktorom je exponovaných spolu 17 pracovníkov v 3. kat.,
optickému žiareniu sú vystavení 2 pracovníci v 3. kategórii.
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V porovnaní s údajmi získanými k 31.12.2015 došlo k navýšeniu počtu pracovníkov
vykonávajúcich rizikové práce o 257 pracovníkov - nové rizikové práce v spoločnostiach
Raven, a.s. Považská Bystrica a CCN Group Castings, s.r.o., Považská Bystrica, Spoločnosť
Kováč, s.r.o., Dubnica nad Váhom, Gimax Tyres, a.s., Púchov. Pracovníci sú na pracoviskách
týchto spoločností exponovaní rizikovému faktoru hluk a fyzickej záťaži (celková fyzická
záťaž - energetický výdaj, srdcová frekvencia, práca s bremenami a pracovné polohy) preto
z hľadiska expozície jednotlivým rizikovým faktorom boli najväčšie zmeny zaznamenané
v expozícii týmto rizikovým faktorom - hluk o 256 exponovaných viac, fyzická záťaž celkom
o 82 pracovníkov viac (vyhlásenie rizikovej práce - rizikový faktor fyzická záťaž
u zamestnancov spoločností skupiny GIMAX). V expozícii chemickým látkam (vrátane
pevných aerosólov) nedošlo k výraznejším zmenám. V niektorých spoločnostiach došlo
k vyradeniu prác z tretej resp. štvrtej kategórie z dôvodu vykonaných opatrení na
jednotlivých pracoviskách, na základe novej objektivizácie či zrušenia pracoviska:
- Prenosil, s.r.o., Lednické Rovne - vyradenie prác zo štvrtej kategórie na základe
vykonaných opatrení (presťahovanie pracoviska do nových priestorov, zmena technológie
obrusovania) a výsledkov nových meraní.
Rona, a.s., Lednické Rovne - zrušenie zaradenia práce pri obsluhe DELAC-u - rizikový
faktor prach na základe výsledkov novej objektivizácie po vykonaných opatreniach rekonštrukcia odsávania, zrušenie zaradenia niektorých prác do tretej kategórie - rizikový
faktor záťaž teplom z dôvodu vykonaných opatrení a prehodnotenia miery rizika.
IMC Slovakia, s. r.o., Šebešťanová - zrušenie zaradenia práce zváračov do tretej
kategórie - rizikový faktor hluk na základe výsledkov novej objektivizácie.
PD Mestečko - zrušenie zaradenia pracovníkov na pracovisku rastlinná výroba rizikový faktor chemické faktory (pesticídy) do tretej kategórie na základe vykonaných
opatrení na elimináciu rizika - kapotáž, klimatizácia stroja pre aplikáciu postreku.
- Na základe výsledkov novej objektivizácie alebo zrušenia pracoviska boli vyradené
práce z tretej kategórie v spoločnostiach PD Bolešov, Stredná odborná škola, Dubnica nad
Váhom, Bioplyn Horovce, s.r.o., Bratislava - prevádzka Horovce, DEL s.r.o., Lednické
Rovne, Danfoss Power Solutions, a.s., Považská Bystrica, ZVS holding, a.s., Dubnica nad
Váhom.
Opatreniami zo strany zamestnávateľa sa nepodarilo za obdobie jedného roka znížiť mieru
rizika a pracovné činnosti naďalej spĺňali kritéria pre zaradenie do štvrtej kategórie prác. Z
dôvodu straty platnosti rozhodnutia boli vydané do 31.12. 2015 nové rozhodnutia pre
nasledovných účastníkov konania: Púchovský mäsový priemysel a.s., Púchov, MEDEKO
CAST, s.r.o., Považská Bystrica, Continental Matador Truck Tires, s.r.o., Púchov, M-CAST,
s.r.o., Považská Bystrica, VS - Mont, s.r.o., Lazy pod Makytou, UNI-TECH, s.r.o., Púchov,
METALLFORM,s.r.o., Beluša, Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o., Dubnica nad
Váhom, Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov.
Celkovo bolo k 31.12.2015 vydaných 39 rozhodnutí podľa § 13 ods. 4 písm. l) zákona č.
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.).
Za účelom znižovania miery zdravotných rizík zamestnancov bol vykonávaný ŠZD podľa
odborného usmernenia ÚVZ SR zameraný na dodržiavanie ustanovení jednotlivých nariadení
vlády. Súčasťou štátneho zdravotného dozoru bolo overenie informovanosti zamestnancov o
rizikách vyplývajúcich z expozície jednotlivým faktorom pracovného prostredia:
Hluk - 6 subjektov -spolu 40 dotazníkov „H“
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Chemické látky - 2 subjekty - spolu 16 dotazníkov „C“
Azbest - 1 subjekt - spolu 4 dotazníky „A“
Mikroklimatické podmienky - 1 subjekt - spolu - 21 dotazníkov „M“
Okrem toho je expozícia pracovníkov jednotlivým faktorom pracovného prostredia
posudzovaná aj pri výkone ŠZD v rámci posudkovej činnosti pri uvádzaní priestorov do
prevádzky a následne pri posudzovaní výsledkov hodnotenia zdravotných rizík ako splnenia
opatrení uložených pri výkone štátneho zdravotného dozoru. Tiež bola expozícia pracovníkov
(výsledky meraní, údaje z kariet bezpečnostných údajov ...) hodnotená aj v rámci posudkovej
činnosti pri prehodnocovaní zaradenia pracovných činností do tretej alebo štvrtej kategórie.
V spoločnosti Rona, a.s. Lednické Rovne došlo k zmene technológie - výmena pece, čím
sa podarilo eliminovať tepelnú záťaž niektorých pracovníkov zaradených do tretej kategórie
prác - rizikový faktor záťaž teplom. Záťaž teplom jednotlivých pracovníkov bola opätovne
prehodnotená a bol podaný návrh na vyradenie niektorých prác z tretej kategórie.
ŠZD na pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú rizikové práce zameraný na kontrolu
plnenia povinností zamestnávateľa a na získanie údajov o počte pracovníkov pre aktualizáciu
databázy bol vykonávaný v druhom polroku 2015..
2.3.

Dozor nad zabezpečovaním zdravotného dohľadu pre zamestnancov všetkých
kategórií z hľadiska zdravotných rizík

Kontrola splnenia povinnosti na zabezpečenie zdravotného dohľadu podľa § 30 ods.
1 písm. b) v spojení s § 30a a 30d zákona č. 355/2007 Z.z. pre pracovníkov všetkých
kategórií z hľadiska zdravotných rizík bola vykonávaná pracovníkmi všetkých oddelení pri
výkone štátneho zdravotného dozoru. K 31.12. 2015 bolo pracovníkmi RÚVZ so sídlom
v Považskej Bystrici skontrolovaných 382 subjektov podľa podkladov zaslaných ÚVZ SR
s miernymi modifikáciami. Zamestnávatelia využívajú pre zabezpečenie zdravotného
dohľadu pre zamestnancov 1. a 2. kategórie prác z hľadiska zdravotných rizík najčastejšie
bezpečnostných technikov, ktorí pre nich zabezpečujú výkon niektorých činností pracovnej
zdravotnej služby dodávateľským spôsobom na základe zmluvy (182 subjektov). Niektorí
zamestnávatelia využívajú na výkon tejto činnosti vlastných zamestnancov - bezpečnostných
technikov (26 subjektov), lekárov (8 subjektov), vlastný tím PZS (3 subjekty). Zdravotný
dohľad pre zamestnancov tímom PZS zabezpečilo 110 kontrolovaných subjektov. Zdravotný
dohľad nezabezpečilo 53 subjektov kde nie sú vyhlásené rizikové práce. Všetky kontrolované
subjekty s vyhlásenými rizikovými prácami mali zabezpečenú PZS.
Pri výkone ŠZD je overované splnenie povinnosti fyzických alebo právnických osôb
oznámiť vykonávanie niektorých činností PZS dodávateľským spôsobom na ÚVZ SR. Pri
vykonávaní činností PZS vlastnými odbornými zamestnancami bola táto skutočnosť
oznamovaná na RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici. K 31.12.2015 evidujeme 36 takýchto
oznámení. Pri výkone ŠZD nebolo zistené vykonávanie PZS vlastnými odbornými
zamestnancami bez splnenia povinnosti oznámiť túto skutočnosť na RÚVZ.
Pracovná zdravotná služba vlastnými odbornými zamestnancami je zabezpečená aj na
RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici.
Pri výkone ŠZD boli zamestnávatelia boli upozorňovaní na povinnosť zabezpečiť zdravotný
dohľad pre zamestnancov všetkých kategórií a boli im poskytované informácie
o možnostiach jeho zabezpečenia. Zároveň im boli uložené termíny na splnenie tejto
povinnosti preukázané predložením zmluvy o zabezpečení zdravotného dohľadu. V jednom
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prípade bola uložená pokuta v spoločnosti, kde bolo meraním zistené prekročenie akčných
hodnôt expozície hluku a zamestnávateľ nezabezpečil hodnotenie zdravotných rizík,
nepredložil návrh na zaradenie prác do tretej kategórie a nesplnil povinnosť na zabezpečenie
zdravotného dohľadu pre svojich zamestnancov (PZS).
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)
Táto úloha je priebežne plnená v spolupráci s oddelením podpory zdravia, kde sa
vykonáva plnenie projektu sledovanie výživového stavu obyvateľstva vybraných vekových
skupín dospelej populácie (19-35 a 36-54 rokov). V roku 2015 bolo vyšetrených 25
respondentov rozdelených do jednotlivých vekových kategórií. Výsledky vyšetrení
výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie sú k dispozícii
v dokumentácii na oddelení hygieny výživy RÚVZ Považská Bystrica.
3.1.2 Sledovanie obsahu soli v pokrmoch podávaných v zariadeniach školského a ostatného
uzavretého stravovania.
V roku 2015 bolo odobratých 20 pokrmov (kompletné obedové menu, pokrmy
rýchleho občerstvenia) za účelom monitoringu obsahu NaCl v zariadeniach verejného
stravovania. Podľa obdŕžaných výsledkov laboratórnych vyšetrení bol obsah NaCl zistený
v rozmedzí 6,6 – 11,5 g/kg. Súčasne bol v priebehu roku 2015 vykonaný odber hotových
pokrmov a pokrmov rýchleho občerstvenia na zistenie obsahu kontaminantov- kovy- olovo,
ortuť a kadmium v počte 50 vzoriek. Podľa obdŕžaných výsledkov laboratórnych vyšetrení
nebol vo vyšetrených vzorkách prekročený limit kontaminatov – olovo, kadmium a ortuť.
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

¾ Plnenie spracovaného MANCP – rok 2015
• V zmysle Viacročného národného plánu pre ÚK spracovaného na podmienky
dozorovaných okresov bolo v roku 2015 odobratých 436 vzoriek, z toho 417 potravín, 13
vzoriek kozmetických výrobkov a 6 vzoriek obalov.
V roku 2015 bolo vykonaných celkom 791 kontrol v potravinárskych prevádzkach.
¾ Cielený výkon kontroly nad materiálmi a predmetmi prichádzajúcimi do styku
s potravinami
¾ V rámci plnenia Viacročného národného plánu úradnej kontroly vykonávanej orgánmi
verejného zdravotníctva, bod „ Materiály a predmety určené na styk s potravinami „ bolo
v roku 2015 odobratých celkovo 6 vzoriek predmetov určených na styk s potravinami
podľa časového harmonogramu na rok 2015. V mesiaci marec boli odobraté 2 vzorky,
v mesiaci jún 3 vzorky a v mesiaci október 1 vzorka, ktoré boli priebežne zasielané na
laboratórne vyšetrenie do akreditovaného národného referenčného laboratória
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade . Z celkového počtu 6
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vzoriek boli 3 vzorky zaslané na mikrobiologické vyšetrenie a 3 vzorky na fyzikálno –
chemické vyšetrenie. Na základe obdŕžaných výsledkov laboratórnych analýz všetkých 6
vzoriek splnilo požiadavky platnej legislatívy. Súčasne bolo vykonaných 16 úradných
kontrol bez odberu vzoriek zameraných na označovanie a skladovanie materiálov
a predmetov určených na styk s potravinami.
3.3.

Monitoring probiotik v potravinách na osobitné výživové účely a vo výživových
doplnkoch

Na plnení úlohy sa podieľa RÚVZ so sídlom v Trenčíne v spolupráci s odbormi HV
v sídle krajov. Odobraté bolo v roku 2015 celkom 5 vzoriek výživových doplnkov na zistenie
deklarovaného množstva probiotických baktérií. Na základe obdŕžaných skúšok boli vzorky
vyhovujúce.
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.

V roku 2015 bol vykonávaný štátny zdravotný dozor v predškolských a školských
zariadeniach v rámci plánovaných, cielených a mimoriadnych kontrol. Kontroly boli
zamerané na plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 355/2007 a vykonávacích
vyhlášok. Pravidelne podľa plánu práce oddelenia boli vykonávané kontroly dodržiavania
hygienických zásad pri príprave a podávaní stravy, kvality vstupných surovín, hygieny
označovania a vysledovateľnosti mäsa používaného na prípravu hotových pokrmov. V
stravovacích zariadeniach pre deti a mládež bol výkon ŠZD zameraný najmä na
usmerňovanie a kontrolu spoločného stravovania detí a mládeže, správnu technológiu
prípravy jedál, zavedenie systému správnej výrobnej praxe, pestrosť jedálnych lístkov,
dodržiavanie odporúčaných výživových dávok, zásady zdravej výživy, dodržiavanie pitného
režimu, správneho skladovania surovín na prípravu jedál.
V školských bufetoch, automatoch a iných formách ambulantného predaja zriadeného
v rámci zariadení pre deti a mládež boli kontroly zamerané na dodržiavanie hygienických
požiadaviek, doklady odbornej spôsobilosti, doklady zdravotnej spôsobilosti, dodržiavanie
zásad osobnej hygieny. Pracovníčky sa zamerali i na kontrolu predaja tabakových výrobkov,
nápojov s obsahom kofeínu a alkoholických nápojov v bufetoch pri základných, stredných a
vysokých školách a v študentských domovoch. Celkovo bolo vykonaných 36 kontrol
v uvedených zariadeniach.
V zariadeniach, ktoré sú zásobované z vlastného zdroja, sa vykonávali v priebehu
roka 2015 kontroly kvality pitnej vody ( odobratých 21 vzoriek) a konzultácie ohľadom
zabezpečenia vodného zdroja. Väčšina zariadení pre deti a mládež v našom regióne je
napojená na verejný vodovod. V rámci výkonu ŠZD sme sa zamerali tiež na kontrolu
odbornej spôsobilosti osôb, ktoré sa starajú o individuálne vodné zdroje, z ktorých sú
jednotlivé zariadenia pre deti a mládež zásobované pitnou vodou. Nedostatky zistené pri
kontrolách boli prerokované s prevádzkovateľmi zariadení (obecné úrady). Väčšina zariadení
pre deti a mládež je napojených na verejný vodovod.
V mesiacoch apríl – október 2015 boli vykonané kontroly pieskovísk na vybraných
pieskoviskách v rámci občianskej vybavenosti v Meste Považská Bystrica ( 4 vzorky ) ako
aj v predškolských zariadeniach celého regiónu ( 20 vzoriek). Výsledky vzoriek piesku boli
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hodnotené ako vyhovujúce v 19 – tich prípadoch. V predškolskom zariadení s nevyhovujúcou
kvalitou piesku boli následne prijaté opatrenia. V mesiaci jún sme riešili podnety občanov,
týkajúce sa starostlivosti o pieskoviská, ktoré sú prevádzkované Mestom Považská Bystrica.
K spolupráci sme vyzvali aj mestskú políciu.
Opakovane sme riešili prehodnocovanie kapacity tried materských škôl, vytvárali sa
nové triedy v upravených priestoroch materských škôl, ale aj nové prevádzky starostlivosti
o deti do šesť rokov.
Napriek prijatým preventívnym opatreniam pretrváva problém s výskytom pedikulózy
na školách a v predškolských zariadeniach. Pracovníci HDM opakovane zaslali všetkým
riaditeľom školských zariadení súbor preventívnych a represívnych opatrení, ktoré musia byť
súčasťou prevádzkového poriadku. Problémom je nezodpovedný prístup zo strany niektorých
rodičov, ktorí nevenujú ochoreniu dostatočný záujem a nedoliečené dieťa sa tak stáva po
návrate do kolektívu opäť zdrojom šírenia ochorenia.
Pri kontrole vykonávania ranného filtra u detí bolo zistené, že učitelia sa bránia jeho
výkonu, ako aj tomu neprijať dieťa podozrivé z ochorenia do kolektívu. Na jednej strane sa
rodičia hnevajú, že deti dajú do zariadení zdravé a pravidelne ochorejú, na druhej strane sú
rodičia, ktorý dajú do zariadenia aj nie úplne zdravé dieťa. Uvedenú problematiku sme riešili
aj na poradách s riaditeľkami materských škôl. Pracovníci odd. HDM riešili niekoľko
podnetov od rodičov, ktoré sa týkali ranného filtra, nosenia hračiek do predškolského
zariadenia, čistenia priestorov a pod.
V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru nebolo uložené opatrenie na
odstránenie zistených nedostatkov. Nedostatky zistené v rámci výkonu štátneho zdravotného
dozoru boli prejednané zo zriaďovateľom zariadení a následne boli dohodnuté termíny na ich
odstránenie.
V rámci projektu monitoring úrazovosti detí vo veku 7-10 rokov boli zozbierané údaje
od 60 detí (30 z mestskej a 30 z vidieckej základnej školy). Deti boli v určenej vekovej
kategórií 7-10 rokov. Projekt nadväzuje na výsledky získané predchádzajúcim prieskumom
a je v súlade s vytýčenými prioritnými oblasťami pre odbor HDM. Zber údajov prebehol
v stanovenom termíne a získané údaje, ktoré pracovníci oddelenia HDM vložili do masky
v programe Excel boli v termíne do 30.6.2015 zaslané na ÚVZ SR.
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)

Štátny zdravotný dozor v základných a stredných školách bol zameraný okrem iného
na náležitosti a plnenie prevádzkových poriadkov.
Na základe výkonu štátneho zdravotného dozoru v ubytovacích zariadeniach pre deti
a mládež, ktorý prebehol v mesiaci marec, máj 2015 bolo zistené, že opatrenia, ktoré mali
byť realizované v mesiaci január až marec 2015 sú splnené a nedostatky boli odstránené
v stanovených termínoch.
Vo väčšine zariadení sa stretávame s nedostatkom financií. Zo strany zriaďovateľov
ide väčšinou o udržanie pôvodného vybavenia prevádzky a riešenia havarijných stavov.
V rámci monitoringu telovýchovných podmienok na základných a stredných školách je našou
úlohou prostredníctvom štátneho zdravotného dozoru zabezpečiť, aby výučba telesnej
výchovy a iných pohybových aktivít prebiehala v hygienicky vyhovujúcom prostredí.
Rovnako sledovať primeranú úroveň fyzickej aktivity detí a dorastu podľa potrieb zdravého
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fyzického a duševného vývinu. Odborne zdôvodniť potrebu minimálne 30 minútovej
pohybovej aktivity denne pre všetkých žiakov v školách.
Zároveň sa pracovníci HDM podieľali na zbere údajov od respondentov v dvoch SŠ
v rámci projektu Tabak, Alkohol, Drogy a distribúcii letákov v rámci komunikačnej kampane
o násilí páchanom na deťoch.
ODDELENIE EPIDEMIÓLOGIE
5.1.

Zabezpečenie Národného imunizačného programu SR s cieľom
pravidelného povinného očkovania

udržania

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.
Laická verejnosť:
- propagácia očkovania a edukácia obyvateľstva prostredníctvom web stránky RÚVZ so
sídlom v Považskej Bystrici a regionálnych médií,
- „Poradňa očkovania“ - informácia o zriadenej poradni očkovania je sprístupnená na web
stránke RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici. Hlavným cieľom je zvýšenie
informovanosti o očkovaní a očkovaním preventabilných ochoreniach a zníženie počtu
odmietnutí očkovania. Poskytujú sa aj informácie o očkovaní pred cestou do zahraničia.
Odborná verejnosť:
- pravidelné usmerňovanie a informovanie všeobecných lekárov pre deti a dorast
a všeobecných lekárov pre dospelých o problémoch súvisiacich s očkovaním, o všetkých
zmenách týkajúcich sa plánovania, organizácie a realizácie imunizačného programu,
zmenách v oblasti očkovania (telefonicky, písomne, osobne),
- projekt „Vzdelávanie študentov SZŠ v oblasti vakcinológie“ - SZŠ Považská Bystrica, r.
2015 44 študentov 3. ročníkov odboru zdravotnícky asistent.
5.2.

Surveillance prenosných ochorení

5.2.1. Posilnenie monitoringu prenosných ochorení, vrátane hlásenia zo strany PZS
a OKM.
- v roku 2015 spracovaných a vložených do epidemiologického informačného systému 1
598 prípadov prenosných ochorení, z toho 827 možných, 110 pravdepodobných, 661
potvrdených, do SRV bolo vložených 5 hlásení.

5.2.2. Posilnenie monitoringu NN a edukácie zdravotníckych pracovníkov pri výskyte NN
vyvolaných závažnými nemocničnými patogénmi.
- v roku 2015 analyzovaných a vložených do epidemiologického informačného systému 70
prípadov nozokomiálnych nákaz
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- priebežná edukácia zdravotníckeho personálu o opatreniach v zdravotníckych zariadeniach
pri výskyte mutirezistentných a polyrezistentných mikroorganizmov
- v spolupráci s RÚVZ so sídlom v Trenčíne vyhodnocovanie projektu ECDC –
„Surveillance NN na JIS“ (vyhodnocované údaje za rok 2014 - sledovaných 370
pacientov, 72 NN) a „Surveillance infekcií v mieste chirurgického výkonu“ (368
pacientov, 7 SSI).
ODDELENIE PODPORY ZDRAVIA
6.1.

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

RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici prijal členstvo v pracovnej skupine odborníkov
k plneniu úlohy č. 12 z Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 –
2020. Jej cieľom je vypracovať prierezovú štúdiu o vplyve/dopade zdravotnej výchovy v
prevencii alkoholovej závislosti u mládeže vo veku od 15-29 rokov, ktorá bola vykonávaná
prostredníctvom zdravotno-výchovných kampaní, projektov, prednášok, besied,
prostredníctvom vzorov zo sociálneho prostredia, cez médiá a iné. Prierezová štúdia bude
slúžiť aj na zistenie hlavných dôvodov nárazového pitia u detí a mládeže, ktorý je novým
fenoménom hlavne medzi mládežou v Európe a na zistenie miery dostupnosti alkoholických
nápojov u detí do 18 rokov. Cieľom je tiež zistenie postojov a názorov mladých dospelých na
vplyv reklamy na alkoholické nápoje v televízii, rozhlase, tlači a na konzumáciu
alkoholických nápojov na verejných miestach.
Konkrétne realizačné výstupy v rámci plnenia úlohy č.12:
- aktívna účasť na pracovných stretnutiach (dňa 20.1.2015 v Trebišove a 17.3.2015 v Spišskej
Novej Vsi), ktorých cieľom bolo vypracovanie dotazníka zaručujúceho reprezentatívnosť
výskumného súboru a dohodnutie a zabezpečenie rovnakých podmienok pre pilotnú štúdiu.
Pilotný prieskum prebehol na troch Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva so sídlom
v Trebišove, Trnave a Považskej Bystrici v dňoch od 27.5.-2.6.2015. Vyplnené pilotné
dotazníky pre 35 respondentov sme zadali do mustry v elektronickej forme a zaslali na
štatistické spracovanie.
- aktívna účasť na pracovnom stretnutí (dňa 30.6.2015 v Rástočnom, hotel Remata), ktorého
cieľom bolo spracovanie pripomienok k dotazníku z pilotného prieskumu
- v mesiaci oktober - november uskutočnená realizácia prierezovej štúdie o vplyve/dopade
zdravotnej výchovy v prevencii alkoholovej závislosti u mládeže vo veku od 15-29 rokov
podľa metodického usmernenia. Vyplnené dotazníky v počte 182 respondentov sme zadali do
mustry v elektronickej forme a zaslali na štatistické spracovanie.
6.2.

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

Aktivity na plnenie tejto úlohy boli nasmerované na riešenie plnenia cieľa NPPZ: A. Preventívne opatrenia zamerané na znižovanie výskytu chronických neinfekčných ochorení I. Opatrenia zamerané primárne na podporu zdravého životného štýlu. Konkrétne realizačné
výstupy riešia plnenie celonárodných programov, projektov, kampaní, súťaží a regionálnych
intervenčných a zdravotno-výchovných aktivít týkajúcich sa ozdravenia výživy, fyzickej
inaktivity, tabaku, alkoholu, drog, zdravých pracovných a životných podmienok. Pri ich
uskutočňovaní spolupracujeme s úradmi, školami, médiami, zdravotníckymi zariadeniami,
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centrami voľného času a ďalšími organizáciami v našom regióne. Aktivity smerujeme najmä
na mladšie vekové kategórie, pracovné kolektívy a seniorov.
I. Opatrenia zamerané primárne na podporu zdravého životného štýlu - konkrétne realizačné
výstupy:
1) Výživa a stravovacie zvyklosti
• výchova a vzdelávanie v cieľovej skupine deti a mládež (10x pre 279 žiakov) zrealizované intervenčné a zv. aktivity týkajúce sa zdravého životného štýlu, výživy a
životosprávy (dňa 27.2.2015 v ZŠ Lysá pod Makytou, 1.4.2015 ZŠ Komenského
Púchov, 10.4.2015 v ZŠ Rozkvet PB, 12. a 13.5.2015 v SOŠ PB, 4.6.2015 v ZŠ
Papradno, 24.9.2015 SPŠ PB, 1.12.2015 ZŠ Precin, 2.12.2015 MŠ Nosice,
10.12.2015 ZŠ Papradno)
• intervenčné aktivity (4x pre 114 klientov) - počas „Dňa otvorených dverí“ (dňa 19. 3.
a 14.5. 2015) klientom Poradne zdravia uskutočnené meranie celkového % telesného
tuku a počas „Dňa zdravia“ (dňa 27.10. a 29.10.2015) zamestnancom CCTT v
Púchove uskutočnené meranie celkového cholesterolu a poskytnuté individ. odbor.
poradenstvo
• zdravotno-výchovné aktivity (1x pre 26 záujemcov) - 25.3.2015 realizácia zv.
dopoludnia pre obyvateľov a zamestnancov Centra sociálnych služieb, Púchov Kolonka, uskutočnená v spolupráci s OR PZ PB. Prednáška s besedou sa venovala
„Zásadam zdravého životného štýlu v každom veku“.
• projekt „Školské ovocie“ (2 krát pre 49 žiakov I. stupňa) - dňa 14. 4. 2015 v ZŠ sv.
Margity Púchov a 17. 4. 2015 v ZŠ Ladce uskutočnené besedy venované významu
ovocia a zeleniny vo výžive detí
• názorná propagácia - 3x („7. apríl - Svetový deň zdravia, Päť zásad pre bezpečnejšie
potraviny, Školské ovocie“)
• príspevok do regionál.printových médií - 2x (“Význam pitného režimu pre zdravie, 16.
október - Svetový deň výživy - Päť zásad pre bezpečnejšie potraviny")
• príspevok na webovú stránku - 3x („10 tipov, ako sa zdravo stravovať“, Päť zásad pre
bezpečnejšie potraviny, Význam ovocia a zeleniny vo výžive detí“)
• realizácia dotazníkového prieskumu „Päť zásad pre bezpečnejšie potraviny“ v počte
50 kusov. Cieľom bolo zistiť zaužívané zvyky a obyčaje obyvateľstva pri príprave
potravín a jedál v domácnostiach.
• Projekt "Hravo ži zdravo" - participácia na 5. ročníku súťažného projektu
Potravinárskej komory Slovenska pre školský rok 2015/2016. Všetkým R - ZŠ v
okrese PB, PU a IL bol zaslaný list o realizácia tohto projektu. V rámci našich aktivít
sme propagovali a zdôrazňovali význam životného štýlu.
• individuálneho poradenstvo - poskytnuté 184 klientom (z toho 99 mužom a 85 ženám)
- problematike ozdravenia výživy sa venujeme pri práci s klientmi v základnej PZ
počas poradenských aktivít v priestoroch PZ ako aj pri práci v teréne, kde klienti so
zisteným rizikom sú informovaní o výživových trendoch a nových, klinicky
overených vedeckých poznatkoch z oblasti výživy a životosprávy a je im odporúčané
ozdravenie výživy spolu s kontrolným vyšetrením
2) Fyzická inaktivita
• zdravotno-výchovné aktivity uskutočnené (5x pre 148 študentov a 19 žiakov) - v
dňoch 5.3.- 6.3.2015 na SZŠ v PB, 30.3.- 31.3. 2015 v Živene, v súkromnom
Gymnáziu, OA a HA v PB a 4.6.2015 na ZŠ v Papradne v rámci zdravej výživy,
prevencie nadváhy a obezity, podpory pohybových aktivít a zdravého životného štýlu
• „Vyzvi srdce k pohybu 2015“ (ďalej „VSkP 2015“) - informácia o 6. ročníku
celonárodnej medzinárodne koordinovanej kampane na zvýšenie pohybovej aktivity
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dospelej populácie bola odoslaná e-mail. poštou do všetkých ZŠ a SŠ, SOŠ okresov
Považská Bystrica, Púchov, Ilava. Ďalej bola distribuovaná na: Okresný úrad PB,
Mestský úrad PB, Okresný súd PB, PX Centrum PB, ORPZ PB, Daňový úrad PB,
DRB PB, Úrad práce PB, Prvá stavebná sporiteľňa PB, Rosler PB a zamestnancom
RÚVZ PB. Osobná propagácia uskutočnená dňa 24.4.2015 počas „Dňa zdravia“
v Continental Matador Rubber s.r.o., Púchov, 19. 3. 2015 počas „Dňa otvorených
dverí“ v Poradni zdravia v rámci „Týždňa mozgu“ a 14. 5. 2015 počas „Dňa
otvorených dverí“ v Poradni zdravia pre zamestnancov RÚVZ PB.
- názorná propagácia - 2x („VSkP 2015“)
- príspevok do regionálnych printových médií - 1x („VSkP 2015“)
- príspevok na webovú stránku - 2x („VSkP 2015“ „Výsledky kampane VSkP 2015“)
Do 6. ročníka celoslovenskej kampane VSkP 2015 sa zapojilo z okresu PB, PU, IL 21
účastníkov. Jedna z účastníčok nášho regiónu získala 7. cenu - spací vak.
• názorná propagácia - 3x („14. november - Svetový deň diabetu - "Diabetes mellitus a
pohybová aktivita", "Starnutie a osteoporóza","Pád - hrozba pre seniorov"“)
• príspevok do regionálnych printových médií - 4x (“Význam pitného režimu pre
zdravie“, 16. október - Svetový deň výživy - "Päť zásad pre bezpečnejšie
potraviny",14. november - Svetový deň diabetu - "Diabetes mellitus a pohybová
aktivita", "Starnutie a osteoporóza")
• príspevok na webovú stránku - 5x („10 tipov, ako sa zdravo stravovať“, Päť zásad pre
bezpečnejšie potraviny, Význam ovocia a zeleniny vo výžive detí“, 20. október Svetový deň osteoporózy, "Pád - hrozba pre seniorov")
3) Tabak, alkohol, drogy
• intervenčné zv. aktivity a meranie CO vo výdychu (12x pre 361 žiakov ZŠ) - dňa 22.
5. 2015 v ZŠ Beluša, 26.5.2015 v ZŠ Slovanská PB, 28.-29.5.2015 a 2. 6. 2015 v SOŠ
PB, 9.6.2015.na ZŠ v Ladcoch, 10.6.2015 na SOŠ obchodu a služieb v Púchove,
16.6.2015 na ZŠ v Ilave, 17. 6. 2015 na ZŠ, Slovanská ul. PB, 24.6. 2015 na ZŠ
Lednické Rovne, 25.6. 2015 na SOŠ obchodu a služieb v Púchove, 20.11.2015 na ZŠ
Dolná Mariková
• prednášky s besedami (11x pre 398 študentov SŠ) venované problematike legálnych a
nelegálnych drog a závislostí, uskutočnené v dňoch 5.3.-6.3.2015 na SZŠ v PB, 16.a
18.3.2015 na SOŠ v PB, 9.9.2015 na SZŠ v PB, 13.11.2015 na SPŠ v PB, 20.11.2015
na SOŠ v PB
• názorná propagácia - 4x („31. máj - Svetový deň bez tabaku, 26. jún - Medzinárodný
deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi“, „3.novembrová
streda - Svetový deň CHOCHP CHOCHP nie je astma“)
• príspevok do regionálnych printových médií -2x („31.máj Svetový deň bez tabaku Fajčenie a deti, 26. jún - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému
obchodovaniu s nimi“)
• príspevok na webovú stránku (www.ruvzpb.szm.sk) -3x („31. máj - Svetový deň bez
tabaku, 26. jún - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému
obchodovaniu s nimi“, 16. 11. - 20. 11. 2015 - Európsky týždeň boja proti drogám“)
• v mesiaci október - november 2015 bola realizovaná prierezová štúdia o vplyve a
dopade zdravotnej výchovy v prevencii alkoholovej závislosti u osôb vo veku od 15 29 rokov. Vyplnené dotazníky v počte 182 respondentov sme zadali do mustry
v elektronickej forme a zaslali na štatistické spracovanie.
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4) Zdravé pracovné a životné podmienky
• dňa 24.4.2015, v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera, a.s., počas Dňa
zdravia v spoločnosti Continental Matador Rubber s.r.o. Púchov sme vyšetrili celkový
cholesterol 45 zamestnancom
• dňa 14.5.2015 počas Dňa otvorených dverí pre zamestnancov RÚVZ PB sme
uskutočnili meranie tlaku krvi a celkového % tuku v tele 19 zamestnancom
• dňa 27.10. a 29.10.2015, v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera, a.s., počas
Dňa zdravia v spoločnosti Continental Matador Truck Tires s.r.o. Púchov sme
vyšetrili celkový cholesterol a poskytli individ. poradenstvo 84 zamestnancom
• názorná propagácia - 4x („Medzinárodné a Svetové dni, Ako sa chrániť pred chrípkou,
Leto a jeho nástrahy, Informácia pre cestovateľov“).
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.

- V roku 2015 bolo vyšetrených v základnej poradni zdravia 335 prvovyšetrených klientov
(z toho bolo 221 mužov a 114 žien), 149 klientov bolo vyšetrených opakovane ( z toho
bolo 56 mužov a 93 žien),
- v teréne sme vyšetrili zamestnancov Continental Matador Rubber s.r.o. PU (45 klientov),
Continental Matador Truck Tires (84 klientov) a účastníkov medzinárodného tábora
"Perzeidy" (11 klientov) v priestoroch, ktoré umožnili štandardné podmienky pre
vyšetrenia uskutočnené v rámci programu CINDI a TZS ,
- poradňu pre odvykanie od fajčenia využilo 8 klientov (z toho bolo 5 mužov a 3 ženy),
- vyšetrovanie celkového cholesterolu, triglyceridov, HDL cholesterolu, meranie tlaku krvi
a celkového % tuku v tele 11 klientom počas „Dňa otvorených dverí“ (19.3.2015),
- meranie tlaku krvi a celkového % tuku v tele 19 zamestnancom RÚVZ so sídlom v PB
počas „Dňa otvorených dverí“ (14.5.2015),
- meranie CO vo výdychu prístrojom Smokerlyzer sme uskutočnili 396 krát v rámci zv.
aktivít na 12 základných a 7 stredných školách nášho regiónu.
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Prešove
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1. ODBOR HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
1.

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.
Vyšetrených bolo 156 vzoriek vôd na kúpanie, nebol vydaný žiadny zákaz prevádzky.
Opakovane dochádza k prekročeniu medzných hodnôt v ukazovateľoch viazaný chlór (33
vzoriek), voľný chlór (9 vzorky), kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 stupňoch Celzia (32
vzoriek), občasne chemická spotreba kyslíka manganistanom (35 vzoriek), Staphylococcus
aureus a Pseudomonas aeruginosa (1 vzorka). Po vykonaní náprav pri úprave vôd na
kúpanie opakované vzorky vôd sú vyhovujúce. Údaje sú priebežne zadávané do
informačného systému. Počas roka neboli hlásené žiadne ochorenia spôsobené vodou na
kúpanie.
2. 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.
Vyšetrených bolo 214 vzoriek pitných vôd, z toho 29 nevyhovovalo po bakteriologickej
stránke (kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 a 22 stupňoch Celzia, koliformné baktérie,
Enterokoky), 4 po chemickej stránke (železo, voľný chlór). Údaje sú priebežne zadávané do
informačného systému. V uplynulom roku nebolo zaznamenané žiadne ochorenie spôsobené
požitím zdravotne nevyhovujúcej vody.
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2. ODBOR PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA
Úloha : Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia,
pracovných podmienok a spôsobu práce
V okrese Prešov a Sabinov evidujeme 1 966 pracovníkov zaradených do 3. a 4.
kategórie prác, z toho je 500 žien. Najčastejšie sa vyskytujúcim rizikovým faktorom v
pracovnom prostredí s najväčším počtom exponovaných zamestnancov je hluk. Ďalšími
významnými faktormi práce a pracovného prostredia, podľa počtu exponovaných
zamestnancov sú chemické látky a zmesi, vibrácie, záťaž teplom a chladom, biologické
faktory.
Evidencia rizikových prác je vedená v programe ASTR. Sankcie uložené za neplnenie
opatrení na ochranu zdravia na pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú rizikové práce
neboli udelené.
V roku 2015 sme vykonali štátny zdravotný dozor na 8 pracoviskách s vyhlásenou
rizikovou prácou. Pretrvávajúcim problémom sú živnostníci (profesie zvárač, píliar,
stavebný robotník, vodič – obsluha samohybných strojov). Tieto profesie absentujú v systéme
evidencie rizikových prác. Pretrváva najímanie živnostníkov na vykonávanie prác, ktoré sú
zaradené do 3. a 4. kategórie prác, prípadne tieto práce sú vykonávané brigádnicky.
Problémom sú stále finančne náročné služby PZS – objektivizácia, vyhodnotenie, posudky,
lekárske prehliadky. Naviac, jedná sa o práce vykonávané na dohodu a na prenajatých
strojno-technologických zariadeniach. Zároveň táto skutočnosť je spojená s veľkou
migráciou osôb.
Ďalším z problémov je zaradenie prác do 4. kategórie na časovo obmedzenú dobu – spravidla
na dobu 1 roka. Ani po uplynutí tejto doby nedochádza k vylepšeniu pracovných podmienok
na pracoviskách ani k realizácii opatrení, ktoré by mali za následok zníženie kategórie. V
praxi to zamestnávatelia riešia organizačnými opatreniami - preradzovaním pracovníkov na
iné pracovné miesta, kde hodnoty prípadne limity faktorov práce nie sú prekračované.
Úloha : ÚROVEŇ OCHRANY ZDRAVIA NA CHRÁNENÝCH PRACOVISKÁCH
V roku 2015 bolo vydaných 35 rozhodnutí k zriadeniu chránených dielní. V rámci
štátneho zdravotného dozoru boli vykonané 3 kontroly na pracoviskách, ktoré majú Úradom
práce sociálnych vecí a rodiny v zmysle § 55 ods. 1 zák. NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti pridelený štatút chráneného pracoviska. Štátny zdravotný dozor bol zameraný
na kontrolu pracovných podmienok, úroveň pracovného prostredia, vybavenie prevádzok,
spôsobu práce. Jednalo sa o zamestnancov so zdravotným postihnutím pohybového aparátu,
ochorením žliaz s vnútorným vylučovaním a onkologické onemocnenia .
V kontrolovaných prevádzkach nedošlo oproti vydaným rozhodnutiam k zmenám. Priestory
sú pôvodné, priestorové usporiadanie a vybavenie korešponduje s vydanými rozhodnutiami.
Zamestnanci majú možnosť dodržania osobnej hygieny, možnosť stravovania, v prípade
vynútenej pracovnej polohy možnosť oddychu. Jedná sa o administratívne práce, obsluha
kamerového systému a predavačky.
Nápravné opatrenia neboli uložené.
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Úloha : Znižovanie zdravotných rizík z veľmi toxických a toxických látok a zmesí
Evidujeme 13 organizácii v ktorých sa používajú toxické a veľmi toxické chemické
látky a zmesi. Jedná sa o stabilné spoločnosti s rovnakým výrobným programom a rovnakou
škálou používaných chemických látok.
Organizácie majú vydané súhlasné rozhodnutie RÚVZ na používanie toxických a veľmi
toxických chemických látok a zmesí, vypracované a schválené prevádzkové poriadky,
pracovníci riadiaci práce s nebezpečnými chemickými faktormi spĺňajú podmienku odbornej
spôsobilosti, skladovanie prípravkov je zabezpečené v účelových skladoch.
V mesiacoch marec – október ( súvisia s vykonávaním postrekovej činnosti v chemickej
ochrane rastlín v poľnohospodárskych podnikoch) bola preverená 1 spoločnosť zaoberajúca
sa distribúciou agrochemikálií. V rámci ŠZD bola kontrolovaná odborná a zdravotná
spôsobilosť, zabezpečenie OOPP, zdravotný dohľad, prevádzkové poriadky, podmienky
skladovania a evidencia látok deklarovaných ako toxické a veľmi toxické chemické látky a
zmesi.
Prípravky na ochranu rastlín sú sezónnym tovarom, ktorý sa najčastejšie nakupuje na priamu
spotrebu. Pokračuje trend obmedzovania činností s toxickými a veľmi toxickými chemickými
látkami a zmesami a pri chemickej ochrane rastlín sa toxické a veľmi toxické chemické látky
a zmesi používali len výnimočne. Menšie poľnohospodárske družstvá často zabezpečovali
výkon chemickej ochrany rastlín dodávateľským spôsobom, čím sa znížila expozícia
zamestnancov nebezpečným chemickým látkam.
Pri výkone štátneho zdravotného dozoru neboli zistené nedostatky.
V roku 2015 RÚVZ v Prešove vydal 53 osvedčení o odbornej spôsobilosti pre prácu
s toxickými a veľmi toxickými chemickými látkami a zmesami. Ani jeden zo žiadateľov
nerobil skúšky pred komisiou na overenie znalostí.
Úloha : Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov
vrátane azbestu
Evidujeme 14 organizácii v ktorých sa používajú látky klasifikované ako karcinogény,
respektíve sa jedná o pracovný proces s rizikom chemickej karcinogenity. V 6 organizáciách
je to prach z tvrdého dreva. Zlúčeniny Cr6+ sa používajú najmä na povrchovú úpravu
výrobkov v galvanizovniach, pri chemických analýzach v laboratóriách.
V prípade galvanizovní sa jedná o staršie prevádzky, no pracovné prostredie je v nich na
primeranej úrovni. Dlhodobo nie je prekračovaná TSH pre zlúčeniny Cr6+, pracoviská
galvanického pokovovania majú riešené odsávanie, objem prác pri ktorých sa používajú
prípravky obsahujúce zlúčeniny Cr6+ je malý.
V rámci ŠZD sa zameriavame na udržiavanie zodpovedajúcej úrovne, alebo primerané
vylepšenie pracovných podmienok v organizáciách používajúcich karcinogénne a mutagénne
látky.
V roku 2015 bolo vydaných 42 rozhodnutí k sanačným prácam súvisiacich s likvidáciou
azbestu pre spoločnosti zabezpečujúce likvidáciu AZ strešných krytín (18) a likvidáciu
stúpačiek v bytových domoch (24).
V prípade stolárskych dielní nejde o čistý prach z tvrdého dreva. Podiel tvrdého dreva
spracúvaného v týchto prevádzkach je približne 30% . Jednotlivé drevoobrábacie stroje sú
odsávané.
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3.

ODBOR HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI
A KOZMETICKÝCH VÝROBKOV

POTRAVÍN

Výkon štátneho zdravotného dozoru
- v rámci ŠZD bolo vykonaných 450 kontrol v potravinárskych prevádzkarniach, z toho
v zariadeniach spoločného stravovania 338 kontrol, 6 kontrol v predajniach kozmetiky,
- v rámci hlásenia nebezpečných kozmetických výrobkov zo systému RAPEX bolo
vykonaných 303 kontrol.
Výkon úradnej kontroly potravín
- v rámci ÚK bolo vykonaných 262 kontrol, z toho vo výrobe 8 kontrol, distribúcia a doprava
6 kontrol,
v maloobchode 27 kontrol, v sektore služieb 158 kontrol, u výrobcov
predávajúcich na maloobchodnej báze 25 kontrol a v ostatných prevádzkach 40 kontrol,
- v rámci výskytu nebezpečných výrobkov hlásených zo systému RASFF bol hlásený 1
výrobok, vykonaná bola 1 kontrola, pričom distribútorovi bolo uložené opatrenie na zákaz
distribúcie predmetného výrobku.
- odobratých bolo 473 vzoriek potravín a 298 sterov z pracovného prostredia a osobnej
hygieny a 7 vzoriek kozmetických výrobkov,
- z toho nevyhovelo 28 vzoriek pre mikrobiologickú kontamináciu a 14 vzoriek nevyhovelo
chemicky, hygienickým požiadavkám nevyhovelo 43 sterov,
Najčastejšie zisťované nedostatky –
- v prevádzkovej hygiene, nedodržanie účelu využitia pracovných plôch pri manipulácii
s potravinami, nesprávna manipulácia s potravinami, neoznačené potraviny v slovenskom
jazyku, nesprávne označené potraviny, pracovníci bez odbornej spôsobilosti, svojvoľne
zmrazované potraviny, nevyhovujúce skladovanie potravín a hotových pokrmov, skladovanie
nezlúčiteľných druhov potravín, nedostatky v systéme HACCP - nepredloženie evidencie
teplôt od príjmu surovín až po výdaj hotových pokrmov, nevyhovujúce laboratórne nálezy
vzoriek zmrzlín, cukrárskych výrobkov a hotových pokrmov, pri výrobe zmrzliny používanie
zakázaných prídavných látok, nedostatky v osobnej hygiene.
Za zistené nedostatky boli uložené –
- blokové pokuty v počte 32 v sume 1605,- eur
- náhrady nákladov v počte 8 v sume 394,90,- eur
- začaté správne konania vo veci uloženia pokuty - 17
- 3 opatrenia na mieste (zákaz uvádzanie nevyhovujúceho výživového doplnku na trh,
stiahnutie výživového doplnku s nesprávnym označením z trhu a uzatvorenie prevádzky pre
nedostatky v hygiene prevádzky)
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4. ODBOR HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE
1. Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti ochrany
verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného a pracovného prostredia
V rámci štátneho zdravotného dozoru v 2015 vykonali pracovníčky oddelenia HDM
240 kontrol, pri ktorých bolo odobratých 85 vzoriek, vykonaných 13 mimoriadnych
cielených kontrol v zariadeniach školského stravovania so zameraním na kontrolu hygieny,
označovania a vysledovateľnosti mäsa používaného na prípravu hotových pokrmov, 10
cielených kontrol školských bufetov so zameraním hlavne na dodržiavanie obmedzenia
sortimentu v zmysle Vyhl. MR SR č. 527/2007 Z.z., 3 cielené kontroly so zameraním na
dodržiavanie hygienických požiadaviek počas konania letných zotavovacích podujatí pre deti
a mládež.
Výkon ŠZD bol zameraný aj na sledovanie pitného režimu v základných a stredných školách
s cieľom zvýšiť informovanosť detí a mládeže o potrebe konzumácie zdravotne bezchybnej
vody a preferovať zdravotne vyhovujúce nápoje. V roku 2015 bolo odobratých 57 vzoriek
pitných vôd na laboratórne vyšetrenie. Pitný režim na školách je zabezpečený hygienicky
vyhovujúcim spôsobom ( pitná voda z vodovodu , ktorej kvalita spĺňa kritéria Nariadenia
vlády SR č. 354/2006). V prípade nevyhovujúceho zásobovania, zriaďovateľ predškolských
a školských zariadení do doby zabezpečenia vyhovujúcej kvality pitnej vody, rieši pitný
režim formou minerálok v originálnom balení alebo prostredníctvom dávkovačov
veľkoobjemovo balených vôd tzv. watercoolerov).
V rámci preferencie konzumácie zdravotne vyhovujúcich nápojov sa výkon ŠZD zameriava
na sledovanie vhodnosti sortimentu tovaru v bufetoch umiestnených v školských
zariadeniach. V roku 2015 bolo vykonaných 10 mimoriadnych cielených kontrol školských
bufetov. Ponúkaný sortiment nápojov zodpovedal zásadám zdravej výživy a neobsahoval
alkoholické nápoje, ani nápoje s obsahom kofeínu a chinínu.
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
V roku 2015 pracovníčky odd. HDM pokračovali v plnení projektu „Sledovanie
vplyvu škodlivých látok vo vnútornom ovzduší škôl na zdravie detí v rôznych regiónoch
Slovenska“, kde po predchádzajúcich meraniach znečisťujúcich látok vo vnútornom ovzduší
vybraných učební zúčastnených škôl, vykonávali dotazníkovou metódou prieskum
o hygienických praktikách žiakov, spôsobe dochádzania do školy, expozícii plesniam
a vlhkosti v školách, expozícii nedostatočnému vetraniu v triedach, o podiele žiakov
fajčiacich v budovách školy a na pozemkoch v areáli škôl. Údaje získané z dotazníkov
a z meraní v jednotlivých triedach boli zadávané do zaslanej masky a v termíne do 15.06.2015
zaslané ÚVZ SR Bratislava .
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5. ODBOR EPIDEMIOLÓGIE
1. Surveillance infekčných ochorení
2. Posilnenie surveillance a kontroly nozokomiálnych nákaz v lôžkových zdravotníckych
zariadeniach.
3. Vykonávanie ŠZD v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach so zameraním na
predchádzanie vzniku a šírenia ochorení (Dôsledné dodržiavanie HER, BOT...)
4. Poradne očkovania ( zvýšenie informovanosti o očkovaní, zníženie odmietaní očkovania,
poradenstvo)
5. Epidemiologický informačný systém- EPIS- systém rýchleho a včasného varovania
6. Prevencia HIV/AIDS
7. Zabezpečenie Národného Imunizačného programu SR s cieľom udržania pravidelného
povinného očkovania (kontrola očkovania )

6. OBJEKTIVIZÁCIA FAKTOROV PROSTREDIA (BŽP, MŽP, CHA,
FF)
Prvou prioritou Odboru laboratórnych činností laboratórnych činností RÚVZ so
sídlom v Prešove je vykonávať laboratórne (chemické, mikrobiologické, biologické) analýzy
a fyzikálne merania v rámci objektivizácie faktorov životného a pracovného prostredia pre
výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín. OLČ vykonáva svoju
činnosť pre regionálne úrady verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Bardejove,
Humennom, Svidníku a Vranove nad Topľou.
V roku 2015 oddelenia OLČ spracovali spolu 16100 vzoriek. Z uvedeného počtu bolo pre
RÚVZ Prešov spracovaných 7566 vzoriek, pre RÚVZ Bardejov 2230 vzoriek, pre RÚVZ
Humenné 2253 vzoriek, pre RÚVZ Svidník 2441 vzoriek a pre RÚVZ Vranov 1610 vzoriek.
Druhou prioritou OLČ je prostredníctvom Národného referenčného centra pre organizovanie
medzilaboratórnych porovnávacích skúšok v oblasti potravín organizovať a vyhodnocovať
medzilaboratórne porovnania na stanovenie chemických ukazovateľov v potravinách.
V roku 2015 boli zorganizované dve porovnania:
1. Medzilaboratórne porovnanie výsledkov MPV-PO-21/2015 bolo zamerané na porovnanie
analytických výsledkov kvantitatívneho stanovenia nutričných zložiek potravín v sušenom
sójovom nápoji. Prihláseným účastníkom boli vzorky distribuované 4.5.2015, záverečná
správa bola vypracovaná 19.6.2015. Porovnania sa zúčastnilo 11 laboratórií.
2. Medzilaboratórne porovnanie výsledkov MPV-PO-22/2015 bolo zamerané na porovnanie
analytických výsledkov kvantitatívneho stanovenia dusitanov a dusičnanov v rastlinnom
materiáli. Prihláseným účastníkom boli vzorky distribuované 5.10.2015, záverečná správa
bola vypracovaná 26.11.2015. Porovnania sa zúčastnilo 14 laboratórií.
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7. PODPORA ZDRAVIA
1.REALIZÁCIA NÁRODNÉHO PROGRAMU PODPORY ZDRAVIA.
Vykonávali sme intervenčno-výchovné opatrenia zamerané na podporu zdravého
životného štýlu v oblastiach:
- Výživa a stravovacie zvyklosti,
- fyzická aktivita,
- tabak, alkohol, drogy ( besedy v školách, prednášky, kampane, výjazdové poradne..).
Realizovali sme intervencie ohľadom prevencie civilizačných chorôb aj infekčných ochorení.
2. CINDI PROGRAM.
V základnej poradni zdravia bolo v roku 2015 vyšetrených 186 klientov, z toho 136
žien a 50 mužov. Najviac prvovyšetrených klientov bolo vo vekovej kategórii od 45-54 a 5564 rokov.
Opakovane bolo vyšetrených 74 klientov, z toho 47 žien a 27 mužov. Najviac opakovaných
vyšetrení bolo u klientov vo veku od 55-64 rokov.
Pri výjazdových poradniach sme v spolupráci s firmou Fragokov, so ZŠ Svinia, Evanjelickým
kolegiálnym gymnáziom v Prešove, vysokoškolským internátom Prešovskej univerzity,
Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Prešove, Gymnáziom v Lipanoch,
Cykloklubom Kostitras Prešov, so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, so Slovenskou
nadáciou srdca a v spolupráci s obcami Petrovany a Malý Šariš, v rámci Dní zdravia
a Svetových dní vyšetrili 532 klientov.
3. REGIONÁLNE AKTIVITY V OBLASTI PLNENIA ÚLOH NÁRODNÉHO
PROGRAMU AKTÍVNEHO STARNUTIA .
V Týždni mozgu sme uskutočnili besedu v Dennom centre pre seniorov v Prešove
s pamäťovými cvičeniami a logickými hrami. Seniori boli informovaní o možnosti vyšetrenia
biochemických parametrov v poradni zdravia v rámci prevencie kardiovaskulárnych ochorení.
Na základnej škole Kúpeľná v Prešove sme v rámci Týždňa mozgu uskutočnili zo žiakmi
besedy s pamäťovými cvičeniami, edukáciou o činnosti mozgu a radami na udržiavanie jeho
výkonnosti pomocou vedomostných kvízov a logických hier. Zároveň sme im priblížili
problematiku Alzheimerovej choroby a ťažkosti vyplývajúce zo seniorského veku.
Podieľali sme sa na realizácii podujatia Na bicykli s dobrým srdcom zameranú na seniorov
venujúcich sa cyklistike v Cykloklube Kostitras. Edukovali sme o dôležitosti pohybu pre
zdravie v seniorskom veku a besedu sme spojili aj s meraním hodnôt krvného tlaku a pulzu
pred a po pohybovej aktivite.
Počas mesiaca október pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme zrealizovali „Dni zdravia
pre seniorov na vidieku“ v obciach Petrovany a Malý Šariš. V týchto obciach sme v rámci
realizácie celoslovenského prieskumu vykonali biochemické a antropometrické merania u 30
seniorov. Zistené údaje sme elektronickou formou zaslali na ÚVZ SR.
V 3 denných centrách pre seniorov v meste Prešov sme uskutočnili besedy na témy
očkovanie, osteoporóza, význam pohybovej aktivity, chrípka.
V obci Jarovnice v knižnice Miestneho úradu sme pre seniorov zrealizovali prednášku na
tému Prevencia kardiovaskulárnych ochorení.
Seniorom v obciach a Denných centrách sme distribuovali edukačný materiál o osteoporóze
a cievnej mozgovej príhode.
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4. REGIONÁLNE AKTIVITY V OBLASTI PLNENIA ÚLOH NÁRODNÉHO
PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O DETI A DORAST.
V rámci plnenia tohto Národného programu sme realizovali viacero intervenčných
aktivít – besedy, exkurzie študentov v Poradni zdravia, prednášky spojené s premietaním
filmu s protidrogovou problematikou, alebo aj aktivity pri príležitosti Svetových dní, kedy
sme uskutočňovali aj merania krvného tlaku a percenta tuku v tele a antropometrické merania.
Besedy sme uskutočňovali v základných aj v stredných školách so zameraním na prevenciu
závislostí, formovanie návykov súvisiacich so zdravým životným štýlom, význam fyzickej
aktivity a racionálneho stravovania pre zdravie a udržanie optimálnej hmotnosti, a na
prevenciu ochorení.
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Prievidza so sídlom v Bojniciach
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Hlavné odborné priority na úseku verejného zdravotníctva
1.

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

2.

Posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkon imunizačných prehľadov
v populácii

3.

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

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 vo verejných
vodovodoch a individuálnych vodných zdrojov v spádovej oblasti

Zhodnotenie zásobovania pitnou vodou z hygienicky významných individuálnych zdrojov
a verejných studní:
Na sledovanom území boli kontrolované 4 verejné studne a to v okrese Partizánske
v obciach Livina 1 studňa (95 obyvateľov) a v osadách Čaltice 1 studňa (11 obyvateľov),
Sádok1 studňa (30 obyvateľov) a osada Fatimeje 1 studňa(14 obyvateľov). V sledovanom
období boli odobratých a vyšetrených 8 vzoriek vôd. V týchto bola zistená 100%
mikrobiologická závadnosť, 1 vzorka vykázala chemickú závadnosť (dusičnany) a 2vzorky
boli aj biologicky závadné (zvýšený abioseston a prítomnosť vláknitých baktérií).
Zachlórovanosť odobratých vzoriek bola nulová.
Zhodnotenie monitoringu a ŠZD nad hromadným zásobovaním pitnou vodou:
V rámci ŠZD bolo odobratých 243 vzoriek pitných vôd z verejných vodovodov,
z ktorých bolo 106 závadných t.j 43,62 %. Z toho bolo fyzikálno - chemicky 25 závadných
t.j. 10,29% (železo, zákal, farba, absorbancia) a 87 t.j. 35,8% mikrobiologicky závadných.
V rámci monitoringu bolo vyhodnotených 79 vzoriek pitných vôd zo spotrebísk
v rámci kontrolného monitoringu a v rámci preverovacieho monitoringu, z ktorých bolo 42
t.j. 53,16 % celkovo závadných. Z toho bolo 11 t.j. 13,92 % chemicky závadných (železo,
CHSK, absorbancia) a 36 t.j. 45,57 % mikrobiologicky závadných.
Z celkového počtu 322 odobratých vzoriek pitných vôd z verejných vodovodov bolo
148 (45,96%) vzoriek celkovo závadných, z tohto počtu bolo 36(11,18%) chemicky
závadných (prevažne zvýšený obsah Fe, farba, zákal, ) a 123 (38,19 %) mikrobiologicky
závadných. Prevažná väčšina mikrobiologicky závadných vzoriek boli vzorky s nadlimitným
obsahom mikroorganizmov kultivovateľných pri 22 oC a 37 oC a koliformných baktérií.
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Zhodnotenie dôsledkov nevyhovujúcej kvality pitnej vody na zdravie obyvateľstva:
V sledovanom období sa nevyskytli epidémie vodou prenosných ochorení a nebola
zaznamenaná ani alimentárna methemoglobinémia. Po odpočítaní obyvateľov zásobovaných
z verejných vodovodov je približne cca 0,32 % obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z
verejných studní a vodou nesledovanej a neznámej kvality.
1.2

Kontrola vody nakúpanie

Prírodné kúpacie oblasti
Medzi prírodné kúpacie oblasti Slovenska nie je v rámci sledovaného územia zaradená
žiadna lokalita. Na organizovanú rekreáciu a kúpanie je využívaná vodná nádrž Nitrianske
Rudno a jazero Plážového kúpaliska v Bojniciach (v roku 2015 mimo prevádzky
z ekonomických dôvodov). Obe tieto lokality sú sledované v rámci ŠZD a sú z nich
pravidelne odoberané vzorky vôd. Okrem týchto boli v sledovanom období na kúpanie
využívané aj menšie VN Kanianka a VN Lazany. V týchto nebola kvalita vody sledovaná
systematicky. Vo vzorkách vody z VN Kanianka odobratých na začiatku a v priebehu LTS
2015 nebol zistený nadlimitný obsah rias a cyanobaktérií. V sledovanom období boli z VN
N. Rudno odobratých 6 vzoriek toho u jednej boli prekročené najvyššie prípustné hodnoty
cyanobaktérií. Mikrobiologická a biologická závadnosť nebola zistená. Kvalita rekreačných
vôd prírodných kúpalísk má v posledných rokoch stúpajúci trend, kúpanie na VN Nitrianske
Rudno bude aj v roku 2015 na vlastné nebezpečie, nakoľko nie je možné zaručiť dlhodobú
stabilitu kvality vody, keďže v povodí je veľké množstvo zdrojov znečistenia a
prevádzkovateľ VN nie je ochotný prevziať riziko, nakoľko VN je určená len na
zásobovanie prevádzkovou vodou podnikov ENO Nováky a NCHZ Nováky. Prevádzkovateľ
nádrže túto náležite označil výstražnými tabuľami. V kempingu pri VN je zaznamenávaná
nízka návštevnosť dlhodobo ubytovaných a prevládala víkendová návštevnosť.
Umelé kúpaliská
Kúpaliská s celoročnou prevádzkou
V okresoch Prievidza a Partizánske je prevádzkovaných 8 zariadení s 11 bazénmi
(z toho 5 termálnych) využívanými pre verejnosť s celoročnou prevádzkou a kapacitou cca
811 návštevníkov. Celkovo bolo z bazénov v roku odobratých 170 vzoriek, z ktorých 77
(t.j.45,29 %) bolo závadných. Pri zistení zhoršenia kvality vody boli bazény vypúšťané
a v prípade mikrobiologickej závadnosti bola vykonaná plošná dezinfekcia.
Kúpaliská so sezónnou prevádzkou
V sezóne 2015 je v prevádzke 5 zariadení s 19 bazénmi (9 termálnych a 10
netermálnych). Všetkým prevádzkovateľom, ktorí podali žiadosť o uvedenie do prevádzky
bolo vyhovené. Dezinfekcia bazénových vôd je vykonávaná na patričnej úrovni a nebola
indikovaná neprítomnosť zvyškového chlóru. Najčastejšou príčinou nedodržania
hygienických ukazovateľov je nedostatočná hygiena návštevníkov pred vstupom do bazénov
resp. pri kúpaní. Nedostatky pri dodržiavaní technologickej disciplíny (nepretržitá recirkulácia
a dezinfekcia) neboli zatiaľ zistené. Počas sezóny bolo odobratých 84 vzoriek vôd , z ktorých
bolo 16 (t.j. 9,41) závadných. Počas sezóny neboli zaznamenané ochorenia v priamej
príčinnej súvislosti s návštevou a poskytovaním služieb na kúpaliskách.
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1.3

Štátny zdravotný dozor v ubytovacích zariadeniach, v zariadeniach opatrovateľskej
starostlivosti

Zariadenia cestovného ruchu
V roku 2015 bolo vykonaných 11 previerok ubytovacích zariadení. Pri previerkach
neboli zistené závažné hygienické nedostatky, prevádzkové poriadky boli spracované v
požadovanom rozsahu a štruktúre.
Zariadenia sociálnych služieb
V roku 2015 bolo na dozorovanom území evidovaných 37 zariadení sociálnych
služieb s nasledujúcim rozdelení: 15 zariadení pre poskytovanie základnej sociálnej
starostlivosti, 18 zariadení domovou dôchodcov a 4 zariadenia starostlivosti o rodinu
a matky s deťmi. Podnety na nekvalitu ubytovania neboli zaznamenané.
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

Baníctvo:
Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. (HBP) má dominantné postavenie
v regióne v odvetví baníctva. Aj v roku 2015 boli v spoločnosti prehodnotené rizikové práce.
Na základe aktuálnych objektivizácii faktorov pracovného prostredia (zváračský pevný
aerosól, pevný aerosól hnedé uhlie a lignit), vykonaných v priebehu roka 2014 a 2015, boli do
rizika zaradené viaceré profesie na úseku úpravy a triedenia uhlia a úseku strojnej údržby. Na
základe objektivizácie lokálnej fyzickej záťaže bola do rizika dlhodobej, nadmernej
a jednostrannej záťaže vyhlásená profesia navíjačka motorov na úseku elektroúdržby.
Riziko pre pevný aerosól hnedé uhlie a lignit na podzemných pracoviskách bolo
rozšírené o ďalšie profesie, predovšetkým na úseku elektroúdržby a úseku banskej dopravy.
Na podzemných aj povrchových pracoviskách všetkých ťažobných úsekov sú tak
vyhlásené rizikové práce pre hluk, pevný aerosól – hnedé uhlie, pevný aerosól – popolček,
pevný aerosól – drevo, zváračský pevný aerosól, pevný aerosól - železo a jeho zliatiny,
celkovú fyzickú záťaž dynamickú, pracovné polohy, bremená, vibrácie prenášané na ruky
a lokálnu fyzickú záťaž.
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V r. 2015 boli pre spoločnosť schválené nasledovné prevádzkové poriadky prevádzkový poriadok pre činnosti s expozíciou chemickým faktorom: pevný aerosól - hnedé
uhlie a lignit pre úsek elektroúdržby - podzemné pracovisko a úsek úpravy a triedenia uhlia,
pevný aerosól - zváračské pevné aerosóly a železo a jeho zliatiny pre úsek strojnej údržby dielňa opráv mechanizovaných výstuží, prevádzkový poriadok vypracovaný na základe
výsledkov posúdenia fyzickej záťaže u zamestnancov prevádzky elektroopráv.
Energetika
V priebehu roku 2015 sme sa v Slovenských elektrárňach, závod Elektrárne
Nováky, Zemianske Kostoľany (ENO), zaoberali posúdením vplyvu na zdravie pôsobením
minerálnych olejov na všetkých pracoviskách mazutového hospodárstva a olejového
hospodárstva. Na pracovisku mazutového hospodárstva zamestnanci počas práce prichádzajú
do kontaktu s ťažkým vykurovacím olejom - mazutom, ktorý je karcinogénny a na
pracoviskách olejového hospodárstva s turbínovými olejmi. Pracoviská oboch hospodárstiev
sú pochôdzkového charakteru, pričom sa na nich uskutočňujú pravidelné kontroly a obsluha
jednotlivých častí technologického zariadenia. Ďalej zamestnanci mazutového hospodárstva
vykonávajú v dňoch stáčania mazutu, t. j. cca 1-krát mesačne prípravu na stáčanie mazutu,
samotné stáčanie mazutu, práce po stáčaní (odpojenie cisterien) a cca 1-krát mesačne sa
vykonáva čistenie filtrov slúžiacich na filtráciu mazutu pred čerpadlami. Na základe meraní,
ktoré vykonali pracovníčky RÚVZ Prievidza, boli zistené prekročené koncentrácie
minerálnych olejov pri činnosti čistenia filtrov. Subjekt ihneď pristúpil k realizácii opatrení,
vybudoval nové pracovisko s digestorom na čistenie filtrov. Po kontrolnom meraní bolo
zistené, že realizované opatrenia boli účinné a pracovníci boli zaradení do druhej kategórie
rizika.
V roku 2015 v rámci posudkovej činnosti RÚVZ Prievidza vydal 3 rozhodnutia pre
ENO:
- na skladovanie a manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami a na činnosti spojené
s manipuláciou a skladovaním chemických karcinogénov a mutagénov pre laboratóriá
útvaru Chémie a technických analýz, súčasne bol schválený prevádzkový poriadok pre
túto činnosť,
- na schválenie aktualizovaného Posudku o riziku a prevádzkového poriadku pre prácu s
expozíciou záťaži teplom,
- na uvedenie priestorov - Technológie SNCR - objekt pre stáčanie, prípravu, skladovanie
roztoku močoviny a kompresorová stanica, do prevádzky.
Obuvníctvo:
Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou gumových odliatkov aj pre potreby obuvníckeho
priemyslu BAMIPA, s. r. o., Dopravná 2097, Topoľčany podal žiadosť na uvedenie do
prevádzky pracovných priestorov „Hala 24“ v Bošanoch, Remenárska 1312. Jedná sa
o rozšírenie existujúcej výroby o novú výrobnú halu, kde sa budú vyrábať gumové výlisky.
V rámci výroby sa bude realizovať príprava gumových náloží, následne lisovanie
a vulkanizácia v hydraulických lisoch, opracovanie výrobkov a ich balenie. Zamestnanci budú
pracovať v 3-zmennej prevádzke. Zo strojového vybavenia sa v hale nachádzajú 2
hydraulické lisy, 2 kalandre, gilotína, vytlačovací stroj a ručné náradie. Pracovné priestory
majú zabezpečené združené osvetlenie, prirodzené vetranie a vykurovanie plynovým kotlom
na výrobu pary. V rámci haly sú k dispozícii zariadenia na osobnú hygienu vo vyhovujúcom
hygienickom stave.
Uvedená spoločnosť podala zároveň aj návrh na vyhlásenie rizikových prác. Profesia
kalandrista bola zaradená do 3. kategórie rizika z titulu hluku. Súčasťou návrhu boli aj
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prevádzkové poriadky pre prácu s expozíciou hluku a chemickým faktorom.
Štátny zdravotný dozor bol vykonaný v spoločnosti FORTUNA SLOVAKIA s. r. o.,
Nitrianska cesta 1708/112, Partizánske, nedostatky neboli zistené. Spoločnosť podala návrh
na vydanie nového aktuálneho rozhodnutia na zmenu v rizikových prácach z dôvodu útlmu
výroby. Pracovníci v profesii obsluha strojov na výrobu obuvi boli preradení z 3. kategórie do
kategórie 2 pre rizikový faktor hluk. Profesia robotník v obuvníckej výrobe ostáva v 3.
kategórii rizika z titulu chemických faktorov (organické rozpúšťadlá).
Z dôvodu zvýšeného počtu profesionálnych poškodení zdravia z DNJZ horných
končatín u zamestnancov výroby zvrškov obuvi, sme vyzvali spoločnosť RIALTO, s. r. o.,
Obuvnícka 428, Partizánske, aby zabezpečila posúdenie fyzickej záťaže a lokálnej svalovej
záťaže u svojich zamestnancov. Pri výrobe zvrškov obuvi ide o práce spojené s fyzickou
a polohovou záťažou, ktorá sa preukázateľne podieľa na zmene zdravotného stavu, najmä
poškodení podporno – pohybovej sústavy a periférnych nervov v dôsledku DNJZ. Bez
odborného posúdenia svalovej záťaže objektívnymi metódami nemôžeme akceptovať ich
zaradenie do 2. kategórie prác z titulu fyzickej záťaže, ktoré spoločnosť navrhla.
V priebehu roka 2015 boli dvakrát zrealizované merania a posúdenia lokálnej svalovej
záťaže metódou integrovanej elektromyografie a hodnotenie časových charakteristík práce za
účelom kategorizácie prác pri výrobe a šití zvrškov obuvi v závode RIALTO, s. r. o.,
Nitrianske Pravno. Merania zrealizoval Štátny zdravotný ústav v Ostrave, odd. fyziológie
a psychológie práce Ostrava. Protokoly o autorizovanom meraní a posúdení lokálnej svalovej
záťaže u výrobných zamestnancov spoločnosť predložila. Do 31.12.2015 nepredložila ďalšie
hodnotenie týkajúce sa preventívnych, ochranných ergonomických a nápravných opatrení
vzhľadom na lokálnu svalovú záťaž zamestnancov, ktorá súvisí s požadovanými výkonovými
normami určenými zamestnávateľom.
V decembri 2015 bolo pre spoločnosť RIALTO, s. r. o., Partizánske, závod Nitrianske
Pravno vydané rozhodnutie na uvedenie pracovných priestorov „Prístavba manipulácie
Nitrianske Pravno“ do skúšobnej prevádzky. Výrobný priestor o rozmeroch 26 x 75 x 27,71 m
s kanceláriou bol postavený ako neúčelový objekt, s pôvodným zámerom na skladovanie
materiálu pre výrobu. V priestore sú situované mostové sekačky na textil a menšie sekacie
stroje určené na vysekávanie kože. Okrem týchto zariadení je v priestore umiestnená
príprava výroby, kosenie kože a kosenie textilu, nažehľovanie podlepovacieho materiálu na
kožu, značenie textilného materiálu, šitie podšívky špec. stehom, zvarovanie podšívky, šitie
na poloautomatickom stroji, zaklepávanie textilného materiálu, nanášanie lepidla striekaním
na textilný jazyk a zaklepávanie jazyka, opaľovanie kože, sekanie pásky, zlepovanie pásky za
tepla, ručné značenie pásky. Z bývalého priestranstva určeného ako nakladacia rampa boli
vybudované pracoviská vyšívacích automatov, kde bolo zlúčené aj pracovisko s vyhlásenými
rizikovými prácami z titulu hluku.
Od spoločnosti RIALTO, s. r. o., požadujeme v skúšobnej prevádzke objektivizovať
hluk, chemické faktory a osvetlenie na novovzniknutých pracoviskách. Na základe výsledkov
vyhodnotiť riziká práce a podľa situácie vypracovať prevádzkové poriadky z hľadiska
ochrany a podpory zdravia zamestnancov. Okrem uskutočnenia meraní v pracovnom
prostredí, meraní osobnej expozície u zamestnancov, vyhodnotenia rizík práce
a prevádzkových poriadkov je spoločnosť povinná vyhodnotiť minimálne bezpečnostné
a zdravotné požiadavky pre zamestnancov na novovzniknutých pracoviskách, predovšetkým z
hľadiska vzdušného priestoru pri práci v sede, v stoji a voľnej podlahovej plochy na jedného
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zamestnanca, aby nedochádzalo k diskomfortu zamestnancov z hľadiska nedostatočného
kapacitného a nevhodného dispozičného riešenia pracovísk.
Ministerstvom životného prostredia SR, odborom enviromentálneho posudzovania
sme boli vyzvaní, aby sme sa vyjadrili k zámeru: Rozšírenie výroby obuvi spoločnosti
Honeywell Safety Products Partizánske s. r. o., Nitrianska cesta 503/60, Partizánske.
Hlavným účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie existujúcich prevádzkových kapacít
výroby ochrannej bezpečnostnej pracovnej obuvi. Predmetom rozšírenia bude inštalácia
dvoch technologických zariadení “karuselov” DESMA D 622 a ich príslušného zázemia
(potrubné rozvody, elektroinštalácia, vzduchotechnika, atď.). Predpokladaná kapacita po
inštalácií technológie je 750 000 párov bezpečnostnej ochrannej pracovnej obuvi ročne.
Výrobný program prevádzky je zameraný najmä na výrobu ochrannej pracovnej obuvi a
uplatňuje sa široká paleta materiálov - guma, textil, oceľ, umelé hmoty a najmä koža. Z
hľadiska použitých materiálov je v tejto prevádzke zabezpečovaná výroba:
- vstrekolisovanej obuvi tepelnou kopolymerizáciou na zariadeniach DESMA
s polyuretánovými podrážkami a koženými zvrškami.
- lisovanej obuvi vulkanizáciou kaučukových zmesí s gumenými podrážkami
a koženými zvrškami.
Spoločnosť v októbri 2015 vo svojom podaní požiadala o uvedenie do skúšobnej prevádzky
rozšírených existujúcich prevádzkových kapacít výroby ochrannej bezpečnostnej pracovnej
obuvi. Došlo k inštalácii dvoch technologických zariadení „karuselov DESMA D 622 a ich
príslušného zázemia“, potrubných rozvodov elektroinštalácie, vzduchotechniky atď. Zároveň
vznikli nové pracoviská v rámci ostatných pracovných činností pri výrobe ochrannej
pracovnej obuvi v prízemných priestoroch objektu „SO-01 – budova B-31“. Prevádzkovaním
ďalších výrobných zariadení sa zmenili pracovné podmienky zamestnancov. Na pracoviskách
v skúšobnej prevádzke bude zabezpečená objektivizácia hluku a chemických faktorov v
pracovnom prostredí, vyhodnotenie kumulatívneho účinku pri vyššej expozícii týmto
faktorom a posúdenie rizík pre všetkých zamestnancov prevádzky.
Nakoľko došlo k zvýšeniu počtu zamestnancov v pracovnom priestore a zároveň k doplneniu
technologických zariadení, zamestnávateľ vyhodnotí pracovné prostredie z hľadiska
priestorových pomerov na pracoviskách, ako aj z hľadiska kapacitných a dispozičných riešení
zariadení na osobnú hygienu zamestnancov.
Pri ŠZD v spoločnosti RICHTER SLOVAKIA, s. r. o., Partizánske, bolo zistené, že
pracoviská, ktoré sa nachádzali na dvoch podlažiach, subjekt v rámci šetriacich opatrení
presunul na jedno podlažie, preto bolo nariadené vykonať novú objektivizáciu pre chemické
faktory a hluk a zároveň vypracovať nové posudky o riziku pre tieto faktory.
V spoločnostiach PERPEDES SK, s. r. o., Partizánske, INEXTRADE s. r. o.
a JOTAL s. r. o., Oslany bola nariadená nová objektivizácia chemických faktorov, z dôvodu
zvýšenia objemu prác lepenia alebo zmeny lepidiel, ktoré sa používajú pri práci a zároveň
vypracovanie nových posudkov o riziku pre chemické faktory.
Spoločnosť EMPER s. r. o., Oslany v roku 2015 uviedla do prevádzky dve nové haly
- výrobnú a výrobno-skladovaciu, v ktorých sa nachádzajú i nové administratívne priestory a
hygienické zázemie pre zamestnancov. Staré priestory budú využívané len ako skladovacie.
Spoločnosť zabezpečila v nových priestoroch objektivizáciu faktorov pracovného prostredia
(hluku a chemických faktorov) a vypracovala posúdenie rizika.
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Firma Emília Dvončová - EMIDA, Nábrežie Belanky 620, Partizánske, ktorá sa
zameriava na výrobu pracovnej obuvi, požiadala o uvedenie pracovných priestorov do
prevádzky z dôvodu presťahovania výrobnej prevádzky. Súhlasné rozhodnutie sme vydali ku
skúšobnej prevádzke, počas ktorej je firma povinná zabezpečiť objektivizáciu faktorov
pracovného prostredia,
posúdenie zdravotných rizík a vypracovanie prevádzkových
poriadkov.
Gumárenský priemysel
V spoločnosti ContiTech Vibration Control Slovakia s. r. o., Dolné Vestenice bolo
v rámci ŠZD vykonanom na konci roku 2014 nariadené zabezpečiť novú objektivizáciu pre
faktory - hluk, vibrácie a pevný aerosól a zabezpečiť hodnotenie fyzickej záťaže. V priebehu
roka 2015 spoločnosť zabezpečila objektivizáciu hluku, vibrácií a pevného aerosólu. Pre
faktor hluk a vibrácie zaradila zamestnancov do druhej kategórie prác. Pri posúdení rizika pre
faktor hluk došlo k zvýšeniu počtu prác zaradených do tretej kategórie, dokonca boli niektoré
práce zaradené do štvrtej kategórie. Subjekt podal na konci roka 2015 návrh na zaradenie
zamestnancov do kategórií rizikových prác. Zároveň aktualizoval prevádzkové poriadky
s posudkami o riziku a predložil ich na schválenie. V priebehu roka 2015 subjekt zabezpečil
hodnotenie fyzickej záťaže pre časť profesií. Hodnotenie bude pokračovať v roku 2016.
Spoločnosť VEGUM a. s., Dolné Vestenice začala v roku 2015 vyrábať nový druh
gumárenskej zmesi, ktorej jedným z komponentov je zmes obsahujúca formaldehyd. Pri
pracovných činnostiach bola vykonaná objektivizácia formaldehydu. Na základe posúdenia
miery zdravotného rizika boli zamestnanci vykonávajúci obsluhu dvojvalcového kalandra a
obsluhu vytlačovacieho stroja Barwel zaradení do štvrtej kategórie. Spoločnosť podala návrh
na zaradenie zamestnancov do kategórie rizikových prác a súčasne predložila na schválenie
Prevádzkový poriadok pre pracovné činnosti s expozíciou nebezpečným chemickým
faktorom. V priebehu roka 2015 subjekt zabezpečoval hodnotenie fyzickej záťaže, na základe
opatrení prijatých na konci roka 2014. Hodnotenie sa vykonáva prednostne pre profesie, pri
ktorých bol zaznamenaný zvýšený počet podozrení na chorobu z povolania. Hodnotenie bude
pokračovať v roku 2016.
2.2 Štátny zdravotný dozor na pracoviskách zameraný na prešetrovanie chorôb z povolania.
V rámci pôsobnosti RÚVZ Prievidza bolo v roku 2015 zaevidovaných 75 nových
žiadostí na riešenie chorôb z povolania, z toho 33 žiadostí sa týkalo žien. Medzi najčastejšie
hlásané podozrenia patrí choroba z dlhodobého nadmerného jednostranného zaťaženia
(DNJZ) (50), DNJZ v kombinácii s vibráciami (6), DNJZ v kombinácii s poškodením chrbtice
(1). Ďalšie podozrenia na chorobu z povolania sú podozrenia na chorobu z choroba z
halogenizovaných uhľovodíkov (1), kožné ochorenia (5), vibrácií (4), choroba zaprášenia
pľúc prachom obsahujúcim oxid kremičitý (2), bronchiálna astma (1), porucha sluchu z hluku
(2), alergická alveolitída (2), iné poškodenie zdravia (1). Oproti roku 2014 došlo k poklesu
žiadostí o 10 (11,8%).
Medzi žiadosťami naďalej dominujú banské profesie zo spoločnosti HBP, a.s.,
Prievidza (17), zo spoločnosti SKANSKA SK a.s., Bratislava (5) a obuvnícke profesie zo
spoločnosti RIALTO, s.r.o., Partizánske (7).
Vypracovaných bolo 78 odborných posudkov z hodnotení pracovných podmienok
a spôsobu práce a 1 doplnok k odbornému posudku. Najviac prešetrení (21) bolo
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u zamestnancov HBP, a. s., Prievidza. Naďalej najviac bolo prešetrených podozrení na
chorobu z DNJZ horných končatín (51), DNJZ v kombinácii s vibráciami (9), DNJZ v
kombinácii s poškodením chrbtice (1), samostatne chorobu z vibrácií (6). Vypracovávanie
odborného posudku je spojené so šetrením na pracovisku, ktoré je vykonávané ako súčasť
jednej zo špecializovaných úloh regionálnych úradov verejného zdravotníctva.
2.3

Posúdenie úrovne ochrany zdravia na chránených pracoviskách

V rámci riešenia projektu bolo vykonaných 10 kontrol chránených pracovísk
so zameraním sa na plnenie povinnosti zamestnávateľa zlepšovať pracovné podmienky
a prispôsobovať ich zamestnancom a ich zdravotnému postihnutiu tak, aby tieto boli v súlade
s ergonomickými, fyziologickými a psychologickými požiadavkami práce.
K chráneným pracoviskám a dielňam bolo vydaných celkovo 23 dokumentov. Išlo
o rozhodnutia o uvedení do prevádzky (v počte 12) a vyjadrenia k zriadeniu chránených
pracovísk v už existujúcich prevádzkach alebo k zmenu počtu zamestnancov na chránených
pracoviskách (v počte 11 dokumentov).
EcoChange s. r. o., Športová 26/23, Nitrianske Rudno, IČO: 45 262 578
Spoločnosť sa zaoberá renováciou a expedíciou tonerov.
V prevádzke pracuje celkovo 14 zamestnancov, z toho je 5 žien. Prevádzka sa
nachádza v prenajatých priestoroch – zrekonštruovaný murovaný objekt, jedná sa o priestory
bývalej obuvníckej výroby. V rámci prevádzky boli zriadené 2 chránené pracoviská, kde
pracuje 6 zdravotne postihnutých zamestnancov, z toho 4 ženy v jednozmennej prevádzke.
1. chránené pracovisko – sklad – pracovisko s rozlohou 100 m2, pracujú tu 4 pracovníci
so ZPS v pracovnej pozícii pomocný robotník
- druh postihnutia – ochorenie kardiovaskulárneho systému, postihnutie
podporno-pohybového systému
- pracovníci chráneného pracoviska vykonávajú balenie tonerov, testovanie
atramentových náplní a grafické práce
2. chránené pracovisko – výrobná hala – pracovisko s rozlohou 50 m2, pracujú tu 2
pracovníci so zníženou pracovnou schopnosťou v pracovnej pozícii testovač tonerov
a pomocný robotník
- obaja pracovníci majú postihnutie podporno-pohybového systému
- pracovníci chráneného pracoviska vykonávajú plnenie tonerov prachovou
zmesou a ich testovanie na tlačiarni
Pracovné priestory majú svetlú výšku nad 3 m, združené osvetlenie, prirodzené
vetranie a centrálne vykurovanie. Pracovníci používajú pri práci vhodné OOPP – pracovný
odev, pracovnú obuv, respirátor, masky a rukavice, ktoré sú im prideľované podľa potreby.
Sociálne zariadenia (šatne, sprchy, WC, jedálenský kútik) sú k dispozícii vo vyhovujúcom
hygienickom stave. Stravovanie je zabezpečené stravnými lístkami. Na pracoviskách sú
k dispozícii lekárničky s potrebným vybavením. V rámci výkonu štátneho zdravotného
dozoru bolo v prevádzke doporučené zabezpečiť výškovo a polohovo nastaviteľné stoličky
pre pracovníkov.
Všetky priestory v uvedenej prevádzke spĺňajú požiadavky na bezpečnosť a ochranu
zdravia na pracovisku v zmysle prílohy č. 1 k Nariadeniu vlády SR č. 391/2006 Z. z.
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
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Uvedené informácie boli platné k 1.5.2015, kedy bol ukončený pracovný pomer
s 5 zamestnancami, voľné pracovné miesta budú zrušené.
PZ FINAL s. r. o., Kľačno 77 je prevádzka na výrobu plastových okien na Riečnej
ul. 16 v Prievidzi. Štátny zdravotný dozor bol vykonaný z dôvodu zvýšenia počtu
zamestnancov so zdravotným postihnutím v profesii robotník vo výrobe a v administratíve
v pracovnom zaradení cenár. Celkový počet zamestnancov vo výrobe je 10 – z toho 8 ZPS,
v administratíve 4 – toho 2 so ZPS v prac. zaradení cenár. Pracovné priestory a kapacita
zariadení na osobnú hygienu pre zamestnancov na uvedených pracoviskách zodpovedajú
navrhovanému počtu zamestnancov podľa prílohy č. 1 k Nariadeniu vlády SR č. 391/2006 Z.
z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
BFB s. r. o., Dúbravská 849/2, Lehota pod Vtáčnikom – prevádzka Fučíkova ul.
729, Lehota pod Vtáčnikom. Chránené pracovisko bolo uvedené do prevádzky rozhodnutím
č. B/2010/537-PPL/2085 zo dňa 23.3.2010. Predmetom činnosti bola drobná výroba
sedacieho nábytku – kompletizácia čalúnených stoličiek, kresiel. T. č. je činnosť zameraná
prevažne len na opravu čalúneného nábytku.
Počet zamestnancov so ZPS je 2, obaja
absolvovali vstupnú lekársku prehliadku. Opatrenia: zabezpečiť zdravotný dohľad pre
zamestnancov.
V rámci skúšobnej prevádzky v chránenej dielni Mária Chromá Oprava obuvi CH
V M, Matice slovenskej 18, 971 01 Prievidza, IČO: 10 889 647, bolo pri kontrole zistené, že
všetky náležitosti, ktoré boli potrebné v skúšobnej prevádzke zrealizovať: objektivizácia
hluku vo výrobnom priestore, zabezpečenie hygienického štandardu v zariadeniach na
osobnú hygienu, obnova podláh, stien stropov, zriadenie šatne pre mužov a ochrana
nefajčiarov na pracovisku, boli v stanovenom termíne zrealizované. Na pracovisku sú
zamestnaní 3 pracovníci so ZPS.
Spoločnosť LUPEX s. r. o., Prievidza, ktorá zamestnáva 12 zamestnancov, z toho 9
žien, so zníženou pracovnou schopnosťou, sa presťahovala do nových priestorov.
Zamestnanci vykonávajú jednoduché pracovné činnosti pri kontrole a triedení výrobkov
(hubky na riad), obsluhe baliacich liniek a balení výrobkov do kartónov. Všetci zamestnanci
absolvovali vstupnú lekársku preventívnu prehliadku realizovanú lekárom PZS. Subjekt
predložil záznamy o zdravotnej spôsobilosti zamestnancov vykonávať danú pracovnú činnosť.
Pracovné priestory a kapacita zariadení na osobnú hygienu pre zamestnancov spĺňajú
požiadavky nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z.
Spoločnosť PS Care občianske združenie, Pauleho 2, Prievidza, IČO: 42 151 856,
ktorá sa zaoberá triedením, skartovaním a likvidáciou kancelárskej dokumentácie sa
presťahovala do nových priestorov. Príležitostne sa v chránenej dielni vykonáva aj výroba
darčekových predmetov. V chránenej dielni pracuje celkovo 5 pracovníkov (ZŤP).
Na základe vykonaného štátneho zdravotného dozoru vo spoločnosti BETTEX, spol.
s. r. o., Turčianska 511, Nitrianske Pravno, sme vydali vyjadrenie k rozšíreniu chránených
pracovísk. Išlo o pracovisko pre jedného muža so ZPS na vrátnici spoločnosti a dve
pracoviská pre ženy so ZPS v konfekčnej dielni pri kompletizácii a kontrole výrobkov.
Pracovné priestory spoločnosti BETTEX, spol. s r. o., Nitrianske Pravno, zameranej na
výrobu prešívaných prikrývok, vankúšov, bielizne a konfekcie pre domácnosť boli uvedené
do prevádzky rozhodnutím RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach č. B/2008/01390PPL/5324 zo dňa 8.7.2008. Pracovné priestory, v ktorých budú umiestnené chránené
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pracoviská spĺňajú požiadavky na prevádzku chránených pracovísk pre troch zamestnancov
v zmysle Nariadenia vlády SR č.391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na pracovisko. Zdravotný dohľad pre zamestnancov je zabezpečený.
Štátny zdravotný dozor bol vykonaný k opätovnému zriadeniu chráneného pracoviska
pre jedného zamestnanca v prevádzke Juraj Sovský – BAUMAT, Pstruhárska 1,
Handlová, predaj stavebného materiálu. Zamestnanec bude vykonávať administratívne práce,
evidenciu skladového hospodárstva a zabezpečovať komunikáciu so zákazníkom. Pracovné
priestory zostali nezmenené, naďalej spĺňajú požiadavky na činnosť chráneného pracoviska
pre jedného zamestnanca na vyššie uvedenú činnosť v zmysle Nariadenia vlády SR
č.391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
a 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so
zobrazovacími jednotkami. Zdravotný dohľad má zamestnanec zabezpečený.
Spoločnosť WOREXIM, s. r. o., Kopčianska 10, Bratislava, ktorá zamestnáva 5
zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou, presťahovala prevádzku v Handlovej do
nových priestorov. Pracovnú náplň zamestnancov tvorí triedenie špinavého prádla, následná
obsluha automatických pračiek, mangľovanie a vešanie prádla. Všetci zamestnanci
absolvovali vstupnú lekársku preventívnu prehliadku. Subjekt predložil záznamy o zdravotnej
spôsobilosti zamestnancov vykonávať danú pracovnú činnosť. Pracovné priestory spĺňajú
požiadavky nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z.
REFERÁT VÝCHOVY KU ZDRAVIU
3
Národný program prevencie nadváhy a obezity
–
–
–

–
–
–
–

–

prednáška „Prevencia obezity“ – beseda pre 8. ročník ZŠ Mariánska, Prievidza
o zásadách zdravej výživy s dôrazom na prevenciu nadváhy a obezity, edukovaných 23
žiakov
prednáška „Anorexia“ – beseda pre dievčatá sekundy a tercie osemročného gymnázia
spojená s projekciou zdravotno-výchovného filmu !Sami“, edukovaných 20 dievčat
2 prednášky „Zásady zdravej výživy“ – 2 besedy pre študentov všetkých ročníkov
Obchodnej akadémie o zásadách správneho stravovania a význame zdravého životného
štýlu v rámci „Dňa zdravia Obchodnej akadémie Prievidza“, edukovaných celkovo 38
študentov
Deň zdravia mesta Partizánske – v spolupráci s MÚ Partizánske vyšetrenia hladiny
celkového cholesterolu v krvi u 30 a vyšetrenie krvného tlaku u 32 obyvateľov mesta
Deň zdravia Spojenej školy Handlová - vyšetrenia hladiny celkového cholesterolu v krvi
a vyšetrenie krvného tlaku u 20 zamestnancov a študentov školy
Deň zdravia Spojenej odbornej školy Vansovej Prievidza - vyšetrenia hladiny celkového
cholesterolu v krvi a vyšetrenie krvného tlaku u 28 zamestnancov a študentov školy
ENEL Nováky, závod Zemianske Kostoľany – v spolupráci s VšZP vyšetrenia hladiny
celkového cholesterolu u 30, cukru 29 zamestnancov a krvného tlaku u 31 zamestnancov
podniku spojené s individuálnym odborným poradenstvom v oblasti zdravého životného
štýlu ako aj distribúciou zdravotno-výchovných materiálov
Porfix – pórobetón a. s Zemianske Kostoľany – v spolupráci s VšZP vyšetrenia hladiny
celkového cholesterolu a krvného tlaku u 33 zamestnancov podniku spojené
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–
–
–
–
–
–

s individuálnym odborným poradenstvom v oblasti zdravého životného štýlu ako aj
distribúciou zdravotno-výchovných materiálov
beseda „Správny stravovací režim, konzumácia sladkostí“ – prednáška pre žiakov 1.
stupňa ZŠ Zemianske Kostoľany venovaná zásadám správnej výživy, celkovo
edukovaných 22 žiakov
beseda „Zásady zdravej výživy“ – prednáška pre žiakov 2. stupňa ZŠ Bojnice venovaná
zásadám správnej výživy, celkovo edukovaných 27 žiakov
beseda „Mlieko -áno či nie?“ – 2 prednášky pre žiakov 2. stupňa ZŠ Nováky venovaná
významu konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov v detskom veku, celkovo
edukovaných 44 žiakov
beseda „Zásady zdravej výživy“ – prednáška pre žiakov 1. stupňa ZŠ Skačany venovaná
zásadám správnej výživy, celkovo edukovaných 23 žiakov
beseda „Diabetes, prevencia, liečba“ – prednáška študentov Obchodnej akadémie
Prievidza venovaná diabetu, jeho prevencii, liečbe a následným komplikáciám,
edukovaných 26 študentov
prednáška „Anorexia“ – beseda pre dievčatá 9. ročníka ZŠ Nitrianske Rudno spojená
s projekciou zdravotno-výchovného filmu „Sami“, edukovaných 23 dievčat

Národný program ochrany a podpory zdravia starších ľudí
–
–
–

–
–
–
–

prednáška „Mozog, pamäť“ – beseda spojená s tréningom pamäte prostredníctvom
pracovných listov centra MEMORY pre klientov Domova dôchodcov Senior Nitrianske
Rudno, edukovaných 22 seniorov
prednáška „Optimálna pohybová aktivita u seniora. Osteoporóza“ – beseda pre
obyvateľov domova dôchodcov o význame pohybu u človeka vo vyššom veku,
edukovaných 22 klientov sociálneho zariadenia
Hromadná zdravotno-výchovná akcia pre seniorov v obci Jalovec (19.10.2015)
o vyšetrenie celkového cholesterolu v krvi – 24 krát
o meranie krvného tlaku – 24 krát
o stanovenie BMI indexu – 24 krát
o individuálne odborné poradenstvo v závislosti od výsledkov vyšetrení
o distribúcia zdravotno-výchovných materiálov
o celkovo zrealizovaných 72 vyšetrení
panel „Chráňte svoje zdravie, absolvujte preventívnu prehliadku“ umiestnený vo
vestibule Obecného úradu Jalovec
panel „Chráňte svoje zdravie, absolvujte preventívnu prehliadku“ umiestnený vo
vestibule Klubu dôchodcov Bojnice po dobu 3 týždňov
distribúcia zdravotno-výchovných materiálov „Osteoporóza“ a „Odhaľte včas riziko
mozgovej cievnej príhody“ v priestoroch Klubu dôchodcov Bojnice
beseda „Osteoporóza“ – prednáška pre klientov Zariadenia sociálnej starostlivosti DD
Zemianske Kostoľany venovaná prevencii a liečbe osteoporózy, edukovaných 19
seniorov

Národný program starostlivosti o detí a mládež
–

prednášky „Mozog, pamäť“ – 2 besedy spojené s plnením logických úloh z oblasti
matematiky, hlavolamy, rébusy pre žiakov 1. stupňa ZŠ Zemianske Kostoľany,
edukovaných 45 žiakov
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prednášky „Mozog, pamäť“ – 2 krátke besedy spojené spojené s kreatívnymi dielňami,
modelovaním mozgu z plastelíny, riešením hádaniek, hraním pexesa pre deti
predškolského veku MŠ Gorkého Prievidza, edukovaných 50 detí
prednáška „Význam pohybu pre zdravie človeka“ – beseda pre žiakov 1. až 4. ročníka
ZŠ Zemianske Kostoľany o význame aktívneho pohybu pre podporu zdravia ,
edukovaných 44žiakov
2 prednášky „ Škodlivosť fajčenia u detí“ – 2 besedy pre žiakov 5. až 6. ročníka ZŠ Koš
o vplyve fajčenia na vývoj detského organizmu spojená s krátkym kvízom venovaným
sumáru vedomostí získaných z prezentácie ako aj distribúciou zdravotno-výchovných
materiálov, edukovaných 38 žiakov
prednáška „Prevencia fajčenia ,nelátkové závislosti“- beseda pre žiakov 1. až 4. ročníka
ZŠ Sebedražie o škodlivosti fajčenia, typoch nelátkových závislostí, edukovaných 40
žiakov ZŠ
prednáška „Nelátkové závislosti“- beseda pre žiakov 6. ročníka ZŠ Mariánska Prievidza
o typoch nelátkových závislostí, príznakoch ako aj nástrahách pre zdravý vývoj mladého
človeka – edukovaných 26 žiakov
prednáška „Pohlavné choroby, zodpovedné sexuálne správanie“- beseda pre študentov
všetkých ročníkov Spojenej strednej školy Prievidza, edukovaných 37 študentov
prednáška „Prevencia fajčenia“- beseda pre žiakov 5. ročníka ZŠ Mariánska Prievidza
o škodlivosti fajčenia na detský organizmus, riziko vzniku závislostí v detskom veku,
edukovaných 29 žiakov
8 týždňový cyklus prednášok „Stomatohygiena“
pre deti predškolského veku
venovaných anatómii zubov, mliečnemu a trvalému chrupu ako aj významu zdravej
výživy pre vývoj detského chrupu spojených s praktickým nácvikom správneho
umývania zubov pomocou názornej ukážky na modeli ústnej dutiny, edukovaných 50 detí
prednáška „ Alkohol a ženy, fetálny alkoholový syndróm“ – beseda pre študentky
všetkých ročníkov Odborného učilišťa praktická škola Prievidza, edukovaných 28 dievčat
2 prednášky „ Alkohol a ženy, fetálny alkoholový syndróm“ – 2 besedy pre študentky
všetkých ročníkov Obchodnej akadémie Prievidza, edukovaných 55 dievčat
2 besedy „Legálne a nelegálne drogy“ – prednášky pre žiakov 2. stupňa ZŠ
Malonecpalská Prievidza venované rizikám užívania drog, edukovaných celkovo 45
žiakov 6. a 7. ročníka ZŠ
beseda „Legálne a nelegálne drogy“ – prednáška pre žiakov 2. stupňa ZŠ Mariánska
Prievidza venované rizikám užívania drog, edukovaných celkovo 35 žiakov 7. ročníka ZŠ
2 besedy „Legálne a nelegálne drogy“ – prednášky pre žiakov 2. stupňa ZŠ Bojnice
venované rizikám užívania drog, edukovaných celkovo 39 žiakov
prednáška „HIV/AIDS“- beseda pre žiakov 9. ročníka ZŠ Zemianske Kostoľany,
edukovaných 11 žiakov
prednáška „HIV/AIDS“- beseda pre žiakov 9. ročníka ZŠ Mariánska Prievidza,
edukovaných 17 žiakov
prednášky „Hygiena rúk, prevencia infekčných ochorení“ - 2 besedy pre žiakov 1. a 2.
stupňa ZŠ Malonecpalská Prievidza o zásadách správneho umývania rúk ako prostriedku
na predchádzanie prenosu infekčných ochorení, edukovaných 25 žiakov 1. stupňa a 20
žiakov 2. stupňa základnej školy
prednáška „Škodlivosť fajčenia na ľudský organizmus“- beseda pre žiakov 5. ročníka
ZŠ Mariánska Prievidza o škodlivosti fajčenia na detský organizmus, riziko vzniku
závislostí v detskom veku, edukovaných 32 žiakov
8 týždňový cyklus prednášok pre deti predškolského veku MŠ Poruba venovaných
anatómii zubov, mliečnemu a trvalému chrupu ako aj významu zdravej výživy pre vývoj
detského chrupu spojených s praktickým nácvikom správneho umývania zubov pomocou
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názornej ukážky na modeli ústnej dutiny, edukovaných 25 detí
ostatné aktivity v rámci starostlivosti o deti a mládež sú zadefinované v oblasti prevencie
nadváhy a obezity

–

ODDELENIE HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE
4
4.1

Zneužívanie
Slovensku

návykových

látok

(alkohol, tabak, drogy) u detí a mládeže

na

Projekt „Európsky školský prieskum o alkohole a ostatných drogách – ESPAD 2015“
realizovaný bol od 16. – 20. marca 2015 v nasledovných školách: Základná škola, Športovcov
372/21, 95804 Partizánske; Súkromná stredná odborná škola CA&TS, S. Chalupku 1938/12B,
97101 Prievidza; Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, 97101
Prievidza; Spojená škola s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Gymnázium,
Rastislavova 332, 97271 Nováky; Stredná odborná škola, Lipová 8, 97251 Handlová.
Prieskumu sa zúčastnilo 355 žiakov a študentov. Vyplnené dotazníky boli zaslané na ÚVZ SR
- odbor hygieny detí a mládeže.
4.2

Monitoring úrazovosti u detí predškolského a školského veku

Projekt bol realizovaný v I. polroku 2015 (máj) v dvoch základných školách (ZŠ
Energetikov 242/39, 971 01 Prievidza a ZŠ Ul. M. Nešpora 1, 972 45 Bystričany). Informácie
sa získavali dotazníkovou formou od rodičov resp. ich zákonných zástupcov. Dotazníky boli
zozbierané od detí vo vekovej skupine 7-10 rokov v dvoch triedach ZŠ v rámci I. stupňa
(1 mestská a 1 vidiecka) po 30 detí, t. j. spolu 60 detí. Tieto údaje boli vložené do databázy a
tá bola zaslaná na ÚVZ SR - odbor hygieny detí a mládeže.
ODDELENIE EPIDEMIOLÓGIE
5.

Strategický 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...

-

pravidelnú analýzu sme vykonávali v týždenných a mesačných intervaloch o čom sme
pravidelne informovali lekárov prvého kontaktu, infektológov, kožných lekárov a iných
odborných lekárov v regióne
o mimoriadnej epidemiologickej situácii v priebehu prvého polroka 2015 boli
neodkladne informovaní lekári v regióne cestou e-mailovej komunikácie, telefonicky
resp. poštou
zabezpečili sme s laboratóriami efektívnu spoluprácu, najmä včasným hlásením
pozitívnych výsledkov, resp. cez systém EPIS.
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skvalitnenie surveillance prenosných ochorení:
- lekári prvého kontaktu boli opakovane vyzývaní k včasnému a kvalitnému hláseniu
prenosných ochorení, čo je základom sústavného monitorovania a kontroly prenosných
ochorení
- hlavný dôraz sme kládli na zabezpečovanie opatrení v zdravotníckych zariadeniach pri
výskyte resp. záchyte multirezistentných mikroorganizmov (CPE) a iných
multirezistentných kmeňov. Súčasne sme zabezpečili informovanosť personálu
o zabezpečení potrebných protiepidemických opatrení v zdravotníckych zariadeniach.
- hláseniu vybraných prenosných ochorení sme venovali primeranú pozornosť
- o problematike výskytu prenosných ochorení sme informovali obyvateľstvo pomocou
článkov v periodickej tlači, resp. informáciami na web stránke RÚVZ Prievidza
- v roku 2015, v spolupráci so sentinelovými lekármi, bolo odobratých
10 nasofaryngeálnych výterov (ARO a chrípka) a 13 nasofaryngeálnych výterov pri
podozrení na ochorenie SARI v zdravotníckych zariadeniach
5.2
-

Výkon imunizačných prehľadov…
aj naďalej registrujeme potrebu vykonania imunizačných prehľadov v slovenskej
populácii, ktorá by dala odpoveď na momentálny stav imunizácie v SR
v priebehu roka 2015 sme distribuovali do 42 ambulancií všeobecných lekárov pre deti
a dorast prehľad povinného a odporúčaného očkovania vo forme propagačného
materiálu, ktorý vydal Úrad verejného zdravotníctva SR.
v septembri a októbri 2015 bola vykonaná kontrola očkovania a skladovania vakcín
v 42 pediatrických obvodoch, na základe ktorej konštatujeme mierny pokles
v zaočkovanosti detskej populácie
distribuované boli aj propagačné materiály vydané Úradom verejného zdravotníctva SR
o bezpečnosti vakcín používaných v SR do 42 ambulancií všeobecných lekárov pre deti
a dorast a na gynekologicko – pôrodnícke oddelenie NsP Bojnice a Nemocnice
v Partizánskom

ODDELENIE HYGIENY VÝŽIVY A BEZPEČNOSTI POTRAVÍN
6.

Program ozdravenia výživy
17.12.2008)

obyvateľov SR (uznesenie vlády SR č. 940 zo

6.1

Sledovanie výživového stavu vybranej skupiny obyvateľstva

6.2

Sledovanie obsahu soli v pokrmoch podávaných v zariadeniach školského a ostatného
uzavretého stravovania

Na vyšetrenie obsahu kuchynskej soli bolo odobratých 43 vzoriek hotových pokrmov
v zariadeniach spoločného stravovania.
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7.

Štátny zdravotný dozor v zariadeniach spoločného stravovania a úradná kontrola
nad zdravotnou bezpečnosťou potravín, obalových materiálov a predmetov
prichádzajúcich do styku s potravinami.

V rámci ŠZD a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných v zariadeniach spoločného
stravovania spolu 652 kontrol (256 kontrol v rámci ŠZD a 396 v rámci ÚKP). Nedostatky boli
zistené v 44 kontrolovaných prevádzkach zariadení spoločného stravovania. Za zistené
nedostatky bolo prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania uložených podľa
zákona 355/2007 Z. z. 9 pokút v celkovej sume 1950,-€ a 58 blokových pokút v celkovej
sume 3236,- €.
V rámci úradnej kontroly potravín spolu vykonaných 289 kontrol v potravinárskych
prevádzkach. Odobratých a laboratórne vyšetrených 535 vzoriek potravín a 7 vzoriek
predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami.
8.

Monitoring probiotík v potravinách na osobitné výživové účely a vo výživových
doplnkoch - RÚVZ Trenčianskeho kraja

V rámci plnenia úlohy RÚVZ Prievidza odobral 5 vzoriek výživových doplnkov na
laboratórnu kontrolu množstva jednotiek probiotických mikroorganizmov a ich
životaschopnosti. Laboratórnou analýzou bolo zistené, že 4 vzorky výživových doplnkov
mali nižší obsah probiotických mikroorganizmov ako deklaroval výrobca.
NRC PRE AMÉBY
9. Sledovanie výskytu améb v termálnych vodách určených na kúpanie.
NRC pre TTA vykonáva v rámci celoštátneho sledovania komplexnú odbornú činnosť
v oblasti laboratórnej diagnostiky termotolerantných améb schopných infikovať človeka.
Okrem infekcií CNS, môžu spôsobiť infekcie očí pod obrazom keratitíd, ktorých je v prepočte
najviac, popísané boli tiež kožné infekcie. Koordinuje a odborne usmerňuje diagnostiku a
epidemiologickú surveillanciu termotolerantných améb na RÚVZ Prievidza.
Na svoju činnosť má NRC pridelené samostatné laboratórium s prístrojovým
vybavením: inverzný mikroskop Nikon, stereomikroskop ZEISS, aseptický box, centrifúga,
dva termostaty, chladnička, vodný kúpeľ. K 1. 9. 2007 boli laboratóriá biológie životného
prostredia a mikrobiológie životného prostredia RÚVZ so sídlom v Prievidzi zrušené a ich
činnosť bola v plnom rozsahu skúšok aj s priestorovým a prístrojovým vybavením začlenená
do odbornej činnosti NRC pre termotolerantné améby.
Akreditácia:
NRC pre TTA získalo prvé osvedčenie o akreditácii 20.1. 2005 na ukazovateľ: améby
kultivovateľné pri 36 ºC a 44 ºC s platnosťou na 4 roky. Druhé osvedčenie o akreditácii na ten
istý ukazovateľ získalo 21.1. 2009 v rámci reakreditácie laboratórií v RÚVZ. Osvedčenie má
platnosť na 4 roky do 21.1. 2013. Akreditáciu získalo podľa predpisu STN ISO/IEC 17
025:2005. Tretie osvedčenie o akreditácii získalo 17.1 2013 v rámci reakreditácie laboratórií.
Osvedčenie má platnosť na 5 rokov do 17.1. 2018.
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Činnosť NRC pre termotolerantné améby.
NRC pre TTA v rámci Regionálnych priorít RÚVZ Prievidza „Sledovanie výskytu
améb v termálnych vodách určených na kúpanie“, za rok 2015 vyšetrilo 35 vzoriek
v bazénových vodách na ukazovateľ Améby kultivovateľné pri 36 °C a 44°C.
Na potvrdenie améb kultivovateľných pri 36 °C a 44°C z iných RÚVZ (RÚVZ Banská
Bystrica), bolo vyšetrených 14 vzoriek. Z toho v 3 vzorkách bola identifikovaná skupina
Vahlkampfia/Naegleria. V jednom prípade boli identifikované améby rodu Acanthamoeba.
V ostatných prípadoch sa jednalo o nepatogénnu skupinu améb rodov Hartmannella,
Vahlkampfia.
21 vzoriek bolo vyšetrených na kvalitatívny ukazovateľ Améby kultivovateľné pri 36 °C
a 44°C v bazénových vodách v okrese Prievidza a Partizánske. V 9 prípadoch boli vzorky
prítomné v sledovanom ukazovateli. Vo všetkých prípadoch boli vykultivované saprofytické
nepatogénne améby rodov Hartmanella, Vahlkampfia a Vanella.
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Rimavskej Sobote
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Spádové územie RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote predstavujú okresy Rimavská Sobota
a Revúca. Uvedené územie je charakterizované:
• Poľnohospodárstvom na juhu okresov
• Ťažbou nerastov a ich spracovaním na severe okresov (Tisovec, Jelšava Lubeník)
• Veľkým počtom sídelných útvarov s malým počtom obyvateľov (okres Rimavská
Sobota 100, okres Revúca 39)
• Zlou infraštruktúrou. V spádovom území okresu Rimavská Sobota je z verejných
vodovodov zásobovaných len 67,25 % 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. ODDELENIE HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA
a. Kontrola kvality pitnej vody a monitoring pitných vôd. Zásobovanie
obyvateľstva zdravotne nezávadnou pitnou vodou z verejných vodovodov.
V roku 2015 bolo odobratých celkom 112 vzoriek vody z verejných vodovodov
a z obecných studní na laboratórne vyšetrenie v okresoch R. Sobota a Revúca. V rámci
„Monitoringu pitných vôd“ bolo odobratých 87 vzoriek vody, z uvedeného počtu bolo 25
vzoriek vody nevyhovujúcich, čo predstavuje 28,73 %. V nevyhovujúcich vzorkách vody boli
prekročené MH železa, farby, zákalu, mangánu, koliformných baktérií a NMH Escherichia
coli a enterokokov.
Prevádzkovateľom verejných vodovodov boli dané opatrenia na odstránenie
nedostatkov. V opakovaných odberoch vzoriek vody prevádzkovateľmi verejných vodovodov
prekročenia MH a NMH už neboli zaznamenané.
V rámci ŠZD bolo odobratých 11 vzoriek vody: vo verejných vodovodoch boli
odobraté 4 vzorky vody (Nemocnica Hnúšťa, Tisovec – sťažnosť) 1 vzorka vody bola
odobratá z cisterny v rámci náhradného zásobovania obce Ostrany, 6 vzoriek bolo odobratých
zo studní (4 vzorky v Nemocnici Hnúšťa, 2 vzorky zo studní DSS Neporadza a Agroturistika
Valice, ktoré slúžia ako zdroje pre verejné zásobovanie).
Podľa výsledkov laboratórneho rozboru 5 vzoriek vody, ktoré boli odobraté zo studní
vyhovovalo požiadavkám predpisov v stanovených ukazovateľoch. Nevyhovujúce vzorky
boli stanovené v 4 odberoch v Nemocnici Hnúšťa v rámci kontroly kvality vody dodávanej
v objektoch nemocnice, do ktorých bola dodávaná voda z vlastnej studne a 1 vzorka vody
odobratá v DSS Neporadza.
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Prevádzkovateľovi Nemocnice v Hnúšti bolo dané opatrenie na zásobovanie pitnou
vodou z verejného vodovodu a pre DSS Neporadza na zníženie hodnoty dezinfekcie vo
vodnom zdroji. Uložené opatrenia boli prevádzkovateľmi splnené.
StVPS, a.s., Banská Bystrica bola uložená náhrada nákladov za nevyhovujúce vzorky
vo verejnom vodovode Padarovce - bolo vydané nové rozhodnutie v roku 2015.
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.
Oddelenie HŽPaZ si dalo do plánu na rok 2015 vykonať kontrolu kvality vody vo
vodných zdrojoch v územiach a obciach, kde nie je zavedený verejný vodovod a z ktorých
vykonávajú odber vody obyvatelia obce, prípadne slúžia ako šťavice pre určité územie.
Celkom bolo odobratých 14 vzoriek vody na laboratórne vyšetrenie a z uvedeného
počtu 14 vzoriek vody bolo nevyhovujúcich. Vo fyzikálno-chemických ukazovateľoch
nevyhovovalo 12 vzoriek a v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch 14 vzoriek
vody.
Obecné úrady, v ktorých sa kontrolované zdroje – studne nachádzajú, boli prípisom
upozornené na označenie vodných zdrojov, že voda nie je pitná a s niektorými obecnými
úradmi boli laboratórne rozbory vody odobratých vzoriek vody prejednané na oddelení
HŽPaZ.
c. ŠZD v rekreačných zariadeniach a kontrola kvality vody na kúpanie.
V roku 2015 boli v okresoch Rimavská Sobota a Revúca v prevádzke 2 prírodné
kúpaliská a 8 umelých kúpalísk. V uvedených rekreačných zariadeniach bolo vykonaných 11
kontrol zameraných na pripravenosť a 25 kontrol počas kúpacej sezóny, pričom 14 kontrol
bolo vykonaných v rámci mimoriadneho cieleného ŠZD. Za neplnenie povinností
vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z. boli
prevádzkovateľovi rekreačného zariadenia Kurinec – Technickým službám mesta Rimavská
Sobota uložené 3 pokuty v celkovej výške 2 490 €.
V sezóne 2015 neboli prevádzkované prírodné kúpaliská Ormet a Drieňok
Teplý Vrch z dôvodu rekonštrukcie vodnej nádrže.
V bazénoch rekreačných zariadení a v prírodných kúpaliskách bolo odobratých
celkom 81 vzoriek vody na laboratórne vyšetrenie, z toho 22 vzoriek bolo odobratých RÚVZ
so sídlom v Rimavskej Sobote v rámci monitoringu rekreačných vôd a 59 vzoriek bolo
odobratých v rámci prevádzkovej kontroly kvality vody. Z uvedeného počtu odobratých
vzoriek 22 nevyhovovalo požiadavkám predpisov v ukazovateľoch: nasýtenie vody kyslíkom,
chemická spotreba kyslíka manganistanom, chlorofyl a, priehľadnosť, celkový fosfor, viazaný
chlór, voľný chlór, reakcia vody, kultivovateľné mikroorganizmy, Escherichia coli
a Pseudomonas aeruginosa v prírodných kúpaliskách a v umelých kúpaliskách.
Prevádzkovateľ letného kúpaliska „Vodný svet“ v Číži bol upozornený na vykonanie
nápravných opatrení za účelom zlepšenia kvality vody v oddychovom bazéne. V oddychovom
bazéne rekreačného zariadenia Kurinec bola prekročená medzná hodnota E. coli
a prevádzkovateľ vykonal opatrenia na zlepšenie kvality vody – vypustením vody z bazéna
a vykonaním kontrolného odberu vzorky vody na laboratórne vyšetrenie. Prekročenie
ostatných ukazovateľov nebolo dôvodom na uloženie opatrení pre prevádzkovateľov,
prípadne na označenie plážovej časti prírodných kúpalísk o nevhodnosti vody na kúpanie.
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V okresoch Rimavská Sobota a Revúca je v prevádzke 6 umelých kúpalísk
s celoročnou prevádzkou a počas roka 2015 boli vykonané 3 kontroly v týchto zariadeniach.
Prevádzkovateľovi rekreačného zariadenia Predná Hora bola uložená pokuta vo výške 300 €
za prevádzkovanie nových priestorov saunového sveta bez kladného posúdenia orgánom
verejného zdravotníctva. V rekreačnom zariadení Pstružné – Revúčka a na Krytej plavárni
v Rimavskej Sobote boli zistené len drobné nedostatky a termíny na ich odstránenie sú
uvedené v zápisoch z kontroly.
Z umelých kúpalísk s celoročnou prevádzkou bolo v roku 2015 odobratých celkom
117 vzoriek vody na laboratórne vyšetrenie, z toho 23 vzoriek bolo odobratých RÚVZ so
sídlom v Rimavskej Sobote v rámci monitoringu rekreačných vôd a 94 vzoriek bolo
odobratých v rámci prevádzkovej kontroly kvality vody. Z uvedeného počtu odobratých
vzoriek 32 vzoriek nevyhovovalo požiadavkám na kvalitu rekreačných vôd, čo predstavuje
27,35 % nevhodnosť vzoriek.
d. Posudzovanie a dohľad nad zariadeniami sociálnych služieb.
V okresoch Rimavská Sobota a Revúca je v prevádzke 17 zariadení sociálnych
služieb. V roku 2015 bola vykonaná kontrola vo všetkých 17 zariadeniach nasledovne: 11
kontrol (v rámci cieleného ŠZD podľa usmernenia ÚVZ SR) a 6 kontrol v rámci plánovaného
výkonu ŠZD.
Po vykonaní cieleného ŠZD bolo konštatované, že prevádzkovanie zariadení
sociálnych služieb v okresoch Rimavská Sobota a Revúca je na dobrej úrovni a pri kontrolách
neboli zistené závažné nedostatky. Drobné zistené nedostatky sú uvedené v zápisoch
z výkonu ŠZD s termínmi na ich odstránenie.
V DSS Neporadza bola v mesiaci apríl odobratá vzorka vody zo studne na laboratórne
vyšetrenie, v ktorej bola prekročená MH voľného chlóru, ostatné hodnoty stanovených
ukazovateľov boli v súlade s požiadavkami uvedenými v NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na
ľudskú spotrebu v znení NV SR č. 496/2010 Z.z. Prevádzkovateľ vykonal kontrolu kvality
vody v studni odberom vzorky vody dňa 14.10.2015. Podľa výsledkov laboratórneho rozboru
voda v stanovených ukazovateľoch je v súlade s platnými predpismi.
V okresoch Rimavská Sobota a Revúca je v prevádzke 17 zariadení sociálnych
služieb.
2. ODDELENIE HYGIENY VÝŽIVY
a. Posudzovanie a výkon ŠZD a ÚKP (predovšetkým v oblastiach s nedostatočnou
infraštruktúrou).
Posudková činnosť:
‐ posudzovanie a vydávanie rozhodnutí (k uvedeniu priestorov do prevádzky, vrátane
schválení návrhov prevádzkových poriadkov pre zariadenia spoločného stravovania,
rozhodnutí o prerušení konania, rozhodnutí o zastavení konania) - celkovo bolo vydaných
196 všetkých rozhodnutí a ďalej 12 rozhodnutí za správny delikt, neboli podané
odvolania voči rozhodnutiam do prevádzky
‐ posudzovanie a vydávanie záväzných stanovísk k územnému konaniu, na zmenu v užívaní
stavby a na kolaudáciu stavby - celkovo bolo vydaných 23 záväzných stanovísk
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‐

vydávanie odborných vyjadrení bolo spracovaných ako podklad pre vydanie záväzného
stanoviska alebo rozhodnutia pre iné oddelenia v rámci úradu - celkovo bolo
spracovaných 27 odborných vyjadrení pre iné oddelenie v rámci úradu, prípadne pre
stavebný úrad.

Kontrolná činnosť - v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru:
‐ kontroly podľa zákona č. 355/2007 Z. z. v súvislosti s vydaním záväzných stanovísk
a rozhodnutí - celkovo bolo vykonaných 130 kontrol (60 kontrol v predajniach,
skladoch, výrobniach a 70 kontrol v ZSS)
‐ kontroly podľa zákona č. 355/2007 Z. z. v súvislosti s výkonom štátneho zdravotného
dozoru v zariadeniach spoločného stravovania - celkovo bolo vykonaných 169 kontrol
‐ kontroly podľa zákona č. 355/2007 Z. z. v súvislosti s výkonom štátneho zdravotného
dozoru na úseku výroby, manipulácie a predaja kozmetických výrobkov - bolo
vykonaných 14 kontrol
‐ kontroly podľa zákona o ochrane nefajčiarov - bolo vykonaných 80 kontrol
‐ kontroly na základe podnetov/sťažností - bolo vykonaných 13 kontrol
‐ kontroly vykonávané podľa zákona č.152/1995 Z. z. v súvislosti s výkonom úradnej
kontroly potravín, predmetov určených na styk s potravinami, vrátane odberu vzoriek celkovo bolo vykonaných 299 kontrol, vrátane odberov vzoriek
‐ kontroly vykonávané na základe systému rýchleho a včasného varovania RASFF
a RAPEX - celkovo bolo vykonaných 606 kontrol (RAPEX) a 1 kontrola (RASFF).
b. Monitorovania determinantov zdravia a hodnotenia dopadov na verejné zdravie.
Monitorovanie príjmu jódu s cieľom zabezpečovania kontinuálneho prísunu jódu do
ľudského organizmu prostredníctvom kontroly obsahu jódu v jodidovanej kuchynskej soli
(potravín). V rámci zabezpečenia plnenia tejto úlohy bolo odobratých 24 vzoriek soli na
stanovenie obsahu KJ a KJO3. V plnení úlohy sa pokračuje do konca roka, kedy bude
v tabuľkovej forme spracovaná celoročná správa, ktorá bude zaslaná na RÚVZ so sídlom
v Banskej Bystrici.
Monitoring spotreby vybraných prídavných látok v potravinách a aróm 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). V rámci zabezpečenia
plnenia tejto úlohy bol zabezpečený odber vzoriek potravín - Komprimát so sladidlami
(stanovenie glykozidu steviolu), Dropsy - eukalyptovo-mentolové cukríky (stanovenie
mentofuránu), Chrumkavé Mysli škorica a mandle (na stanovenie kumarínu), lahôdkársky
výrobok (na stanovenie kyseliny benzoovej - benzoany a kyseliny sorbovej - sorbany).
Vzorky boli zaslané na ÚVZ SR, výsledky rozboru a podklady na ďalšie spracovanie úlohy
Monitoring spotreby prídavných látok a aróm dotazníkovou metódou - vybrané vekové
skupiny dospelej populácie (2 vekové kategórie Ž + M; 19r.-34r., 35r.-54r.; ľahká/stredná
práca) boli zaslané na ďalšie spracovanie na ÚVZ SR.
3. ODDELENIE HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE
a. Účinný výkon ŠZD na úseku stravovania detí, vrátane objektivizácie faktorov.
Na úseku stravovania detí a mládeže bolo za hodnotené obdobie vykonaných celkom
312 kontrol v rámci výkonu ŠZD, 261 v školských jedálňach a výdajných školských
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jedálňach a 51 v zariadeniach doplnkového stravovania detí a mládeže. Celkom bolo
odobratých 22 vzoriek stráv na zhodnotenie mikrobiologickej neškodnosti a za zistené
nedostatky boli uložené aj 2 blokové pokuty v sume 60 €.
b. Hodnotenie jódúrie a príjmu jódu u 10 – 12 ročných detí z rôznych regiónov SR.
Jód je nevyhnutný esenciálny prvok pre formovanie hormónov štítnej žľazy (T3
a T4 ), ktoré regulujú základné metabolické procesy v organizme človeka. Organizmus
človeka obsahuje 20 – 30 mg jódu, pričom viac ako 60 % je viazaných v štítnej žľaze.
Prioritnou cestou vstupu jódu do ľudského organizmu u bežnej populácie je orálny príjem z
potravín, do ktorých sa dostáva transportom z pôdy a z kuchynskej soli, do ktorej je jód
zámerne pridávaný vo forme KJ (KJO3) za účelom zabezpečenia primeraného príjmu.
Väčšina prijatého jódu, viac ako 90 %, je z organizmu eliminovaná prostredníctvom
moču, je preto vyšetrenie moču (jódúria) výborným biomarkerom jeho príjmu. Jódúria je
zároveň dôležitou metódou na sledovanie súvislostí v systéme hodnotenia dietárnej expozície.
V SR boli k dispozícii posledné údaje o jódúrii z r. 2002. Podľa databázy nedostatku jódu
bola koncentrácia jódu v moči nasledovná: UI>50 μg/l: 14,4%, UI 100 – 200 μg/l: 32,8 %,
UI>200 μg/l: 7,9 %. Údaje boli získané z prieskumu 1 631 detí z 12 škôl SR.
Cieľom monitoringu príjmu jódu u vybranej skupiny populácie bolo okrem príjmu
jódu z potravín zistiť hodnoty jódúrie v súbore 10 – 12 ročných detí z rôznych regiónov SR
a zhodnotiť úroveň saturácie jódom.
Materiál a metódy
Pri monitoringu 2014/2015 sa zisťovala v súbore 70 detí (37 chlapcov a 33 dievčat)
vo veku 10 – 12 rokov zo 7 regiónov SR (Bratislava, Senica, Trenčín, Košice, Poprad, Martin
a Rimavská Sobota) saturáciu jódom metódou stanovenia hodnôt obsahu jódu v moči
a súčasne hodnotením dietárnej expozície pomocou dvoch dotazníkov, jedného so zameraním
na 24 hodinový príjem jedál a druhého na frekvenciu konzumácie vybraných potravinových
komodít.
Stanovenie jódúrie sa vykonalo z odobratých vzoriek stredného prúdu prvého ranného
moču v množstve 100 ml od 10 detí z každého regiónu. Vzorky po odbere boli zamrazené pri
– 180C a v zmrazenom stave bezprostredne doručené do laboratória UVZ SR Bratislava, kde
bola vykonaná analýza akreditovanou metodikou. Celkový počet odobratých vzoriek moču
bol 70 (36 chlapcov a 34 dievčat), no pre nedostatočné množstvo odobratej vzorky a potreby
jej riedenia, pre analýzu boli použité výsledky stanovenej jódúrie od 65 detí súboru (32
chlapcov a 33 dievčat). Stanovené hodnoty jódúrie boli posudzované podľa kritérií
WHO/UNICEF/ICCIDD a EFSA, podľa ktorých je hodnota jódúrie do 20 µg/l klasifikovaná
ako nedostatočný príjem so závažným nedostatkom jódu, hodnota jódúrie 20 – 49 µg/l ako
nedostatočný príjem s miernym nedostatkom jódu, hodnota 50 – 99 µg/l ako nedostatočný
príjem, tiež s miernym nedostatkom, hodnota 100 – 199 µg/l ako primeraný príjem
s adekvátnou saturáciou, hodnota 200 – 299 µg/l ako nadpriemerný príjem, ktorý môže
zabezpečiť zodpovedajúci príjem pre tehotné a dojčiace matky, ale pre populáciu môže
predstavovať mierne vyšší ako adekvátny príjem a hodnoty nad 300 µg/l ako nadmerný
príjem spojený s možným rizikom nepriaznivých zdravotných dôsledkov, ako tyreotoxikózou,
aktiváciou autoimunity, autoimúnne ochorenia štítnej žľazy.
Pre hodnotenie dietárnej expozície boli vyplnené dotazníky 24 hodinového jedálničku
spracované pomocou nutričného softvéru ALIMENTA 4 3.e. a analyzoval sa príjem jódu a
kuchynskej soli. Zistené mediánové hodnoty príjmu jódu a priemerné hodnoty príjmu soli sa
porovnávali s OVD pre vekovú skupinu 7-10 ročných a 11-14 ročných a odporúčaní SCAN.
Hodnotil sa aj maximálny tolerovaný denný príjem jódu PMTDI podľa JECFA/FAO/WHO,
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ktorý je stanovený na 0,017 mg/kg hmotnosti/deň zo všetkých zdrojov a porovnanie na
najnižší prahový príjem Lowest Threshold Intake (LTI), ktorý je stanovený na 70 µg/osobu
60 kg/deň (9,10). LTI hodnota bola vždy prepočítaná na kg hmotnosti detí.
Zistené údaje príjmu jódu u detí sa porovnávali aj s hornou hranicou prívodu UL
stanovenou v EU na 0,008-0,010 mg/kg telesnej hmotnosti/deň.
Výsledky a diskusia
Medián hodnôt jódúrií u sledovaného súboru 10 – 12 ročných detí bol 205,00 µg/l,
zistená priemerná hodnota obsahu jódu v moči bola 238,18 µg/l.
Najnižšia stanovená hodnota jódu v moči bola 92 µg/l a najvyššia stanovená hodnota
bola 762 µg/l. (tab.1) Hodnoty nad 500 µg/l boli zistené vo vzorkách moču u 4 detí súboru
(6,15 %) - 3 chlapci a 1 dievča.
Analýzou stanovených hodnôt podľa epidemiologických kritérií adekvátnosti príjmu
jódu podľa WHO/UNICEF/ICCID pre posudzovanie na báze mediánu jódúrie školských detí
sa zistilo, že v riziku nedostatočného príjmu „ľahkej jodopénie“ (50 – 99 µg/l) sa nachádzalo
1 dieťa (1,54 %) – dievča.
Adekvátnu - optimálnu saturáciu jódom (100 – 199 µg/l) malo 27 detí súboru (41,54
%) – 9 chlapcov a 18 dievčat a nadpriemernú, viac ako adekvátnu (200 – 299 µg/l) malo 24
detí (36,92 %) – 14 chlapcov a 10 dievčat.
Nadmernú saturáciu (≥ 300 µg/l) malo 13 detí (20,00%) – 9 chlapcov a 4 dievčatá.
Prehľad je uvedený v tabuľke 1.
Tab. 1: Rozloženie jódúrie podľa mediánových hodnôt v súbore 10 - 12 ročných detí SR, rok
2014
Spolu
Chlapci
Dievčatá
Hodnota
(n = 65)
(n =32)
(n = 33)
jódúrie v µg/l
abs.
%
abs.
%
abs.
%
0
0,00
0
0,00
0
0,00
< 20
0
0,00
0
0,00
0
0,00
20 - 49
1
1,54
0
0,00
1
3,03
50 - 99
27
41,54
9
28,13
18
54,55
100 - 199
24
36,92
14
43,75
10
30,30
200 - 299
13
20,00
9
28,13
4
12,12
≥ 300
Parametre pre udržateľnosť eliminácie nedostatku jódu podľa WHO požadujú podiel
populácie s jódúriou pod 100 µg J/ l menej ako 50 % a pod 50 µg J/ l menej ako 20 %.
Sledovaný súbor týmto požiadavkám plne vyhovuje, nakoľko len 1 dieťa ( 1,54 %) malo
jódúriu nižšiu ako 100 µg/ l a jódúria pod 50 µg/l nebola zistená (0 %) - nemalo ani jedno
dieťa sledovaného súboru. Zistený medián hodnôt jódúrií 205,00 ug/l je pod požadovanou
hranicou 300 ug/l.
Toto hodnotenie je však potrebné posudzovať vo vzťahu k veľkosti sledovaného
súboru detí SR (65 detí) a k uvedenej topológii (7 okresných miest SR), ktoré nepredstavujú
reprezentatívny súbor a výsledky nie je možné vztiahnuť na celú detskú populáciu SR.
Napriek tomu, sme výsledky z našej štúdie porovnávali s dostupnými údajmi z ČR,
kde v roku 2012-2013 sa tiež realizovala štúdia saturácie jódom a jódúrie u detí 11 – 12
ročných a nami zistené hodnoty jódu v moči u detí SR boli mierne priaznivejšie, resp.
porovnateľné čo sa týka parametrov udržateľnosti eliminácie nedostatku jódu podľa WHO.
Zistené mediánové hodnoty jódúrie u detí ČR boli však vyššie (252 µg/l) a normálnu
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saturáciu malo 58 % detí hodnoteného súboru, kým v SR toto percento bolo vyššie (78,5 %
súboru detí), rozdiel je štatisticky významný (P<0,05). (12)
Podľa dostupných údajov o jódúrii školských detí zo štúdie vykonanej v roku 2002 je
orientačne možné porovnať proporcie detí podľa epidemiologických kritérií tak, ako je to
zosumarizované v tabuľke 2.
Tab. 2: Prehľad o percentách školských detí SR zaradených podľa kritérií WHO/ICCIDD
jódúrie zo štúdií z rokov 2002 a 2014
Kategória hodnôt jódúrie
rok 2002 (n=1 631)
rok 2014 (n=65)
50 µg/l

14,4%

1,54%

100 – 200 µg/l

32,8%

41,54%

7,9

56,92%

˃ 200 µg/l

Z orientačného prehľadu je možné usudzovať na možný posun k vyššiemu zastúpeniu
optimálnej a nadpriemernej saturácii populácii detí, ale aj zvyšujúcu sa proporciu detí
s nadmernou saturáciou. Toto však môže byť výrazne ovplyvnené veľkosťou
a reprezentatívnosťou súborov .
Analýza mediánových hodnôt jódúrie bola v nami sledovanom súbore vykonaná aj
v závislosti na pohlaví. Rozdiel v hodnotách stanoveného obsahu jódu v moči medzi
pohlavím detí, je uvedený v grafe 1.
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Graf 1: Porovnanie jódúrie v súbore 10 - 12 ročných detí SR podľa pohlavia, rok 2014
Medzi stanovenými mediánovými hodnotami jódúrie u chlapcov a dievčat je štatisticky
významný rozdiel (p<0,01). Saturácia jódom u dievčat vykazuje významne nižšie hodnoty
než u chlapcov.
Pokiaľ sa vykonala analýza na základe topológie odoberaných vzoriek moču
a výsledkov laboratórnych analýz, tak z celkového počtu 65 analyzovaných vzoriek,
vykazovalo hodnotu jódúrie vyššiu ako 300 µg/l 13 vzoriek a z toho v regiónoch západného
Slovenska (BA,SE,TN) to bolo 9 vzoriek (69,2 %) a po 1 vzorke (7,8 %) to bolo z regiónov
RS,KE,MT. (tab. 3)
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Tabuľka 3: Jódúria a saturácia jódom v súbore 10-12 ročných detí podľa regiónov, r. 2014
Jódúria a saturácia jódom v
súbore 10 ‐ 12 ročných detí
zo 7 miest SR

n

Bratislava
Senica
Trenčín
Košice
Poprad
Martin
Rimavská Sobota
Spolu

10
10
9
10
10
7
9
65

medián priemer
µg J/l
µg J/l
255
207,5
217
182,5
176
200
172
205

311,8
316,9
288,7
277,8
255,4
250,4
189,4
238,2

Normálna
(100‐299 µg/l)
abs.
6
7
7
9
8
6
8
51

%
60,0
70,0
70,0
90,0
80,0
85,7
88,9
78,5

Nadmerná
(≥300µg/l)
abs.
4
3
2
1
1
1
1
13

%
40,0
30,0
20,0
10,0
10,0
14,3
11,1
20,0

Ľahká jodopénia
(50‐99µg/)
abs.
0
0
0
0
1
0
0
1

%
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
1,5

Analýza hodnoteného príjmu jódu z potravy ukázala, že v hodnotenom súbore 10-12
ročných detí SR je medián denného príjmu jódu potravou 84,55 µg, (čo predstavuje plnenie
OVD pre odporúčania vekovej skupiny 7-10 ročných detí alebo odporúčaní WHO pre 7-12
ročné deti na úrovni 70,46 %), s výraznými rozdielmi medzi pohlavím a sledovanými
regiónmi (graf 2). V skupine chlapcov bol medián denného príjmu jódu potravou 106,0 µg
(88,33 % OVD alebo 81,54 % v porovnaní na OVD pre vekovú skupinu 11-14 roč.)
a v súbore dievčat SR76 µg, čo predstavuje plnenie podľa odporúčaní WHO a OVD na úrovni
63,33 % alebo 44,71 % ak porovnávame pre vekovú skupinu 11-14 ročných dievčat.

Graf 2: Medián denného príjmu jódu potravou u 10-12 ročných detí v porovnaní s OVD
podľa pohlavia a regiónov SR, rok 2014
Obdobné zistenia plnenia denného príjmu jódu z potravy v porovnaní na OVD boli
zistené aj v štúdii realizovanej v roku 2012 u detí staršieho školského veku, kde plnenie OVD
u 11 – 14 ročných chlapcov bolo 81,32 % a u dievčat ešte nižšie - 61,75 % , príjem jódu na
kg hmotnosti detí bol mierne nižší u chlapcov 0,00194 mg/kg/deň a u dievčat mierne vyšší –
0,00204 mg/kg/deň a PMTDI bola zistená v súbore chlapcov – 11,39 % a v súbore dievčat 12,03 %.
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Vo vzťahu k jódúrii malo optimálny príjem jódu z potravy (˃ 150 µg/deň) len 16 detí
sledovaného súboru (9 chlapcov a 7 dievčat), čo predstavuje 24,6 %, resp. podľa odporúčaní
EFSA z roku 2014 (90 µg/deň - 120 µg/deň) pre túto vekovú skupinu to predstavuje 9,2 %
(abs. 6) detí súboru (5 chlapcov a 1 dievča), ale pozitívny vzťah medzi predpokladanou
zodpovedajúcou hodnotou jódúrie (˃100 µg/l ) sa nepotvrdil. (graf 3)

Graf 3: Vzťah medzi príjmom jódu z potravy za deň a jódúriou u 10-12 roč.detí SR,r.2014
Vypočítaná hodnota korelačného koeficientu R = - 0,0693 indikuje relatívne slabý vzťah
medzi premennými.
Prepočítaný denný príjem jódu z potravy na kg hmotnosti detí (priemerná hmotnosť
detí súboru bola 41,1kg; chlapci 42,4kg - dievčatá 39,6kg)
bol
0,0021mg/kg/deň,
u chlapcov 0,00250021mg/kg/deň,
u dievčat 0,0019 0021mg/kg/deň,
čo sú hodnoty, ktoré sa pohybujú nad hladinou najnižšieho prahového príjmu (LTI),
nedosahujú hodnoty hornej hranice príjmu jódu stanovenej v EU (UL) a sú tiež pod úrovňou
limitnej expozície (PMTDI).
Priemerná expozičná dávka provizórneho maximálneho tolerovaného denného prívodu
jódu dosiahla v súbore detí 10 – 12 ročných 12,11 %, v súbore chlapcov 14,70 % a v súbore
dievčat 11,3 % .
Hodnotenie dietárnej expozície podľa zisťovanej dennej frekvencie konzumácie
jednotlivých potravinových komodít (denne a viackrát denne) pri súčasne hodnotenej jódúrii
ukázalo, že hlavnými expozičnými zdrojmi sú ovocie, rôzne druhy chlebov a pečiva, nápoje
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typu čaj, minerálne vody a ovocné džúsy, mlieko a mliečne výrobky, ako aj ostatné komodity
uvádzané v grafe 4.
Graf 4: Prehľad dennej konzumácie potravinových komodít v súbore 10-12 ročných detí SR,
rok2014
V rámci dietárnej expozície bol samostatne hodnotený príjem soli, kde priemerný
denný príjem kuchynskej soli bol v súbore detí SR 6,99g (u chlapcov 8,12g, u dievčat 5,73g),
(graf 5).

Graf 5: Denný príjem kuchynskej soli potravou v súbore 10-12 roč. detí SR podľa pohlavia,
regiónov a porovnaním na súčasné odporúčania WHO, rok2014
V prepočte na kg hmotnosti detí bol príjem kuchynskej soli 0,17022 mg/kg ht./24hod.,
u chlapcov – 0,1649 mg/kg ht./24hod. a u dievčat hodnoteného súboru 0,1766 mg/kg
ht./24hod.,(graf 6).

Graf 6: Denný príjem kuchynskej soli na kg hmotnosti 10-12 ročných detí podľa pohlavia
a regiónov SR, rok 2014
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Hodnotený príjem kuchynskej soli potravou za 24 hodín prekračuje súčasné
odporúčania WHO (14) o viac ako 40%, rozdiely sú výraznejšie u chlapcov súboru,
odporúčanie denného príjmu 5g je prekročené o 65 % a sú výrazné aj rozdiely v rámci
jednotlivých regiónov, ktoré sa pohybujú od 24 % do 88 %.
Vzťah medzi príjmom kuchynskej soli a obsahom jódu v moči za 24 hodín nepreukázal
štatisticky významný vzťah.(graf 7)

Graf 7: Vzťah medzi príjmom soli v potrave za 24 hod. a jódúriou v súbore 10-12 ročných
detí, r.2014
Pre zobrazené výsledky lineárneho modelu zobrazujúceho vzťah medzi obsahom jódu
v moči a denným príjmom soli bola vypočítaná nasledovná rovnica:
Obsah jódu v moči (µg/l) = 228,9439 + 1,3072*Príjem soli (g/24 hod.)
Pretože hodnota P v ANOVA tabuľke je väčšia ako 0,05, nebol preukázaný štatisticky
významný vzťah medzi obsahom jódu v moči a denným príjmom soli na 95,0 % úrovni
spoľahlivosti.
Vypočítaná hodnota korelačného koeficientu R = 0,0361 indikuje relatívne slabý
vzťah medzi premennými.
Medzi denným príjmom jódu z potravy a denným príjmom soli z potravy bol
preukázaný štatisticky významný vzťah na 95,0 % úrovni spoľahlivosti. (graf 8)
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Graf 8: Príjem jódu versus soli z potravy za 24 hod. v súbore 10 – 12 roč. detí, rok 2014
Pre zobrazené výsledky lineárneho modelu zobrazujúceho vzťah medzi denným
príjmom jódu a denným príjmom soli bola vypočítaná nasledovná rovnica:
Príjem jódu (µg/24 hod.) = 37,1157 + 10,7582*Príjem soli (g/24 hod.)
Vypočítaná hodnota korelačného koeficientu R = 0,4930 indikuje, ale relatívne slabý vzťah
medzi porovnávanými premennými.
Pretože súbor dát neobsahoval dáta s normálnym rozdelením, bola vykonaná
normalizácia dát formou ich transformácie, s použitím špecifickej metódy LOG(Y)). Po
vykonaní transformácie dát sme získali nasledovné charakteristiky súmernosti a špicatosti
porovnávaných súborov dát.
Sumárna štatistika po transformácii dát (LOG(Y))
Príjem soli

Príjem jódu

Jód v moči

(g/24 hod.)

(µg/24 hod.)

(µg/l)

65

65

65

Koeficient asymetrie

-0,293416

0,437697

2,53453

Koeficient špicatosti

-1,28481

-0,725926

0,825409

Vypočítaná hodnota
Počet

Uvedená tabuľka sumárnej štatistiky transformovaných dát, pre každú zo zvolených
dátových premenných, obsahuje hodnoty miery tvaru. Pozornosť si opäť zasluhujú vypočítané
hodnoty koeficientov asymetrie a špicatosti, ktoré indikujú to, či súbor dát má charakter ich
normálneho rozdelenia. Vypočítané hodnoty koeficientov asymetrie a špicatosti, presahujúce
rozpätie hodnôt -2 až +2 a poukazujúce na to, že súbor dát nemá charakter ich normálneho
rozdelenia, boli zistené len v prípade asymetrie dát Jód v moči. V uvedenom prípade teda
prekračuje povolený rozsah hodnôt, pre nesúmernosť dát, premenná:
• Jód v moči (µg/l)
Prekročenie povoleného rozsahu pre špicatosť nebolo, po transformácii, zistené ani v jednom
prípade.
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To umožnilo vykonať analýzu mnohopočetných vzťahov s nasledovnými výsledkami.
Premenná

Príjem soli
(g/24 hod.)

Príjem jódu
(µg/24 hod.)
0,4845
(65)
0,0000

Príjem soli (g/24 hod.)
Príjem jódu (µg/24
hod.)
Jód v moči (µg/l)

0,4845
(65)
0,0000
0,0565
(65)
0,6547

Jód v moči
(µg/l)
0,0565
(65)
0,6547
0,0247
(65)
0,8450

0,0247
(65)
0,845

Aj po vykonanej transformácii dát bol zistený len jeden štatisticky významný vzťah:
• Príjem jódu (µg/24 hod.) a Príjem soli (g/24 hod.)
Tým bolo potvrdené, že denný príjem jódu je štatisticky významne ovplyvňovaný príjmom
soli. Iné vzťahy, medzi testovanými hodnotami neboli zistené.
Záver
Realizovaný monitoring príjmu jódu v súbore 10 – 12 ročných detí z vybraných
regiónov SR ukázal, že:
- saturácia jódom je adekvátna u takmer 42 % detí vybraného súboru,
- bola však zistená vysoká proporcia detí s nadpriemernou a nadmernou saturáciou, takmer
57 %,
- boli zistené významné rozdiely v jódúrii medzi pohlavím (podľa epidemiologických
kritérií jódúria chlapcov vykazuje viac nadpriemerných a nadmerných hodnôt ako u
dievčat) a regiónmi SR (nadmerná jódúria bola u detí z Bratislavy a regiónov
juhozápadného Slovenska- SE,TN),
- zistená jódúria nekoreluje so zistenými hodnotami príjmu jódu z potravy, je ťažké určiť
hlavné dietárne zdroje expozície, je náznak, že okrem soli sú to mlieko a mliečne
výrobky, chlieb a pečivo, rôzne druhy nápojov a iné,
- napriek zistenému nadmernému príjmu soli z potravy bol na základe vypočítanej hodnoty
korelačného koeficientu zistený len relatívne slabý vzťah medzi jódúriou a denným
príjmom soli,
- výsledky je potrebné považovať za nereprezentatívne a nie je možné ich vztiahnuť na
celú populáciu detí SR.
Na základe uvedeného zhrnutia získaných výsledkov je potrebné uvažovať
s realizáciou monitoringu jódúrie na reprezentatívnej vzorke populácie detí, v pravidelných
intervaloch hodnotiť dynamiku zmien v hodnotách jódúrie s cieľom „udržateľnosti eliminácie
deficitu jódu“, okrem jódúrie zamerať pozornosť aj na hodnotenie klinických stavov
spojených s činnosťou štítnej žľazy u detí a pre hodnotenie dietárnej expozície využiť iný,
špecifický softwarový produkt (napr. MCRA), ktorý by umožnil správne určiť hlavné nielen
deitárne ale hlavne expozičné zdroje príjmu. Samostatne sledovať okrem detí aj ďalšie
rizikové skupiny populácie a pozornosť venovať aj epidemiologickej konzekvencii nadbytku
jódu.
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c. Monitoring a zdravotno výchovné aktivity zamerané na prevenciu závislostí
u detí a mládeže.
V jarných mesiacoch 2014 sme sa zapojili v spolupráci s Odborom koordinácie
protidrogovej stratégie a monitorovania drog MZ SR a UVZ SR do dlhodobo realizovaných
štúdií ESPAD zameraných na zneužívanie alkoholu, tabaku a nelegálnych drog u detí
a mládeže. V tejto štúdii sa sledovala stredoškolská mládež v určených, resp. vybratých
stredných školách nášho regiónu. Konkrétne ESPAD sa realizoval podľa požiadaviek gestora
v termíne od 23.3.2015 do 2.4.2015 na 3 stredných školách regiónu, a to na Reformovanom
cirkevnom gymnáziu M. Tompu v Rimavskej Sobote, SOŠ technická a agropotravinárska
Rimavská Sobota a SOŠ Šafárikova Tornaľa. Pomocou zaškolených anketárov bolo
vyplnených a zaslaných 233 dotazníkov na spracovanie a vyhodnotenie v rámci SR. V rámci
Európskeho týždňa boja proti drogám bola pripravená a prednesená prednáška so zameraním
na prevenciu užívaniu alkoholu a tabaku pre žiakov 1 základnej a 1 strednej školy regiónu,
edukácie sa zúčastnilo 105 žiakov. V mesiaci september bola pripravená a prednesená tiež
prednáška „Alkohol a tehotenstvo“ a „Fetálny alkoholový syndróm“ pre 5 dospelých a 30
žiakov strednej školy.

4. ODDELENIE PREVENTÍVNO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA
a. Zabezpečenie výkonu ŠZD na rizikových pracoviskách. Hodnotenie zdravotných
rizík z práce. Vedenie databáz údajov.
Zo 43 evidovaných pracovísk
bol v roku 2015 ŠZD vykonaný u všetkých
dozorovaných subjektov, t.j. 100%, v ktorých bolo vykonaných celkom 107 previerok.
V prvom polroku 2015 bola uložená jedna sankcia subjektu s vyhlásenými rizikovými
prácami: Aries 2, s.r.o. Tornaľa – v sume 200 € - prevádzkovanie pracovísk bez súhlasného
rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote.
Evidencia subjektov s vyhlásenými rizikovými prácami sa vykonáva v programovom
systéme triedenia rizík ASTR.
Z evidovaných subjektov sa u 16 vykonala objektivizácia faktorov práce.
Posúdenie rizík z expozície zamestnancov faktorom pracovného prostredia bolo
vykonané u 10 subjektov s rizikovými pracoviskami, ktorí zároveň vykonali aj posúdenie
rizík resp. aktualizovali posudky o riziku a schválené boli prevádzkové poriadky. Celkom
bolo schválených 17 prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku, z toho v 1 prípade
vydávalo rozhodnutie oddelenie epidemiológie, na základe posúdenia dokumentácie
oddelením PPLaT.
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.
V roku 2015 bolo prešetrených 32 podozrení na profesionálne ochorenie, z ktorých sa
v 21 prípadoch jednalo o položky 28+29, v 1 prípade o položky 28+38, v 1 prípade o položku
23, v 1 prípade o položku 28, v 4 prípadoch o položku 29, v 2 prípadoch o položku 38, v 1
prípade o položky 28+29+38 a v 1 prípade o položku 42.
Z prešetrených 32 suspektných profesionálnych ochorení v polovici prípadov zamestnanci
pracovali na rizikových pracoviskách. Z prešetrených bolo doteraz priznaných 13 ochorení, z
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toho na rizikových pracoviskách 9 a to 4 s položkou 28 a 3 s položkou 29 a 2 s položkou 38,
a na nerizikovom pracovisku 1 s položkou 42 a 3 s položkou 29. Ochorenia boli k 30.6.2015
priznané v spoločnostiach SMZ, a.s. Jelšava (3), SLOVMAG, a.s. Lubeník (8), v Botex spol.
s r.o. Klenovec (1) a v prevádzke Materská škola-Óvoda v Rimavskej Sobote (1). V 10
prípadoch, z toho 6 na rizikových pracoviskách, boli hlásené profesionálne ochorenia
z prípadov prešetrených v rokoch 2013 a 2014.
Výkon LPP vo vzťahu k práci bol skontrolovaný u 633 zamestnancov vykonávajúcich
rizikové práce.
c. Vzdelávanie zamestnancov a zamestnávateľov v podpore a ochrane zdravia pri
práci.
Zamestnanci RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote realizovali 353 individuálnych
konzultácií pre zamestnávateľov. Okrem individuálneho poradenstva bolo realizované
skupinové poradenstvo a prednášky pre zamestnancov v chemickej ochrane rastlín a odborný
seminár pre
zamestnávateľov
a zamestnancov
v súvislosti
s povinnosťami
ohľadom zabezpečenia zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami vyplývajúcich z
novely zákona č. 355/2007 Z.z..
Dátum

Aktivita / názov

29.1.2015 Ochrana zdravia zamestnancov činných v
chemickej ochrane rastlín
4.3.2015
Zmeny v povinnosti zamestnávateľov,
pracovná zdravotná služba, kategorizácia rizík
– ako na to?!
20.1.2015 – otázky a odpovede k novele zákona
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ktorá nadobudla účinnosť od 1.8.2014

Miesto
konania
Rimavské
Janovce
Veľký Blh

Rimavská
Sobota

Počet
edukovaných
65
39

20

5. ODDELENIE EPIDEMIOLÓGIE
a. Národný imunizačný program SR (NIP SR)
V roku 2015 sa pri vykonávaní a kontrole očkovania postupovalo v súlade
s očkovacím kalendárom na rok 2015 pre povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli
určený vek platný od 1.1.2015, ktorý bol vypracovaný ÚVZ SR v zmysle § 5 zákona č.
355/2007 Z.z. a § 5 až § 6 vyhlášky MZ SR č. 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky č. 544/2011 Z.z.. V súlade
s novelizáciou predmetnej vyhlášky bolo od 1.1.2012 zrušené povinné pravidelné očkovanie
novorodencov proti tuberkulóze.
Kontrola povinného očkovania detskej populácie v okresoch Rimavská Sobota
a Revúca sa uskutočnila v mesiaci september 2015 a bola vykonaná v zmysle usmernenia
hlavného hygienika SR zo dňa 30.06.2015 pod značkou OE/6300/2015, RZ-18294/2015 za
obdobie od 1.9.2014 do 31.8.2015.
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Zaočkovanosť detskej populácie v rámci povinného očkovania v okrese Rimavská
Sobota (17 obvodov) a Revúca (12 obvodov) v sledovanom období neklesla pod 95 %. Pri
jednotlivých druhoch očkovania sa zaočkovanosť pohybovala v okrese Rimavská Sobota
v rozpätí od 97,34 – 100 % a v okrese Revúca v rozpätí od 96,90 – 100 %. Z iných druhov
očkovania u detí do 15 rokov života bolo najviac detí zaočkovaných proti sezónnej chrípke
(v okrese Rimavská Sobota - 463, v okrese Revúca – 155). V okrese Rimavská Sobota sme
zaznamenali 82,22 % zaočkovanosť pri očkovaní proti sezónnej chrípke u osôb umiestnených
v zariadeniach sociálnych služieb a 81,06 % bolo vakcinovaných v rovnakých zariadeniach v
okrese Revúca.
Výskyt ochorení v populácii, ktoré podliehajú povinnému očkovaniu
V roku 2015 sme zaznamenali 2 prípady chronickej vírusovej hepatitídy typu B s č .dg. B 18.1
(po jednom ochorení z obidvoch okresov) a 25 prípadov nosičstva VH B pod č. dg. Z 22.5 (20
prípadov v okrese Rimavská Sobota a 5 prípadov v okrese Revúca). V sledovanom období bolo
hlásených aj 16 laboratórne potvrdených ochorení na pertussis (3 ochorenia v okrese Rimavská
Sobota a 13 ochorení v okrese Revúca) a 12 prípadov mumpsu u detí v rámci epidémie v osade
s nízkym hygienickým štandardom v Muránskej Dlhej Lúke. V súvislosti s dg. tuberkulózy boli
hlásené 2 prípady, z toho v okrese Rimavská Sobota pod dg. A 15.0 a v okrese Revúca pod dg.
A15.3.
V rámci aktivít Európskeho imunizačného týždňa
Na základe listu ÚVZ SR č. OE/3651/2015, RZ – 8421/2015 zo dňa 17.3.2015 sa uskutočnili
aktivity Európskeho imunizačného týždňa za Regionálny úrad verejného zdravotníctva so
sídlom v Rimavskej Sobote. V dňoch 20.4. – 25.4.2015 odborní zamestnanci oddelenia
epidemiológie nášho RÚVZ vykonali nasledovné aktivity:
1. Poskytnutie informácií o povinnom očkovaní v SR formou letákov pre zdravotníckych
pracovníkov, laickú verejnosť a rómske komunity.
2. 2 prednášky pre zdravotníckych pracovníkov a 2 besedy pre laickú verejnosť s aktuálnou
tematikou zameranou aj na význam očkovania.
3. Nástenka s témami: očkovanie proti chrípke, vírusovej hepatitíde typu A, B a
kliešťovej encefalitíde umiestnená na RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote.
4. V rámci vakcinačnej poradne poskytnutie informácie zdravotníckym pracovníkom
(osobne - 3x, telefonicky – 35x, písomne – 3x), laickej verejnosti (osobne - 7x
telefonicky – 40x, písomne – 3x) a pre rómske komunity (telefonicky – 12x) v súvislosti
s povinným očkovaním v SR a o možnostiach vakcinácie pred cestou do zahraničia.
Od 1.1.2012 bola na RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote zriadená Poradňa očkovania
(ordinačné hodiny - každý štvrtok od 10,00 do 14,30 hod.)
V rámci vakcinačnej poradne sa poskytovali informácie v roku 2015 : zdravotníckym
pracovníkom (150x) aj
laickej verejnosti (112x).
b. Surveillance infekčných chorôb
Od 1.10.2006 je celoplošne zavedený nový epidemiologický informačný portál
zameraný na monitorovanie výskytu prenosných ochorení podliehajúcich hláseniu - EPIS (od
júla do 30.9.2006 prebiehala skúšobná prevádzka na vybraných RÚVZ v SR, ktorej sa
zúčastnil aj náš RÚVZ v Rimavskej Sobote). Od začiatku roku 2007 sa monitoruje výskyt
všetkých prenosných ochorení, vrátane pravidelného týždenného hlásenia akútnych
respiračných a chrípke podobných ochorení, nozokomiálnych nákaz ako aj mimoriadne
epidemiologické situácie len prostredníctvom uvedeného informačného programu.
Dlhodobé trendy výskytu hlásených prenosných ochorení podľa jednotlivých diagnóz
sa spracúvajú formou výročných správ osobitne za okresy Rimavská Sobota a Revúca.
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Prenosné ochorenia, ktoré podliehajú hláseniu v zmysle platnej legislatívy v SR boli
monitorované priebežne cestou portálu epidemiologického informačného systému EPIS
s mesačnou analýzou, v súlade s diagnostickými možnosťami v oblasti patogénnych
mikroorganizmov v okresoch Rimavská Sobota a Revúca. V roku 2015 bolo celkovo
hlásených 737 prenosných ochorení z okresu Rimavská Sobota a 383 z okresu Revúca.
Importované nákazy prostredníctvom prisťahovalcov a zvyšujúcim sa cestovným
ruchom, ako ani ochorenia vyvolané závažnými novými alebo „staronovými“ patogénnymi
mikroorganizmami v sledovanom ročnom období neboli hlásené.
Informovanosť zameraná na „individuálnu“ prevenciu obyvateľov okresov Rimavská
Sobota a Revúca v oblasti prenosných ochorení je zabezpečená prostredníctvom odborných
zamestnancov oddelenia epidemiológie pri vyšetrovaní jednotlivých prípadov v ohnisku
nákazy telefonicky alebo priamo v teréne.
c. Zvyšovanie
štandardom.

zdravotného

povedomia

v lokalitách

s nízkym

hygienickým

Informovanie o zdravotne dôležitých skutočnostiach vzhľadom na predchádzanie
vzniku a šíreniu prenosných ochorení v lokalitách s nízkym hygienickým štandardom zo
spádových
oblastí
okresov
Rimavská
Sobota
a Revúca
sa
zabezpečuje
v rámci epidemiologického vyšetrovania v ohniskách nákazy v súvislosti s hlásenými
prenosnými ochoreniami, vrátane kontroly dodržiavania karanténnych opatrení nariadených
v ohniskách nákazy orgánom na ochranu zdravia, v rámci poradne zdravia zriadenej na našom
regionálnom úrade, pri imunizácii obyvateľstva a pri poskytovaní ďalších odborných
konzultácií. Zvyšovanie zdravotného povedomia v lokalitách s nízkym hygienickým
štandardom sa zabezpečuje aj v spolupráci s rómskymi asistentami z obecných úradov okresu
Rimavská Sobota a Revúca. Poradenská činnosť ako aj iné odborné konzultácie boli
poskytnuté viacerými formami - telefonicky, elektronicky, písomne aj osobne.
6. PORADŇA ZDRAVIA A PORADENSKÉ CENTRÁ
a. Primárna prevencia kardiometabolických rizík u klientov v poradni zdravia.
Pri odbornom poradenstve v Poradni zdravia bolo poskytnuté poradenstvo vo vzťahu
k zistenému kardiometabolickému riziku 33 klientom. Na Deň srdca sme zabezpečili
výjazdové vyšetrenie klientov s poskytnutím komplexného individuálneho poradenstva pre 31
ľudí. Celkom výkonov 511.
b. Zdravotno-výchovné intervencie v populačných skupinách regiónu.
Za hodnotené časové obdobie sa realizoval dotazníkový prieskum ohľadom zdravého
životného štýlu zamestnancov RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote, v rámci Svetového dňa
zdravia sa v mesiaci apríl v regionálnych printových a elektronických médiách spropagoval
tento deň, súčasne sa pre laickú verejnosť distribuoval edukačný materiál „Päť zásad
bezpečnej potraviny“. V spolupráci s oddelením HDM sa v rámci výkonu ŠZD realizovalo
312 kontrol zariadení spoločného stravovania a zamestnanci boli edukovaní v zásadách
zdravej prípravy stravy. V spolupráci s územným spolkom ČK sa edukovalo 201 záujemcov
o zdravom a bezpečnom spôsobe stravovania pri 13 zdravotno-výchovných aktivitách.
V rámci Svetového dňa výživy bolo ekukovaných celkom 110 adolescentov a žiakov na
dvoch vzdelávacích aktivitách s tématikou zdravej výživy, ďalej 105 žiakov v rámci
pripravených 2 prednášok v Európskom týždni boja proti drogám. V mesiaci december sa
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distribuovali pripravené letáky v rámci spolupráce s ÚPSVaR pri riešení Národnej stratégie na
ochranu detí pred násilím, s tematikou „Násilia páchaného na deťoch“ v počte 10. V rámci
prevencie alkoholizmu sme sa podieľali na realizácii celoslovenského prieskumu v cieľovej
skupine 15 – 29 ročných a oslovili sme 70 respondentov.
K pohybovej aktivite sa v mesiaci apríl zahájila propagácia celoslovenskej kampane,
boli zverejnené všetky informácie vrátane plagátu na webovej stránke RÚVZ, pri vstupe do
budovy RÚVZ je oznam o prebiehajúcej akcii s možnosťou vyzdvihnutia si účastníckych
listov do súťaže, do regionálnych printových médií – Gemerské zvesti, Revúcke listy boli
zaslané články ku kampani, v regionálnych elektronických médiách – www.gemerland.sk,
www.rimava.sk boli uverejnené informácie ohľadne súťaže, účastnícke listy boli poskytnuté
pre žiakov a pedagogických pracovníkov Stredných škôl okresu Rimavská Sobota a Revúca,
tiež v novootvorenom fitnescentre v Rimavskej Sobote. 25.11.2015 sme sa zúčastnili
seminára, na ktorom bolo celoslovenské vyhodnotenie kampane a kde sa žrebovali jednotliví
víťazi. Ako víťaz bol vyžrebovaný aj jeden detský podporovateľ z regiónu Revúca, získal
hlavnú cenu.
V spolupráci s Alzheimerovou spoločnosťou sme v mesiaci apríl realizovali v cieľovej
skupine seniorov zdravotno-výchovné aktivity s využitím pripravených prednášok a iných
pomôcok. Konkrétne sa realizovali 4 prednášky „Zdravý životný štýl“, 19.3.2015, Domov
dôchodcov a sociálnych služieb Babin Most, okr. Rimavská Sobota, Mgr. Zuzana Bokorová,
„Poruchy spánku“ 20.3.2015, Domov dôchodcov a sociálnych služieb Rimavská Sobota,
MUDr. Adriana Strečková. Ukážky tréningu pamäte spojené s testovaním verbálnych
a pamäťových schopností pomocou pracovných listov pre kognitívny tréning, tréning
verbálnych schopností – „Ako chutí svet“. Článok pre verejnosť na webovej stránke
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, články do
regionálnej tlače – Gemerské zvesti, Revúcke Listy a príspevky do regionálnych
elektronických médií – www.gemerland.sk, www.rimava.sk. V mesiaci október bol
uverejnený článok „Duševné zdravie“ a informácie k „Svetovému dňu diabetu“ .
Celkom výkonov 525 (62 edukačných materiálov, 27 +70 dotazníkov, 312 kontrol, 17
prednášok, ostatné 37).
c. Register cievnych ochorení mozgu a intervencia v rodinách chorých.
Po zmene prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia sa ukončila spolupráca na
projekte s odôvodnením, že RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote nie je zdravotníckym
zariadením a kópie zdravotnej dokumentácie jej nemôžu byť poskytnuté.
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PRIORITNÉ ÚLOHY ODDELENIA HŽPaZ RÚVZ SO SÍDLOM V ROŽŇAVE
1. 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
Z celkového počtu 62 obcí okresu Rožňava je možnosť zásobovania obyvateľstva
pitnou vodou zabezpečená v 50 obciach. V 2 obciach je vodovod vybudovaný, avšak tento
bol následne zakonzervovaný, nakoľko zo strany obyvateľov nebol záujem o napojenie sa na
vodovodnú sieť, v 10 obciach nie je vybudovaný verejný vodovod. Vzhľadom na daný stav
boli v rámci ŠZD orgány samosprávy informované o pozitívnom vplyve vodárensky
upravenej pitnej vody na zdravie obyvateľov na rozdiel od konzumácie pitnej vody
z individuálnych vodných zdrojov – studní neznámej kvality.
Pracovníci oddelenia HŽPaZ priebežne poskytovali záujemcom z radov občanov konzultácie
a odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kontroly a zabezpečenia
kvality vody v individuálnych studniach s poukázaním na možné zdravotné riziká.
S cieľom zvýšiť informovanosť obyvateľstva v oblasti problematiky pitnej vody bol
pracovníčkou oddelenia HŽPaZ pri príležitosti Svetového dňa vody 2015 vypracovaný
článok, ktorý bol zverejnený na webovom sídle tunajšieho úradu a zaslaný na zverejnenie
mestským a obecným úradom v okrese Rožňava, základným a stredným školám v okrese
Rožňava a v Gemerskom denníku Korzár. Súčasne bol spracovaný informačný materiál
zaslaný na zverejnenie do Infotextu mestskej televízie v Rožňave.
V rámci prevencie ochorení so zameraním na ochranu zdravia detskej populácie
pracovníci oddelenia HŽPaZ zabezpečovali odbery vzoriek pitných vôd z individuálnych
vodovodov, zásobujúcich predškolské a školské zariadenia. Odobratých a analyzovaných
bolo 14 vzoriek, z toho v 3-och vzorkách (21,4 %) bolo zistené prekročenie limitných hodnôt
fyzikálno-chemických ukazovateľov, v 3-och vzorkách (21,4 %) bolo zistené prekročenie
limitných hodnôt mikrobiologických ukazovateľov a v 3-och vzorkách (21,4 %) bolo zistené
prekročenie limitných hodnôt mikrobiologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov
súčasne. Výsledky ŠZD boli pracovníkmi oddelenia HŽPaZ prerokované so zriaďovateľmi
resp. prevádzkovateľmi týchto zariadení.
Dezinfekcia pitnej vody vo verejnom vodovode v obci Kunová Teplica je vykonávaná
ÚV žiarením (súhlas s návrhom na vodárenskú úpravu pitnej vody ÚV žiarením v Čerpacej
stanici Kunová Teplica bol vydaný rozhodnutím tunajšieho orgánu verejného zdravotníctva
dňa 12.10.2015), v ostatných verejných vodovodoch v okrese je dezinfekcia pitnej vody
zabezpečovaná prípravkami na báze chlóru.
V rámci monitoringu kvality pitnej vody na spotrebiskách verejných vodovodov a ŠZD
nad hromadným zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov bolo
odobratých a analyzovaných celkovo 202 vzoriek, z toho v 10-ich vzorkách bolo zistené
prekročenie medznej hodnoty ukazovateľa voľný chlór. Problém „prechlórovávania“ pitných
vôd sa vyskytol už v uplynulom roku a u niektorých vodovodov pretrváva i naďalej.
V rámci prerokovania nedostatkov zistených v kvalite pitnej vody dodávanej spotrebiteľom
boli prevádzkovatelia verejných vodovodov upozornení na možnosť vzniku vedľajších
produktov dezinfekcie s možným negatívnym vplyvom na verejné zdravie, pričom boli
zároveň oboznámení so súčasnými trendmi v úprave vody s cieľom zvýšenia zdravotnej
bezpečnosti pitnej vody – obmedzovaním „chlórovania“ so znížením úrovne jeho vedľajších
produktov.
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2. MONITORING KVALITY PITNEJ VODY NA SPOTREBISKÁCH VEREJNÝCH
VODOVODOV A ŠTÁTNY ZDRAVOTNÝ DOZOR NAD HROMADNÝM
ZÁSOBOVANÍM
OBYVATEĽSTVA
PITNOU
VODOU
Z VEREJNÝCH
VODOVODOV
V rámci monitoringu kvality pitnej vody na spotrebiskách verejných vodovodov bolo
odobratých a vyšetrených 96 vzoriek pitných vôd, z toho v 18-ich vzorkách (18,8 %) bolo
zistené prekročenie limitných hodnôt fyzikálno-chemických ukazovateľov, v 6-ich vzorkách
(6,3 %) bolo zistené prekročenie limitných hodnôt mikrobiologických ukazovateľov a v 4-och
vzorkách (4,2 %) bolo zistené prekročenie limitných hodnôt mikrobiologických a fyzikálnochemických ukazovateľov súčasne.
V rámci štátneho zdravotného dozoru nad hromadným zásobovaním obyvateľstva pitnou
vodou z verejných vodovodov bolo odobratých a vyšetrených 106 vzoriek pitných vôd, z toho
v 7-ich vzorkách (6,6 %) bolo zistené prekročenie limitných hodnôt fyzikálno-chemických
ukazovateľov, v 9-ich vzorkách (8,5 %) bolo zistené prekročenie limitných hodnôt
mikrobiologických ukazovateľov a v 1-ej vzorke ( 0,9 % ) bolo zistené prekročenie limitných
hodnôt mikrobiologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov súčasne.
Prevádzkovatelia verejných vodovodov, v ktorých bola preukázaná nevyhovujúca kvalita
pitnej vody, boli bezodkladne o uvedenej skutočnosti upovedomení pracovníkmi oddelenia
HŽPaZ. Pri opakovanom zistení nevyhovujúcej kvality pitnej vody boli prevádzkovateľom
zápisnične nariadené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov s požiadavkou predložiť
tunajšiemu úradu výsledky kontroly kvality pitnej vody po realizácii nápravných opatrení.
Uložené opatrenia boli vo všetkých prípadoch realizované.
Prevádzkovateľom verejných vodovodov v obciach Slavošovce a Vyšná Slaná bol
uložený zákaz používať vodu, ktorá nespĺňala požiadavky zdravotnej bezpečnosti, ako vodu
pitnú. Po realizácii opatrení prevádzkovateľmi vodovodov boli tunajšiemu úradu predložené
doklady preukazujúce splnenie požiadaviek zdravotnej bezpečnosti pitnej vody dodávanej do
rozvodnej siete príslušného verejného vodovodu.
Za nedodržanie požiadaviek na kvalitu pitnej vody dodávanej do rozvodnej siete verejného
vodovodu v obci Vyšná Slaná bola prevádzkovateľovi – Obci Vyšná Slaná tunajším orgánom
verejného zdravotníctva, rozhodnutím zo dňa 22.12.2015, uložená pokuta vo výške 200 eur.
3.
ŠTÁTNY ZDRAVOTNÝ DOZOR V ZARIADENIACH, V KTORÝCH SA
VYKONÁVAJÚ EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÉ ČINNOSTI, SO ZAMERANÍM
NA ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ PRI POSKYTOVANÍ STAROSTLIVOSTI O ĽUDSKÉ
TELO
V zariadeniach starostlivosti o ľudské telo bolo v rámci ŠZD vykonaných 33 kontrol.
V 8-ich zariadeniach boli zistené menšie nedostatky prevažne prevádzkovo-technického
charakteru a zápisnične nariadené opatrenia na ich odstránenie (obnova maľby stien a
doplnenie vybavenia lekárničky prvej pomoci). Kontrola realizácie uložených opatrení bude
vykonaná po uplynutí termínov stanovených na odstránenie zistených nedostatkov.
V 1-om zariadení (kadernícky salón) došlo k zmene prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ
tohto zariadenia tunajšiemu orgánu verejného zdravotníctva nepredložil návrh na uvedenie
priestorov do prevádzky. Za porušenie povinnosti ustanovenej v § 52 ods. 1 písm. b) zákona
č. 355/2007 Z. z. bola prevádzkovateľovi uložená pokuta vo výške 200 eur, ktorú uhradil.
Následne bolo tunajšiemu úradu doručené písomné oznámenie o ukončení činnosti tejto
prevádzky.
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V rámci plnenia úlohy, vzhľadom na nedostatky zistené v roku 2014, sme sa zamerali i na
zariadenia, poskytujúce služby verejnosti, ktoré celoročne prevádzkujú bazény s recirkuláciou
s objemom do 10 m3 (vírivky). Odobratých bolo 5 vzoriek vody z týchto bazénov v 3-och
zariadeniach. Laboratórnou analýzou 3-och odobratých vzoriek bol preukázaný nesúlad
s požiadavkami ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z. z.:
V 2-och vzorkách odobratých z bazénu v zariadení Wellness „ U bieleho koňa “
v Brzotíne boli prekročené medzné hodnoty chemických ukazovateľov: pH, CHSKMn a
viazaný chlór, prevádzkovateľovi tohoto zariadenia boli zápisnične nariadené opatrenia na
zabezpečenie kvality vody v bazéne v súlade s požiadavkami ustanovenými Vyhláškou MZ
SR č. 308/2012 Z. z., po realizácii nápravných opatrení prevádzkovateľom boli
akreditovaným skúšobným laboratóriom, na základe požiadavky prevádzkovateľa, vykonané
odbery a analýza vzoriek vôd z bazénu a tunajšiemu úradu predložené doklady o vyhovujúcej
kvalite vody v bazéne.
V 1-ej vzorke odobratej z bazénu vo wellness v zariadení Garni Hotel Gemer v Rožňave
bola prekročená medzná hodnota ukazovateľa Pseudomonas aeruginosa, prevádzkovateľovi
zariadenia bolo zápisnične uložené opatrenie – zákaz kúpania vo vode, ktorá nespĺňa
požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku. Podľa písomného vyjadrenia
prevádzkovateľa bola voda z bazénu vypustená.
4. ŠTÁTNY ZDRAVOTNÝ DOZOR NAD DODRŽIAVANÍM USTANOVENIA
ZÁKONA č. 131/2010 Z.z. O POHREBNÍCTVE
V roku 2015 bolo v rámci ŠZD vykonaných 28 kontrol v domoch smútku a 7 kontrol
v prevádzkach pohrebných služieb. V rámci vykonaného ŠZD nebolo zistené porušenie
povinností vyplývajúcich prevádzkovateľom zo zákona č. 131/2010 Z. z., neboli uložené
žiadne sankčné opatrenia. V 9-ich prevádzkach domu smútku boli zistené len menšie
nedostatky prevažne prevádzkovo-technického charakteru ( poškodená omietka, znečistené
povrchy stien, nefunkčnosť prietokového ohrievača pre zabezpečenie teplej vody, obsah
lekárničky prvej pomoci po exspirácii ) a zápisnične nariadené opatrenia na ich odstránenie.
V 2-och zariadeniach bola následnou kontrolou zistená realizácia uložených opatrení.
Termíny na odstránenie zistených nedostatkov v ostatných zariadeniach plynú.
5. MONITORING VODY Z BAZÉNOV UMELÝCH KÚPALÍSK
Z bazénov s celoročnou prevádzkou (v okrese evidujeme 2 prevádzky) bolo v rámci ŠZD
odobratých 8 vzoriek. Laboratórnou analýzou 5-ich odobratých vzoriek bol preukázaný
nesúlad s požiadavkami ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z. z. – prekročené
medzné hodnoty chemických ukazovateľov (pH, CHSKMn, viazaný chlór). Prevádzkovateľom
bazénov boli na základe výsledkov analýz odobratých vzoriek vôd zápisnične nariadené
opatrenia na zabezpečenie kvality vody v bazénoch v súlade s požiadavkami ustanovenými
Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z. z.. Po realizácii nápravných opatrení boli akreditovaným
skúšobným laboratóriom, na základe požiadavky prevádzkovateľov, vykonané odbery
a analýza vzoriek vôd z bazénov a tunajšiemu úradu predložené doklady o vyhovujúcej
kvalite vody v bazénoch.
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PRIORITNÉ ÚLOHY ODDELENIA PPLaT RÚVZ SO SÍDLOM V ROŽŇAVE
PRIORITA č. 1 A PRIORITA č. 3
A/ PRIORITNE PLNIŤ ÚLOHY SÚVISIACE S OCHRANOU A PODPOROU
ZDRAVIA PRE DOSIAHNUTIE CIEĽOV PVV NA PODMIENKY REZORTU
ZDRAVOTNÍCTVA,
A/ 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
-

prehodnotiť vyhlásené rizikové práce a po vydaní rozhodnutí vyžadovať dôsledné
plnenie povinností zamestnávateľa na vykonanie nápravných opatrení na znižovanie
expozície rizikovým faktorom,
zabezpečiť individuálne i skupinové poradenstvo v oblastiach súvisiacich so
zabezpečením ochrany zdravia pri práci,
cielene prejednávať zdravotno-hygienickú situáciu v jednotlivých podnikoch pri
hodnotení posudkov rizika,
cielene vyhľadávať pracovné postupy a technológie s použitím chemických karcinogénov
a mutagénov.

Databáza programu ASTR 2011 je priebežne aktualizovaná. Doplnená bola databáza
prešetrovaných a priznaných chorôb z povolania. K zmene počtu zamestnancov
vykonávajúcich rizikovú prácu došlo vznikom nových subjektov, zaradením profesií do
kategórií rizika v existujúcich prevádzkach po prehodnotení zdravotných rizík, zrušením
pracovísk s rizikovými prácami, prehodnotením rizikových prác, alebo zmenou počtu
zamestnancov na rizikových pracoviskách. Oproti minulému roku došlo k zníženiu počtu
evidovaných, vykonávajúcich rizikovú prácu o 57 zamestnancov. V rámci zdravotnovýchovných aktivít s cieľom zvyšovania informovanosti obyvateľstva o ochrane, zachovaní
alebo prinavrátení zdravia bolo realizovaných 551 konzultácií.
Individuálne poradenstvo
v oblastiach súvisiacich so zabezpečením ochrany zdravia pri práci bolo zabezpečené v rámci
celoročnej činnosti ŠPCOPZP / špecializované poradenské centrum ochrany a podpory
zdravia pri práci /. Poradňu ŠPCOPZP navštívilo v roku 2015 celkom 53 klientov. Predmetom
štátneho zdravotného dozoru boli naďalej cielené kontroly dokumentácie v oblasti hodnotenia
zdravotných rizík a kategorizácie prác. Súčasťou kontrol je aj prejednávanie zdravotnohygienickej situácie v jednotlivých subjektoch a metodická podpora pri jej zefektívňovaní.
V roku 2015 bolo vykonaných 147 kontrol. Bolo schválených 42 prevádzkových poriadkov
pre činnosti súvisiace s expozíciou škodlivým faktorom pri práci.
V rámci kontrolnej činnosti je venovaná pozornosť aj klasifikácii používaných chemických
látok a zmesí so zameraním na karcinogénne a mutagénne riziko. Pravidelne je aktualizovaná
databáza subjektov, kde na pracoviskách sú používané chemické karcinogény. V okrese
evidujeme 16 subjektov, v ktorých sa manipuluje s látkami a zmesami klasifikovanými ako
chemický karcinogén.
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B/ Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu zdravia
zamestnancov (Zdravé pracoviská)
-

pokračovať v plnení projektu v SCA Gemerská Hôrka realizáciou intervenčných aktivít
aktívne propagovať projekt zdravé pracoviská na odbornej i verejnej úrovni.
poskytovať odborné poradenstvo v oblasti zavádzania preventívnych programov pre
zamestnancov u ktorých bola zistená obmedzená zdravotná spôsobilosť na výkon práce

V roku 2015 pokračovalo plnenie projektu v súlade s vypracovaným návrhom aktivít v
závode SCA HP Slovakia s.r.o. Gemerská Hôrka. Aktivity boli zamerané na oblasť
ergonómie práce s cieľom vyhodnotiť možnosti ergonomických opatrení na jednotlivých
pracoviskách baličiek hotových výrobkov. Bola vykonaná kontrola opatrení prijatých
v súvislosti s hodnotením pracovných podmienok zamestnancov v administratíve s prevahou
práce so zobrazovacou jednotkou a vyhodnotila sa ich účinnosť.
V rámci aktivít počas Safety week v závode SCA HP Slovakia s.r.o. Gemerská Hôrka boli
zamestnancom odprezentované 2 prednášky.
V rámci štátneho zdravotného dozoru boli vykonané kontroly pracovných podmienok,
pracovného prostredia a spôsobu práce zamestnancov 10 chránených dielní a chránených
pracovísk. K možnosti vykonávať prácu zdravotne postihnutých osôb bolo zaujaté odborné
stanovisko v 19 prípadoch.
b/ Regionálna úloha:
Prieskum pracovných podmienok vo vybraných obchodných centrách
Hlavným cieľom úlohy je analýza úrovne pracovných podmienok a pracovnej záťaže
zamestnancov vo vybraných obchodných centrách.
Realizácia:
Identifikovať faktory pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvniť pracovný
komfort zamestnancov.
Zamerať sa na kvalitu ovzdušia na pracovisku.
Zabezpečenie pracovnej pohody hodnotiť aj na základe výsledkov subjektívneho
hodnotenia pracovných podmienok zamestnancami.
Realizovalo sa hodnotenie pracovného prostredia a pracovných podmienok v OD Billa
Rožňava 1 a OD Billa Rožňava 2 so zameraním na hodnotenie kvality vnútorného prostredia
vo vzťahu k zdraviu zamestnancov a na elimináciu fyzickej záťaže pri práci. Zamestnanci
mali možnosť subjektívne zhodnotiť pracovnú záťaž prostredníctvom dotazníkov, a to:
1. Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže podľa charakteristík subjektívnej odozvy
zamestnancov na záťaž
2. Dotazník zrakových ťažkostí počas práce a po ukončení práce
3. Dotazník – aplikovanie ergonomických zásad pri práci so zobrazovacími jednotkami
4. Dotazník informovanosti zamestnancov
Výsledky prieskumu boli prerokovanéé s vedením OD a v 3-och prípadoch boli prijaté
nápravné opatrenia na odstránenie nedostatkov
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PRIORITNÉ ÚLOHY ODDELENIA HVBPaKV RÚVZ SO SÍDLOM V ROŽŇAVE
EFEKTÍVNY VÝKON ŠTÁTNEHO ZDRAVOTNÉHO DOZORU V DOMOVOCH
SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI V SÚVISLOSTI S ÚROVŇOU A KVALITOU
STRAVOVANIA KLIENTOV V REGIÓNE ROŽŇAVA.
V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru v 5 evidovaných domovoch sociálnej
starostlivosti bolo vykonaných 5 cielených kontrol.
V dvoch zariadeniach boli zistené nedostatky - poškodenie časti prepravných nádob
určených na prepravu pokrmov, niektoré časti povrchov neboli ľahko umývateľné
a dezinfikovateľné, v sklade organického odpadu nebol zabezpečený prívod tečúcej pitnej
vody a teplej vody, nezabezpečenie zmluvy o zbere a odvoze kuchynského biologického
odpadu, nezabezpečenie teplomeru a vlhkomeru v suchom sklade potravín.
Zistené porušenia platných právnych predpisov v domovoch sociálnej starostlivosti
boli ihneď prerokované s prevádzkovateľmi zariadení a zápisnične prijaté písomné vyjadrenia
kontrolovaných subjektov o spôsobe a termíne odstránenia zistených nedostatkov. Následne
boli vykonané opakované kontroly, pri ktorých bolo zistené, že zistené hygienické nedostatky
boli hygienicky vyhovujúcim spôsobom v stanovenom termíne aj odstránené.
PRIORITNÉ ÚLOHY ODDELENIA A HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE RÚVZ SO
SÍDLOM V ROŽŇAVE
1/ Sledovanie spôsobu života ako významného determinantu zdravia detí a
mládeže ( stravovacie zvyklosti, pohybová aktivita, životný štýl )
V nadväznosti na predchádzajúce prieskumy „ESPAD – Európsky školský prieskum
o alkohole a ostatných drogách“ sa v mesiacoch marec a apríl 2015 uskutočnilo ďalšie
opakovanie prieskumu o alkohole a ostatných drogách u žiakov ZŠ a študentov SŠ.
K realizácii projektu bola v okrese Rožňava vybratá Základná škola Zlatá 2, Rožňava
a Stredná odborná škola obchodu a služieb Rožňavská Baňa 211, Rožňava.
Prieskum na Základnej škole Zlatá 2 v Rožňave sa uskutočnil dňa 31. 03. 2015.
Zúčastnilo sa ho 36 žiakov 9. ročníkov z celkového počtu 52 žiakov.
V Strednej odbornej škole obchodu a služieb bol prieskum vykonaný dňa 01. 04. 2015.
Zúčastnilo sa ho 100 študentov 1. – 4. ročníka z celkového počtu 113.
Vyplnené dotazníky a s ním súvisiace hlásenia za triedy boli v termíne zaslané na
ÚVZ SR podľa pokynov gestora.
2/ Sledovanie vplyvu škodlivých látok vo vnútornom ovzduší na zdravie detí v školských
budovách
Hlavným cieľom je plnenie Regionálneho prioritného cieľa III (RPG III) Akčného plánu
pre životné prostredie a zdravie detí v Európe, ktorého priority sú súčasťou Akčného plánu
pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR (NEHAP IV).
V rámci realizácie projektu boli oslovení zriaďovatelia a následne riaditelia dvoch
základných škôl v okrese Rožňava (ZŠ Zlatá, Rožňava a ZŠ Gemerská, Plešivec). V mesiaci
marec im boli poskytnuté dotazníky pre rodičov a následne sme do škôl distribuovali
dotazníky pre žiakov. V mesiaci jún bola vykonaná inšpekcia, ktorú si realizácia tohto
projektu vyžaduje.
V roku 2015 bol ukončený zber údajov a zozbierané údaje boli v termíne zadané do
pripravených mustier a zaslané na ďalšie spracovanie.
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PRIORITNÉ ÚLOHY ODDELENIA EPIDEMIOLÓGIE RÚVZ SO SÍDLOM
V ROŽŇAVE
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%.
Cieľom bolo udržať priaznivú epidemiologickú situáciu vo výskyte prenosných ochorení
preventabilných očkovaním, aby nedošlo k závažnému dosahu na zdravotný stav populácie
so vzostupom chorobnosti a úmrtnosti na infekčné choroby resp. so vznikom epidémií.
Laická verejnosť je o očkovaní informovaná na webovej stránke RÚVZ Rožňava, kde sú
uverejnené informácie o platnom očkovacom kalendári na rok 2015, Národnom imunizačnom
programe, nepotvrdení vzťahu medzi očkovaním a autizmom, rozhodnutí Ústavného súdu SR
vo veci povinného očkovania detí, poradni očkovania, webovej stránke sprievodca očkovaním
a o ochoreniach preventabilných očkovaním – osýpky, rubeola, detská obrna.
V poradni očkovania bolo poradenstvo poskytnuté 14 osobám ( cesta do zahraničia,
očkovanie proti kliešťovej encefalitíde a proti rotavírusom, očkovanie detí HBsAg pozit.
matiek, doočkovanie detí mimo platného očkovacieho kalendára, informácie o povinnom
očkovaní a o chorobách, proti ktorým sa očkuje).
RÚVZ Rožňava vydal 4 súhlasné stanoviská na doočkovanie detí, u ktorých pominul dôvod
ich neočkovania.
V rámci Európskeho imunizačného týždňa ( EIW ) 2015 boli o spoluprácu pri realizácii
aktivít požiadané mestské, obecné úrady, predškolské a školské zariadenia v okrese, ktorým
bol zaslaný edukačný materiál. V spolupráci s nimi boli informácie o EIW, význame
očkovania, ochoreniach preventabilných očkovaním poskytnuté verejnosti ( články
v médiách, vysielania v mestských, obecných, školských rozhlasoch, uverejnenie na
webových stránkach resp. nástenkách, informačných paneloch miest, obci, škôl, realizovanie
besied, hier, hravých činností a tvorivých dielní ).
K 31.8.2015 bola vykonaná administratívna kontrola očkovania v okrese. Správa
o výsledkoch kontroly bola v termíne zaslaná na RÚVZ Košice. Úroveň zaočkovanosti
v okrese Rožňava je uspokojivá vo všetkých kontrolovaných ročníkoch bola nad 95 %
( pohybovala sa od 97,4 do 99,9 %. ). Na úrovni pediatrických obvodov nebola zistená
zaočkovannosť pod hranicou 90 %.
Na ambulancie všeobecných lekárov pre deti a dorast boli distribuované kartičky
s informáciami o očkovaniach proti prenosným ochoreniam, ktoré lekári poskytujú rodičom,
ďalej plagát „Očkovanie včera a dnes“, letáky „Ako fungujú a čo obsahujú vakcíny“
a „Rozhodujete sa o očkovaní? Spoľahnite sa na fakty“ – aj na gynekologické ambulancie.
Z ochorení preventabilných očkovaním boli v roku 2015 hlásené:
- 2 ochorenia na čierny kašeľ u 17 a 22 roč. súrodencov riadne očkovaných 5 dávkami.
Ochorenia potvrdené na základe klinického obrazu (KO) a laboratórnych výsledkov.
Zaznamenané boli aj 2 podozrenia na čierny kašeľ ( 34 a 59 roč. ženy ) – laboratórne
nepotvrdené
- jedno ochorenie na parotitídu u 4 roč. chlapca. Očkovaný proti parotitíde 1 dávkou.
Ochorenie potvrdené na základe KO a laboratórne a 1 podozrenie u 24 roč., očkovanej
ženy – laboratórne nepotvrdené.
Priebežne boli kontrolované výkazy ( 64 ) mesačných výkonov o očkovaní, ktoré posielajú
lekári po skončení kal. mesiaca na disketách resp. v písomnej forme na RÚVZ. Závažné
nedostatky vo včasnosti podania resp. dodržiavania intervalov medzi jednotlivými dávkami
očkovacích látok neboli zistené.
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PRIORITNÉ ÚLOHY
SÍDLOM V ROŽŇAVE

ODDELENIA

PODPORY

ZDRAVIA

RÚVZ
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Priority oddelenia výchovy k zdraviu vyplývali na rok 2015 z platných národných
preventívnych programov (Národný program podpory zdravia, Národný program prevencie
nadváhy a obezity, CINDI program, Národný program ochrany a podpory zdravia starších
ľudí, Národný program starostlivosti o deti a dorast, Národný program prevencie ochorení
srdca a ciev):
-

vykonávanie činnosti v poradenskom centre ochrany a podpory zdravia (efektívny
nástroj na udržanie zdravia resp. na znižovanie osobného rizika vedúceho ku
vážnym ochoreniam):

V rámci CINDI programu SR boli vykonávané aktivity zamerané na znižovanie
rizikových faktorov životného štýlu obyvateľov a bola zabezpečená spoluúčasť na Národnom
kardiovaskulárnom programe prostredníctvom zaistenia plynulej prevádzky všeobecného
poradenského centra ochrany a podpory zdravia (ďalej len PCOPZ) ako aj špecializovaných
PCOPZ – správnej výživy a úpravy hmotnosti, prevencie a odvykania od fajčenia a ochrany a
podpory zdravia pri práci. V roku 2015 boli poskytnuté služby všeobecným PCOPZ a
špecializovanými PCOPZ 498 klientom (všeobecné 389 z toho 121 (31,1%) mužov a 268
(68,9%) žien, špecializované 109 z toho 75 (68,8%) mužov a 34 (31,1%) žien). Zabezpečilo
sa individuálne a skupinové poradenstvo aj na pracoviskách a komunitách žijúcich na vidieku
výjazdmi všeobecného PCOPZ. V hodnotenom období bolo uskutočnených 20 výjazdov v 16
zariadeniach okresu a vyšetrených bolo spolu 335 klientov, z toho zadaných do databázy TZS
273 a 62 klientov s vyšetrením len niektorých parametrov, ktorí neboli zadaní do databázy
TZS. Kurzy samomerania tlaku krvi sa realizovali prostredníctvom všeobecného PCOPZ
odbornou pracovníčkou oddelenia VKZ. Absolvovalo ho 52 klientov. Zdravotno-výchovné
informácie týkajúce sa udržania zdravia a znižovania rizík vedúcich ku neinfekčným
chronickým ochoreniam boli publikované v masovokomunikačných prostriedkoch, na
webovej stránke RÚVZ, elektronickou poštou boli odoslané do 50 miest a obcí v okrese, do
37 základných škôl a do 6 stredných škôl, prostredníctvom pokračujúcej regionálnej kampane
MOST V AUTOBUSE (kampaň z roku 2014) a taktiež prostredníctvom distribúcie
zdravotno-výchovného materiálu na miesta so zvýšenou koncentráciou ľudí .
-

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:

S cieľom zníženia výskytu neinfekčných ochorení v populácii boli zdravotnovýchovné aktivity zamerané na edukáciu obyvateľstva o rizikových faktoroch
srdcovocievnych ochorení, nádorových ochorení, cukrovky a duševných ochorení. Realizácia
úlohy sa zabezpečovala aj podľa vypracovaného plánu zdravotno-výchovných aktivít pri
príležitosti 19 významných dní SZO. Podľa zamerania jednotlivých významných dní sa na
plnení tejto úlohy podieľali odborní pracovníci všetkých oddelení RÚVZ. Na marketingu
zdravia a podpory zdravia sa uplatňovali všetky dostupné metódy a formy zdravotnovýchovného pôsobenia pre cieľové skupiny obyvateľstva v okrese Rožňava (individuálne a
skupinové poradenstvo, prednášky, interaktívne zážitkové metódy, články v regionálnych
novinách, informácie v infotexte mestskej káblovej televízie, internetová stránka RÚVZ
Rožňava, internetové stránky miest, obcí, základných a stredných škôl v okrese, využitie
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zdravotno-výchovných videokaziet a násteniek umiestnených vo vstupnej hale RÚVZ
Rožňava, edukačné materiály dodané z ÚVZ SR a materiály vlastnej edície).
Výchova a edukácia obyvateľov bola zameraná aj na výživu, na zlepšenie stravovacích
návykov a na zdraviu prospešné potraviny s využitím všetkých foriem a prostriedkov
zdravotno-výchovného pôsobenia (účasť na projektovom dni pre celý druhý stupeň na ZŠ na
ulici Pionierov v Rožňave, na projekte CVČ v Rožňave, na projekte SOŠT v Rožňave s
názvom Deň zdravej výživy, na Týždni zdravej výživy na KZŠ sv. Jána Nepomuckého
v Rožňave, na Dni výživy na Strednej zdravotníckej škole v Rožňave, na projektoch Školské
ovocie a Hravo ži zdravo a ďalšie besedy a prednášky, letáky, nástenky, články v novinách,
atď.).
Počas roka 2015 sa pracovníci oddelenia VKZ zúčastnili rožňavského maratónu s
názvom Deň behu s Adriánom, na ktorom pre účastníkov maratónu poskytovali služby
PCOPZ. Pohybová aktivita pre verejnosť s názvom Pohyb je podmienkou života prebiehala v
priestoroch RÚVZ. Tieto pohybové aktivity pod vedením odborných pracovníčok oddelenia
VKZ sú zamerané na prevenciu ochorení chrbta, inkontinencie, osteoporózy a zlepšenie
celkovej telesnej pohody. 18 osôb sa na cvičení stretlo 21-krát. Fitnes centrum na RÚVZ
využili 6 pracovníci 18-krát. Piaty ročník súťažného športového podujatia “Čo sa hýbe, to je
živé“ sa uskutočnil 10.06.2015 na sídlisku Juh v Rožňave. Cieľovou skupinou tohto podujatia
boli triedne kolektívy 5. a 6. ročníkov základných škôl v okrese Rožňava. Organizátormi
tohto podujatia boli: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Mesto
Rožňava, Centrum voľného času v Rožňave, Slovenský Červený kríž - ÚZS Rožňava,
Okresné riaditeľstvo PZ v Rožňave, Stredná zdravotnícka škola v Rožňave,
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, závod Rožňava a DOMKA –
Združenie saleziánskej mládeže v Rožňave. Hlavný cieľ organizátorov tohto podujatia
vyplýva z nárastu nadváhy a obezity už v detskom veku a je ním zvýšenie fyzickej aktivity
detí a poukázanie na finančne nenáročné pohybové činnosti, ktoré je možné vykonávať
kedykoľvek a kdekoľvek. V rámci tohto podujatia si zmerali medzi sebou sily jednotlivé
triedy, ktoré súťažili na pripravených 13 stanovištiach. Technické podmienky a činnosť na
jednotlivých stanovištiach zabezpečovali organizátori a animátori zo všetkých stredných škôl
v Rožňave (spolu 19 osôb - organizátorov a 36 animátorov). Pitný režim počas horúceho dňa
pre všetkých účastníkov podujatia zabezpečovala Východoslovenská vodárenská spoločnosť,
a.s., závod Rožňava. Z prihlásených 16 tried zo 7 základných škôl sa podujatia zúčastnilo 15
tried zo 6 základných škôl v okrese Rožňava. Na podujatí bolo 301 žiakov 5. a 6. ročníkov.
Vo všeobecnom PCOPZ sa vykonávalo individuálne poradenstvo o rizikách
nadmerného užívania alkoholu a tabaku u klientov a u ich rodinných príslušníkov.
Špecializované PCPOF navštívilo v roku 2015 29 klientov bez spätnej väzby o efektivite
intervencie. Pri opakovaných vyšetreniach klientov vo všeobecnom PCOPZ sme zaznamenali
4 bývalých fajčiarov, ktorí prestali fajčiť aj vďaka našej intervencii v minulosti. Na výchovu a
vzdelávanie matiek v oblasti zdravého životného štýlu sa využíva najmä zdravotno-výchovný
materiál – letáky vlastnej réžie, ktoré sa distribuujú na oddelenie gynekologicko-pôrodnícke,
do gynekologických resp. prenatálnych poradní, do čakární APL pre deti a dorast, do
materských škôl, do súkromných jaslí, do predajne Detský svet v Rožňave, do materských a
základných škôl v okrese. V rámci formovania návykov súvisiacich so zdravým životným
štýlom, s podporou a ochranou zdravia a prevenciou chronických neinfekčných ochorení sa v
roku 2015 pre deti a mládež realizovali zdravotno-výchovné aktivity, pri ktorých sa využívali
všetky formy a prostriedky zdravotno-výchovného pôsobenia. Prednostne sa využívali
interaktívne a zážitkové metódy, pri ktorých dochádza k rýchlejším a trvalejším zmenám
postojov v oblasti zdravej výživy, pohybovej aktivity, bezpečnosti, prevencie látkových a
nelátkových závislostí, duševného zdravia, aktívneho využívania voľného času, zdravých
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vzťahov, sexuálneho zdravia, stomatohygieny, dodržiavania osobnej hygieny a prevencie
pedikulózy.
-

vykonávanie monitoringu v oblasti zdravia a na základe dostupných údajov z
monitoringu ovplyvňovanie zdravotnej politiky nášho regiónu:

Prostredníctvom všeobecného PCOPZ sa sledovala prevalencia najzávažnejších
rizikových faktorov neinfekčných ochorení a to spôsob stravovania, pohybová aktivita, stres,
fajčenie, obezita, hypertenzia u klientov, ktorí navštívili všeobecné PCOPZ.
U 29 klientov – fajčiarov bol vykonaný dotazníkový prieskum zameraný na zistenie
závislosti na nikotíne prostredníctvom FAGERSTROMOVHO dotazníka.
Realizovaná bola aj prierezová štúdia o vplyve zdravotnej výchovy v prevencii
alkoholovej závislosti u 66 respondentov vo veku 15-29 rokov. Databáza v programe Excel
bola odoslaná na RÚVZ v Spišskej Novej Vsi a na ÚVZ SR.
V spolupráci s oddelením HVBPaKV bol realizovaný dotazníkový prieskum pri
príležitosti Svetového dňa zdravia – Bezpečnosť potravín.
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Senici
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Hlavné odborné a regionálne priority na úseku verejného zdravotníctva za rok 2015
RÚVZ Senica - odpočet
Číslo
úlohy
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Názov úlohy
Riešiteľ úlohy
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
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
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 zameriavať
na
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
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
Úroveň ochrany zdravia na chránených
pracoviskách okresov Senica a Skalica
Riešiteľ: Ing. Súkup Mgr.Halabrínová, Podmajerská
Mgr.Marečková, Martonová
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
Zabezpečenie Národného imunizačného programu
SR –aktivity zamerané na udržanie vysokej
zaočkovanosti detskej a dospelej populácie.
Riešiteľ : Mgr. Petrášová Ida
Surveillance prenosných ochorení – v súvislosti
s cestovným ruchom v pohraničnej oblasti nášho
regiónu.
Riešiteľ: Jediná Lubica
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Gesto úlohy
Termín ukončenia
HŽP
20.12.2015
HŽP
20.12.2015
PPL
Rok 2015 a ďalšie roky

PPL
Rok 2015

PPL
Rok 2015 a ďalšie roky
Epidemiológia
20.12.2015

Epidemiológia
20.12.2015
Epidemiológia
20.12.2015

9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

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
Monitoring úrazovosti u detí školského veku
Riešiteľ: Mgr. Dvouletá, PhDr.Vlčejová, Mgr.
Bašnárová
Národný program podpory zdravia – zdravotnovýchovné 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
Národný program podpory zdravia – zdravotnovýchovné 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
Zvýšiť frekvenciu ŠZD a ÚKP v čase letnej
turistickej sezóny.
Riešiteľ:: zamestnanci oddelenia HV
Efektívny výkon ŠZD na úseku kozmetických
výrobkov.
Riešiteľ: zamestnanci oddelenia HV
Efektívny výkon ÚK nad obalovými materiálmi
a predmetmi prichádzajúcimi do styku
s potravinami.
Zodpovedá: zamestnanci oddelenia HV
Efektívny výkon ŠZD a ÚKP v zariadeniach
spoločného stravovania s dôrazom najmä na
zariadenia domovov dôchodcov a ústavov sociálnej
starostlivosti.
Zodpovedá: zamestnanci oddelenie HV
Efektívny výkon ŠZD a ÚKP v uzatvorenom type
spoločného stravovania.
Zodpovedá: zamestnanci oddelenia HV
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HDM a PZ – úsek HDM
20.12.2015

HDM a PZ – úsek HDM
20.12.2015
HDM a PZ – úsek PZ
20.12.2015

HDM a PZ – úsek PZ
20.12.2015

Oddelenie HV
15.05.2015 – 30.09.2015
Oddelenie HV
31.12.2015
Oddelenie HV
31.12.2015
Oddelenie HV
31.12.2015

Oddelenie HV
31.12.2015

Číslo
úlohy
1.

Názov úlohy
Riešiteľ úlohy
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

Gesto úlohy
Termín ukončenia
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

1.
a) V ubytovacích zariadeniach v okresoch Senica a Skalica bolo vykonaných 15 kontrol,
bez závažných zistení porušenia hygienických požiadaviek na ubytovacie zariadenia.
b) V 18 zariadeniach sociálnych služieb, domovoch dôchodcov, domovoch špeciálnej
starostlivosti a pod. bolo v ubytovacích častiach týchto zariadení vykonaných 36
kontrol, pričom neboli zistené žiadne vážne nedostatky.
Kontrola bola zameraná jednak na dodržiavanie hygienických požiadaviek
v ubytovacích zariadeniach, zákona o ochrane nefajčiarov i zabezpečenia pracovnej
zdravotnej služby zamestnancov týchto zariadení.
2.
V rámci plnenie tejto úlohy boli pre LTS 2015 spustené do prevádzky v okresoch Senica
a Skalica 2 prírodné kúpacie oblasti (Kunovská priehrada a Gazarka), 18 kontrol 2 umelé
kúpaliská (Senica, Zlatnícka dolina Skalica 12 kontrol v spojení s odbermi vzoriek vody
a výkonom ŠZD v zmysle hygienických požiadaviek.
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3.

4.

5.

Efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného
dozoru v rámci plnenia programov a projektov :
3.1. Znižovanie miery zdravotných rizík.
V rámci plnenia tejto úlohy sa budeme zameriavať
na
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
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
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

PPL
Rok 2015

PPL
Rok 2015 a ďalšie roky

3.1. Znižovanie miery zdravotných rizík
Rizikové práce
V rámci plnenia tejto úlohy sme v roku 2015 vykonali ŠZD ukončený záznamom v 25
organizáciách s určenými rizikovými prácami. Bolo vydaných 16 rozhodnutí o rizikových
prácach, v 12 organizáciách boli rizikové práce prehodnotené, novo vyhlásené rizikové práce
boli v dvoch organizáciách. V 2 organizáciách boli určené rizikové práce zrušené.
V súčasnej dobe evidujeme v okresoch v pôsobnosti RÚVZ Senica 3653 zamestnancov
v riziku, z toho 791 žien. Prevládajúcim faktorom je hluk s počtom exponovaných
zamestnancov 3486, z toho 665 žien. V rámci tejto úlohy bolo vyplnených 31 dotazníkov H
o informovanosti zamestnancov.
Práca s toxickými a veľmi toxickými látkami a prípravkami
V rámci plnenia tejto úlohy sa zameriavame na uplatňovanie Nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou
chemickým faktorom pri práci v platnom znení.
V období roka 2015 sme v rámci výkonu ŠZD vykonali 11 previerok ukončených záznamom,
schválených bolo 9 prevádzkových poriadkov pre prácu s expozíciou chemickým faktorom.
Pri výkone ŠZD sme zisťovali informovanosť zamestnancov prostredníctvom dotazníkov C
o informovanosti zamestnancov - vyplnených 7 dotazníkov.
Práca s karcinogénnymi a mutagénnymi látkami a prípravkami
Uplatňovanie požiadaviek Nariadenia vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym
faktorom pri práci v platnom znení a Nariadenia vlády SR č. 253/2006 Z. z. o požiadavkách

324

na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci realizujeme
prostredníctvom výkonu ŠZD. V okrese Skalica sú určené rizikové práce – práca
s cytostatikami vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Skalica, a.s. a to v profesii lekár (2/1)
a zdravotná sestra (4/4). V našej pôsobnosti evidujeme menšie firmy, ktoré spracovávajú
tvrdé drevo a dve firmy (IKO Sales Internacional NV, Senica Fortaco s.r.o. Holíč, ktoré
používajú karcinogénne a mutagénne látky v laboratóriách. Evidujeme 3 organizácie
(PALKOVIČ – SK, s.r.o., Senica, MP Group s.r.o., Skalica, STAVBY STRECHY s.r.o.,
Cerová) v našej pôsobnosti, ktoré majú oprávnenie na odstraňovanie azbestu a materiálov
obsahujúcich azbest zo stavieb.
V roku 2015 bolo vydaných 21 rozhodnutí na odstraňovanie stavebných materiálov
s obsahom azbestu pre firmy DILMUN SYSTEM s.r.o., Bratislava, PALKOVIČ – SK, s.r.o.,
Senica, A.A. Service, spol. s r.o. Bratislava, KROVMONT s.r.o. Dolný Kubín, STAVBY
STRECHY s.r.o., Cerová, Mittelham Eduard Žilina, Concret, s.r.o. Boleráz, AZ – Group
spol. s r.o. Poprad, E-RAN TZB, s.r.o. Bratislava.
4. Znižovanie výskytu chorôb z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia
V okresoch Senica a Skalica evidujeme 3 organizácie, v ktorých sú určené rizikové práce
s faktorom práce DNJZ a to: Baňa Čáry a.s. v profesii baník – mechanizované razenie
a baník na stenovom porube, INA SKALICA spol. s r.o. Skalica v profesiách obsluha
Montážnej línie Opel a pracovníčka kontroly na Montážnej línii Opel v Segmente 9, stredisko
295, eustream a.s. Bratislava v profesiách montér zvárač, montér potrubár, strojník
stavebných strojov, montér zvárač operátor, montér potrubár operátor, montér TDW.
V roku 2015 sme prešetrovali 4 podozrenia na chorobu z povolania položka č. 29 zoznamu
chorôb z povolania. Priznaná bola 1 choroba z povolania v položke č. 29.
5. Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách okresov Senica a Skalica
V rámci tejto úlohy sme v roku 2015 vydali 13 rozhodnutí k uvedeniu priestorov chránených
pracovísk do prevádzky a vydali sme 9 stanovísk k zvýšeniu počtu zamestnancov
v existujúcich chránených pracoviskách a dielňach, tieto údaje sú uvedené v Tabuľke č. 1.
Vykonali sme štátny zdravotný dozor v 29 chránených dielňach a chránených pracoviskách.
Na kontrolovaných pracoviskách pracuje 68 zamestnancov so zmenenou pracovnou
schopnosťou z toho 42 žien. Jedná sa o činnosti – jednoduché montážne práce a baliace práce,
administratívne práce, predavačka, masér, pomocné práce v kuchyni, sledovanie kamerových
systémov, pomocné práce v pohostinstve, výroba drobných pekárenských výrobkov.
Zamestnanci so ZPS mali lekárske potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce.
Prevažovali postihnutia pohybového aparátu, zraku, psychické ochorenia. Pri výkone
štátneho zdravotného dozoru boli vyplnené 2 kontrolné listy Z informovanosti zamestnancov.
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6.

7.

8.

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
Zabezpečenie Národného imunizačného programu
SR –aktivity zamerané na udržanie vysokej
zaočkovanosti detskej a dospelej populácie.
Riešiteľ : Mgr. Petrášová Ida
Surveillance prenosných ochorení – v súvislosti
s cestovným ruchom v pohraničnej oblasti nášho
regiónu.
Riešiteľ: Jediná Lubica

Epidemiológia
20.12.2015

Epidemiológia
20.12.2015
Epidemiológia
20.12.2015

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
RÚVZ Senica pokračuje v zapojení sa do projektu HELICS EU od roku 2011 aj v tomto roku.
Spracúvajú sa sledované zdravotné dokumentácie pacientov hospitalizovaných vo Fakultnej
nemocnice s poliklinikou Skalica na oddeleniach OAIM za obdobie troch mesiacov ,kde sú
sledované infekcie na jednotkách intenzívnej starostlivosti (ICU) a na chirurgickom oddelení
za obdobie šiestich mesiacov infekcie v mieste chirurgického zákroku (SSI) za rok 2014.
Celkovo bolo spracovaných a do systému vložených 48 dotazníkov ICU a 69 dotazníkov SSI.
K sledovanému termínu bolo na oddelení epidemiológie za rok 2015 evidovaných 128
nozokomiálnych nákaz z oddelení FNsP Skalica.
7.
Zabezpečenie Národného imunizačného programu SR –aktivity zamerané na udržanie vysokej
zaočkovanosti detskej a dospelej populácie.
Riešiteľ : Mgr. Petrášová Ida
Oddelenie epidemiológie RÚVZ so sídlom v Senici poskytovalo usmernenia v oblasti
povinného i odporúčaného očkovania, v postupe pri odmietaní povinného očkovania.
Aktuálne informácie týkajúce sa výskytu infekčných ochorení ako aj informácie o prevencii
voči nim boli pravidelne uverejňované na web stránke úradu. Očkujúci lekári boli písomne (emailami) informovaní o vykonávaní očkovania na
základe zaslaného Očkovacieho kalendára na rok 2015. Distribúcia očkovacích kalendárov
(kartičiek) bola zabezpečená do 22 pediatrických ambulancií a voľne dostupné na RÚVZ .
Priebežne boli vykonávané telefonické konzultácie ohľadom očkovania detskej i dospelej
populácie vrátane konzultácii pred cestou do zahraničia.
V súvislosti Európskeho imunizačného týždňa 2015 (20. - 25.apríl 2015) European
Immunization Week- EIW 2015 web stránkach RUVZ Senica boli prezentované články na
zdôraznenie významu očkovania a informačný panel v priestoroch RÚVZ.
V priebehu mesiacov február-marec 2015 sme sa zapojili do edukačnej aktivity vzdelávania
študentov SZŠ vo vakcinológii.
Kontrola očkovania bola realizovaná v zmysle Odborného usmernenia MZ SR Hlavného
hygienika SR v II. polroku 2015 s nasledovnými výsledkami:
Okres Senica - pri základnom očkovaní DTP-HIB-VHB-IPV bola pri kontrole zistená
zaočkovanosť 97,41%(ročník 2013), očkovanie proti invazívnym penumokokovým infekciám
98,33% (ročník 2013), preočkovanie proti diftérii, tetanu , pertussis a poliomyelitíde 99,6%
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(ročník 2008), preočkovanie proti diftérii, tetanu, pertussis a poliomyelitíde 99,6% (ročník
2001), základné očkovanie proti osýpkam, parotitíde a rubeole 96,48 % (ročník 2013),
96,40% (ročník 2012), 97,80% (ročník 2011) a preočkovanie proti osýpkam, rubeole
a parotitíde 99,57% (ročník 2003).
Okres Skalica – pri základnom očkovaní DTP-HIB-VHB- IPV bola pri kontrole zistená
zaočkovanosť 96,9%(ročník 2013), očkovanie proti invazívnym penumokokovým infekciám
97,04% (ročník 2013), preočkovanie proti diftérii, tetanu , pertussis a poliomyelitíde 98,5%
(ročník 2008), preočkovanie proti diftérii, tetanu , pertussis a poliomyelitíde 99,1% (ročník
2001), základné očkovanie proti osýpkam, parotitíde a rubeole 94,63 % (ročník 2013), 98,1%
(ročník 2012), 98,66% (ročník 2011) a preočkovanie proti osýpkam, rubeole a parotitíde
99,03% (ročník 2003).
Neboli zistené nedostatky v dokumentácii očkujúcich lekárov.
Očkovanie novorodencov HBsAg poz. matiek proti VHB sa vykonávalo v zmysle Vyhlášky
MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných
ochorení v znení vyhlášky MZ SR č. 273/2010 Z. z., 544/2011 Z. z. a Odborného usmernenia
na vykonávanie a kontrolu očkovania z 24.3. 2003.
8.
Surveillance prenosných ochorení – v súvislosti s cestovným ruchom v pohraničnej oblasti
nášho regiónu.
Riešiteľ: Jediná Lubica
Surveillance infekčných chorôb sa vykonáva priebežne v spolupráci s lekármi prvého
kontaktu a odbornými lekármi. V mesačných intervaloch sa vykonáva analýza prenosných
ochorení za okresy Senica a Skalica, o ktorom sú informovaní lekári prvého kontaktu,
zdravotnícke zariadenia a veterinári elektronickou formou. Hlásenia akútnych respiračných
ochorení ,chrípky a chrípke podobných ochorení sú pravidelne spracovávané týždenne
a odborná i laická verejnosť je informovaná o aktuálnej situácii v miestnej tlači a na
webových stránkach úradu.
Opakovane informujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o povinnosti hlásenia
výskytu infekčných ochorení i cestou otvoreného portálu programu EPIS.
V sledovanom období do 31.12.2015 bolo za okres Senica vložených do systému 343 údajov
a 244 epidemiologických šetrení. Za okres Skalica bolo vložených do systému 534 údajov
a vykonaných 410 epidemiologických šetrení v ohnisku. Systém rýchleho varovania sa plne
využíval počas uplynutého obdobia.
Výstupy z programu EPIS slúžia na okamžitú analýzu epidemiologickej situácie, na
spracovávanie mesačných výstupov prenosných ochorení a nozokomiálnych nákaz. Spätne sú
o epidemiologickej situácii podľa spádových okresov v mesačných intervaloch informovaní
všetci VLD a VLDD a odborná zdravotnícka verejnosť.
V súvislosti s cestovným ruchom v pohraničnej oblasti nášho regiónu
pravidelne
informujeme a sme informovaní o epidemiologickej situácii v susedných okresoch českej
republike formou týždenných hlásení z Krajskej hygienickej stanice Brno.
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9.

10.
11.

12.

Štátny zdravotný dozor a výkon úradnej kontroly
potravín v zariadeniach pre deti a mládež v okresoch
Senica a Skalica.
Riešiteľ: Mgr. Dvouletá, PhDr.Vlčejová,
Monitoring úrazovosti u detí školského veku
Riešiteľ: Mgr. Dvouletá, PhDr.Vlčejová,
Národný program podpory zdravia – zdravotnovýchovné 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
Národný program podpory zdravia – zdravotnovýchovné 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 HDM
20.12.2015
HDM a PZ – úsek HDM
20.12.2015
HDM a PZ – úsek PZ
20.12.2015

HDM a PZ – úsek PZ
20.12.2015

9.
Prioritou výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bola kontrola
dodržiavania právnych predpisov v oblasti životných a pracovných podmienok detí a mládeže
– hlavne na úseku predškolských a školských zariadení a zariadení spoločného stravovania.
Vykonaných bolo 128 kontrol v rámci ŠZD, 29 úradných kontrol potravín, 87 kontrol
dodržiavania zákazu fajčenia, odobratých bolo 7 vzoriek vody (5 nevyhovovalo legislatívnym
požiadavkám na kvalitu pitnej vody) a 5 vzoriek piesku z pieskovísk pri materských školách
(2 nevyhovujúce). Za nedostatky zistené pri výkone štátneho zdravotného dozoru bolo
uložených 5 blokových pokút pracovníkom v zariadeniach školského stravovania, spolu vo
výške 90,00 eur za ohrozenie a porušenie zdravotnej nezávadnosti požívatín a hotových
pokrmov (§ 56 ods.1 písm. m) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
10.
Bol vykonaný dotazníkový prieskum, ktorého sa zúčastnilo 60 respondentov vo veku 7-10
rokov, 30 z vidieckej základnej školy a 30 z mestskej základnej školy. Zber údajov bol
vykonaný v mesiaci jún 2015.
11.
V spolupráci so SOŠ v Holíči boli zrealizované 2 prednášky na tému „Výživa mladých ľudí“,
ktorých sa zúčastnilo 104 študentov. V Spojenej škole v Senici bola v rámci Svetového dňa
zdravia uskutočnená interaktívna beseda spojená so súťažou na tému „Päť zásad bezpečnosti
potravín, ktorej sa zúčastnilo 30 žiakov 2. stupňa. Pri besede bolo využité aj edukačné video.
K Svetovému dňu bez tabaku bol v spolupráci s CPPPP v Holíči, zrealizovaný projekt „Fajčiť
či nefajčiť“- kvíz pre stredoškolákov a žiakov 9. ročníka ZŠ, v rámci ktorého sme záujemcom
vyšetrili hodnotu CO vo vydychovanom vzduchu, poskytli poradenstvo a edukačné materiály
(SOŠ Holíč, Gymnázium L. Novomeského v Senici, ZŠ Borský Mikuláš). Celkovo sa
projektu zúčastnilo 226 žiakov (181 študentov SŠ a 45 žiakov ZŠ) a vyšetrených bolo 103
študentov SŠ a 28 žiakov ZŠ. V priestoroch úradu bol inštalovaný edukačný panel. Projekt
„Kto nás chráni“ bol zrealizovaný v spolupráci s Komisiou pre prevenciu kriminality a inej
protispoločenskej činnosti pri mestskom zastupiteľstve Senica. Bola uskutočnená výtvarná
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súťaž pre žiakov základných, špeciálnych a základných umeleckých škôl zameraná na
prevenciu kriminality a drogových závislostí a následne výstava spojená s ocenením
víťazných prác. K Svetovému dňu ústneho zdravia bola na webovej stránke RÚVZ so sídlom
v Senici uskutočnená propagácia ústneho zdravia, materským školám, detským jasliam a
knižniciam boli rozdistribuované edukačné materiály a v priestoroch úradu bol inštalovaný
edukačný panel. Pri príležitosti Svetového dňa ústneho zdravia bol distribuovaný edukačný
materiál do materských škôl, materských centier a detských jaslí. Projekt „Školské ovocie“ –
3 interaktívne besedy na tému zdravej výživy s použitím omaľovánky, zúčastnení: 32 žiakov
zo Spojenej školy, Brezová 1 v Senici, 38 žiakov zo Základnej školy, Komenského 959
v Senici a 51 detí z Materskej školy Borský Mikuláš. V spolupráci so Záhorským osvetovým
strediskom v Senici sme zrealizovali projekt „Prečo som na svete rád“. V spolupráci
s Komisiou pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri mestskom
zastupiteľstve Senica bol uskutočnený projekt „Chráňme sa pred drogovým
nebezpečenstvom“. Projekt je zameraný na prevenciu drogových závislostí, určený pre
koordinátorov prevencie drogových závislostí, pedagógov, študentov, kultúrnych
a osvetových zamestnancov, pre odbornú a laickú verejnosť. Uskutočnilo sa pracovné
stretnutie koordinátorov prevencie drogových závislostí zo škôl v okrese Senica so
zástupcami organizácií, ktorí sú členmi Komisie pre prevenciu kriminality a inej
protispoločenskej činnosti pri mestskom zastupiteľstve Senica a rokovalo sa o aktuálnych
problémoch a o prevencii násilia páchaného na ženách a deťoch. V rámci prevencie fajčenia
bolo uskutočnených 5 interaktívnych besied so študentmi stredných škôl, ktoré boli spojené
s vyšetrením CO vo vydychovanom vzduchu. Edukovaných bolo 150 študentov. Pokračovala
realizácia interaktívneho projektu „Hrou proti AIDS“ v novembri 2015. Materiály pre
jednotlivé stanovištia na realizáciu projektu boli opätovne po dohode zapožičané z RÚVZ
Trnava – oddelenie výchovy k zdraviu. Spolupracovali sme s Centrom voľného času Holíč,
kde bol realizovaný interaktívny projekt „Hrou proti AIDS“ pre žiakov základných škôl
a študentov stredných škôl. Žiakom a študentom bol predstavený projekt, štruktúra a jeho
význam s dôrazom na netradičnosť realizácie formou hry a očakávania ich aktívnej účasti. Po
absolvovaní projektu boli účastníci vždy oboznámení s vyhodnotením a prediskutované ich
pripomienky a otázky. Tento projekt bol tiež realizovaný v meste Senica v spolupráci
s Záhorským osvetovým strediskom Senica pre žiakov základných a študentov stredných
škôl. Ku Svetovému dňu boja proti AIDS bola zabezpečená informovanosť o problematike
HIV/AIDS formou nástenky a plagátov na RÚVZ Senica a podkladov pre článok do
regionálnej tlače. Počas týchto aktivít sa interaktívneho projektu zúčastnilo celkovo 289
žiakov a študentov základných a stredných škôl mesta Holíč a Senica .
12.
V Centre podpory zdravia pri RÚVZ so sídlom v Senici v základnej poradni bolo vyšetrených
30 klientov ( 7 mužov, 23 žien). Poradňu na odvykanie od fajčenia navštívil 1 klient. Poradňu
zdravej výživy navštívilo 8 klientov (1 muž, 7 žien).Všetkým bolo poskytnuté poradenstvo.
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13.
14.
15.

16.

17.

Zvýšiť frekvenciu ŠZD a ÚKP v čase letnej
turistickej sezóny.
Riešiteľ:: zamestnanci oddelenia HV
Efektívny výkon ŠZD na úseku kozmetických
výrobkov.
Riešiteľ: zamestnanci oddelenia HV
Efektívny výkon ÚK nad obalovými materiálmi
a predmetmi prichádzajúcimi do styku
s potravinami.
Zodpovedá: zamestnanci oddelenia HV
Efektívny výkon ŠZD a ÚKP v zariadeniach
spoločného stravovania s dôrazom najmä na
zariadenia domovov dôchodcov a ústavov sociálnej
starostlivosti.
Zodpovedá: zamestnanci oddelenie HV
Efektívny výkon ŠZD a ÚKP v uzatvorenom type
spoločného stravovania.
Zodpovedá: zamestnanci oddelenia HV

Oddelenie HV
15.05.2015 – 30.09.2015
Oddelenie HV
31.12.2015
Oddelenie HV
31.12.2015
Oddelenie HV
31.12.2015

Oddelenie HV
31.12.2015

13.
Kontrola pripravenosti na LTS 2015
Pred začatím LTS prevádzkovatelia žiadajú o uvedenie predajných stánkov prevažne
s rýchlym občerstvením do prevádzky. Následne sú vykonávané priebežné kontroly.
V roku 2015 bolo pred začatím LTS skontrolovaných 11 zariadení spoločného stravovania
v lokalitách RO Zlatnícka dolina, RO Kunovská priehrada, RO Gazárka Šaštín-Stráže, RO
Gbely – jazerá Adamov.
V tejto súvislosti bola vykonaná aj kontrola pripravenosti poskytovania služieb na
kúpaliskách a významných vodných plochách v regióne. Skontrolovaných bolo 9
prevádzkarní (Mestské kúpalisko Senica, Kúpalisko Zlatnícka dolina Skalica, RO Kunovská
priehrada, RO Gazárka Šaštín-Stráže a RO Adamov Gbely). Všetky prevádzkarne splnili
hygienické požiadavky, bez nedostatkov.
Výroba a predaj zmrzliny sa realizuje v prevádzkarňach, ktoré sú každoročne schvaľované.
Kontroly sú vykonávané priebežne počas trvania LTS, v roku 2015 bolo vykonaných 14
kontrol v 14 prevádzkarňach a odobratých bolo 21 pätíc vzoriek zmrzliny. Kontrolou bolo
zistené porušenie hygienických noriem v 2 prevádzkarňach, za čo bola v každej prevádzkarni
uložená cestou správneho orgánu pokuta vo výške 1000 eur.
Počas LTS boli zariadenia spoločného stavovania kontrolované aj v rámci mimoriadnej
kontroly, kedy bolo skontrolovaných 11 prevádzok ZSS. Nedostatky boli zistené v 8
prevádzkarňach, kde v 5 prípadoch bola cestou správneho orgánu uložené pokuta v celkovej
sume 2100 eur a v 3 prípadoch boli uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
V priebehu roka boli kontrolované aj všetky ázijské reštaurácie v regióne. Skontrolovaných
bolo 5 zariadení, kde v 4 prípadoch boli zistené porušenie hygienických noriem
a prevádzkovateľom bola uložené cestou správneho orgánu pokuta vo výške 1600 eur.
14.
Úloha bola v roku 2015 realizovaná odberom 13 vzoriek kozmetických výrobkov:
- 4 vzorky tekutých mydiel (vyšetrené na konzervačné a vonné látky)
- 3 vzorky vlhčených čistiacich obrúskov pre deti (vyšetrené na konzervačné látky)
- 3 vzorky výrobkov na onduláciu vlasov (vyšetrené na KTG a formaldehyd)
- 3 vzorky dekoratívnej kozmetiky - rúže, lesky na pery (vyšetrené na ťažké kovy)
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Všetky vzorky vyhoveli požiadavkám platnej legislatívy.
Priebežne počas roka boli vykonávané kontroly hlásení RAPEX ohľadom nebezpečných
kozmetických výrobkov. V roku 2015 bolo na RÚVZ Senica zaslaných 17 hlásení
a uskutočnených 64 kontrol.
15.
Úloha bola v roku 2015 realizovaná odberom dvoch vzoriek materiálov a predmetov určených
na styk s potravinami (keramický štamperlík a keramický nôž), ktoré vyhoveli požiadavkám
platnej legislatívy.
16.
V roku 2015 pracovníci odboru hygieny výživy skontrolovali 17 zariadení sociálnej
starostlivosti /11 kuchýň a 6 výdajní stravy/, pričom počet vykonaných kontrol bol 17. Počas
výkonu kontrol neboli zisťované závažné porušenia predpisov v prevádzkovej ani osobnej
hygiene. V rámci úlohy sledovania nutričnej a biologickej hodnoty podávaných pokrmov
v zaradeniach sociálnej starostlivosti sme vykonali v 10 zariadeniach odber 10 vzoriek
celodennej stravy. Laboratórnou analýzou bola sledovaná energetická hodnota, obsah
bielkovín, tukov a sacharidov a vykonané porovnanie s OVD pre obyvateľov SR – Vestník
MZ SR, čiastka 7-8, 28. 4. 1997. Vzhľadom k tomu, že veková štruktúra obyvateľov oboch
zariadení je väčšinou vo vekovej skupine nad 75 rokov a viac, bolo porovnanie výživových
faktorov podľa OVD prepočítané na túto vekovú skupinu. Z výsledkov vyplýva, že
v 3 prípadoch boli OVD v kategórii muži i ženy prekročené a v 3 prípadoch OVD neboli
dosiahnuté.
17.
Štátny zdravotný dozor a úradná kontrola bola v ZSS sa vykonávaná priebežne. V priebehu
roka 2015 bolo skontrolovaných 7 prevádzkarní ZSS uzatvoreného typu (stravovacie
prevádzky vo fabrikách). V 3 prípadoch bolo zistené porušenie hygienických noriem
a prevádzkovateľom boli cestou správneho orgánu uložené pokuty v celkovej sume 850 eur.
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1. Oddelenie HŽP:
Priorita 1 - sledovanie kvality vody v studničkách pri najnavštevovanejších turistických
trasách v Slovenskom Raji
V mesiaci máj až august 2015 bolo pracovníkmi oddelenia HŽP odobratých 31 vzoriek
vôd z 31 prameňov nachádzajúcich sa v blízkosti najnavštevovanejších turistických trás na
území Národného parku Slovenský raj, a to prameň Pod Gačovskými skalami – Dedinky,
prameň Stratenská Píla, prameň Zajmarská roklina (vyvieračka), prameň Suchá Belá, prameň
Kyseľ, prameň sv. Bruna na Kláštorisku, prameň na ceste medzi Kláštoriskom a Podleskom,
Glacká cesta – prameň Maisgripin, prameň Klauzy, Novoveská Huta – Kráľov prameň,
prameň Podlesok (oproti parkovisku), prameň Breznovica (Prielom Hornádu), prameň pri
potoku Lesnica (Pod tiesninou), prameň Bikšova lúka, Košiarny briežok – Skromná
studnička, Košiarny briežok – Grófska studňa, Sokolský prameň – Čingov, prameň Čierna
dolina – Sokol.
Kvalita vody vo vzorkách: prameň Breznovica (Prielom Hornádu), prameň pri potoku Lesnica
(Pod tiesninou), prameň Bikšova lúka, Košiarny briežok – Skromná studnička, Košiarny
briežok – Grófska studňa, Sokolský prameň – Čingov, prameň Čierna dolina – Sokol, prameň
Stratenská Píla, prameň Zajmarská roklina, Novoveská Huta – Kráľov prameň, prameň Suchá
Belá, prameň Kyseľ, Prameň sv. Bruna na Kláštorisku, prameň na ceste medzi Kláštoriskom
a Podleskom, Glacká cesta – prameň Majsgripin, prameň Klauzy nezodpovedala
hygienickým požiadavkám, prekročené boli mikrobiologické ukazovatele - E. coli,
koliformné baktérie, enterokoky, kultivovateľné mikroorganizmy pri 37°C a kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22°C.
Výsledky kvality vody boli oznámené Správe Národného parku Slovenský raj, obecným
úradom a hlavným prevádzkovateľom ubytovacích a stravovacích zariadení s požiadavkou na
zabezpečenie oznámenia pre návštevníkov na informačných tabuliach.
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 vykonáva monitoring rekreačných vôd – Ružín, Turzov a Úhorná, aj keď to nie sú
vyhlásené prírodné kúpacie oblasti, ale sú využívané obyvateľmi regiónu na rekreáciu
a kúpanie.
Vzorky vôd sú odoberané z jazera Turzov a Úhorná a na 3 odberných miestach vo vodnej
nádrži Ružín:
• v areáli vodného lyžovania SKI – odberné miesto Ružín SKI
• v lokalite chaty Pod skalou - odberné miesto Ružín Chaty
• na Hnileckom ramene - odberné miesto Ružín Hnilecké rameno
V mesiacoch jún – september 2015 bolo odobratých celkom 15 vzoriek vôd. Vzorky
z odberného miesta Ružín Hornádske rameno v priebehu celej letnej turistickej sezóny 2015
neboli odobraté z dôvodu nízkej hladiny vody.
Vo vzorke odobratej z jazera Turzov bol v mesiaci september prekročený ukazovateľ
chlorofyl-a. Vo vzorkách odobratých z vodnej nádrže Ružín I. boli prekročené ukazovatele E.coli, črevné enterokoky a chlorofyl-a.

333

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.
V roku 2015 bolo v územnom obvode RÚVZ Spišská Nová Ves (okres Spišská Nová Ves a
Gelnica) evidovaných 2 433 pracovníkov v riziku práce, z toho je 307 žien. Oproti roku 2014
sa počet exponovaných pracovníkov zvýšil o 255 pracovníkov, pričom počet exponovaných
žien sa znížil o 5.
Podľa prevažujúcej činnosti je najviac evidovaných pracovníkov v priemyselnej výrobe 1925
(z toho je 278 žien), čo je z celkového počtu 79,13 % pracovníkov. V stavebníctve je v riziku
evidovaných 311 pracovníkov (všetko muži), čo je 12,78 %, v ťažbe a dobývaní 105
pracovníkov (z toho je 10 žien) čo tvorí 4,31 % a v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove
je evidovaných 37 pracovníkov (mužov), čo predstavuje 1,52 %. V ostatných odvetviach je
spolu exponovaných 55 pracovníkov (z toho 19 žien), čo je 2,26 % z celkového počtu
exponovaných pracovníkov.
Najvýraznejší nárast v počte exponovaných pracovníkov bol zaznamenaný v rezorte
stavebníctva o 132 pracovníkov a v rezorte priemyselnej výroby o 121 a v zdravotníctve bol
zaznamenaný nárast o 7 pracovníkov (z toho o 4 ženy). V ostatných rezortoch bola evidujeme
stagnáciu, resp. nepatrný pokles počtu exponovaných pracovníkov od 1 do 3 pracovníkov.
Podľa rizikových faktorov je stále najviac pracovníkov exponovaných nadmernému hluku 2
391 pracovníkov, z toho je 290 žien (nárast o 237 pracovníkov, pričom počet exponovaných
žien klesol o 7), chemickým látkam a zmesiam vrátane prachu 680 pracovníkov, z toho je 12
žien (nárast o 23 pracovníkov, pričom pokles počtu žien o 4) a nadmerným vibráciám je
exponovaných 481 pracovníkov – mužov (nárast o 59 mužov). Biologickému faktoru je
exponovaných 15/5 pracovníkov (nárast o 9/3 pracovníkov) a fyzickej záťaži 14/1
pracovníkov (pokles o 1 muža).
Naďalej evidujeme najvyšší počet pracovníkov exponovaných rizikovým faktorom
v pracovnom prostredí v spoločnosti EMBRACO Slovakia, s.r.o., Spišská Nová Ves, kde
z celkového počtu 2 330/673 zamestnancov je 864/144 zamestnancov exponovaných
nadmernému hluku. Oproti minulému roku došlo k zvýšeniu počtu exponovaných
pracovníkov o 105, pričom počet exponovaných žien sa zvýšil o 32 pracovníčok.
Ďalšie spoločnosti, v ktorých evidujeme vyšší počet exponovaných pracovníkov sú:
SEZ, a.s. Krompachy má z celkového počtu zamestnancov 386/192 exponovaných
39/4 pracovníkov nadmerným hlukom, prachom a chemickým látkam,
URANPRES, spol. s r.o. Spišská Nová Ves má 172/0 pracovníkov exponovaných
riziku hluku, prachu a vibrácií z celkového počtu zamestnancov 279/13,
MPC CESSI a.s. Spišská Nová Ves má z celkového počtu zamestnancov 263/123
evidovaných 62/18 pracovníkov v riziku hluku a prachu,
Triplus, s.r.o. Spišská Nová Ves má z celkového počtu zamestnancov 160/119
evidovaných 15/11 pracovníkov v riziku hluku,
STI, spol. s r.o., Krompachy má z celkového počtu zamestnancov 158/4 evidovaných
132 mužov v riziku hluku, prachu a vibrácií,
Kovohuty, a.s. Krompachy, kde je z celkového počtu zamestnancov 152/12
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exponovaných 83 mužov v riziku hluku, prachu a chemických látok (olovo),
NOVES a.s. Spišská Nová Ves má z celkového počtu zamestnancov 139/20
evidovaných 29 pracovníkov v riziku hluku,
SABAR, s.r.o. Markušovce má z celkového počtu zamestnancov 110/18
exponovaných 69/10 pracovníkov v riziku hluku, prachu a vibrácií,
CFM Slovakia, s.r.o. Spišská Nová Ves má z celkového počtu zamestnancov 100/59
zamestnancov exponovaných 73/44 pracovníkov v riziku hluku,
TREVA s.r.o., Prakovce má z celkového počtu zamestnancov 107/12 evidovaných 80
mužov v riziku hluku, prachu a chemických faktorov,
Zlieváreň SEZ, a.s. Krompachy má z celkového počtu zamestnancov 99/15
evidovaných 28 mužov v riziku hluku, vibrácií, prachu a infračerveného žiarenia.
V ostatných prevádzkach je počet exponovaných pracovníkov nižší.
V roku 2015 boli prehodnotené rizikové práce v 17 existujúcich firmách. Nové rozhodnutia
boli vypracované pre 7 právnických organizácií.
Prehodnotené rizikové práce s následným preradením do 2. kategórie práce boli buď na
základe objektivizácie faktorov pracovného prostredia alebo ukončením činnosti s výskytom
rizikových faktorov spolu v 2 organizáciách (GINDRE KOMPONENTY s.r.o. Krompachy
a CRW s.r.o. Spišská Nová Ves), v oboch prípadoch sa jednalo o riziko hluku. Celkovo 15
firiem oznámilo zrušenie alebo pozastavenie činnosti prevádzky, z toho u 3 prevádzkovateľov
boli evidované rizikové práce, všetko drevovýroby.
Napriek zrušeným prevádzkam a prehodnotením rizikových prác s následným zaradením prác
do 2.kategórie práce došlo v roku 2015 k nárastu počtu pracovníkov evidovaných v riziku
hluku o 237 a to z dôvodu prijímania nových zamestnancov v spoločnosti Embraco Slovakia
s.r.o. Spišská Nová Ves.
Poklesy počtu v rizikových faktoroch zaznamenávame v posledných rokoch najmä v
zákazkových stolárstvach, v ktorých pracuje sám SZČO a používajú sa drevotrieskové dosky.
Na výrobu nábytku sa nakupuje základný materiál priamo na mieru a v dielňach dochádza iba
k dopracovaniu dosák, k lepeniu líšt a montáži kovania. V uvedených rezortoch v posledných
rokoch evidujeme zníženie expozície pracovníkov rizikovým faktorom, najmä u SZČO.
Údaje o vyhlásených rizikových prácach sú aktualizované v programovom vybavení ASTR.
V roku 2015 evidujeme celkovo 78 prevádzok s vyhlásenými rizikovými prácami. V rámci
štátneho zdravotného dozoru bolo vykonaných 65 kontrol na rizikových pracoviskách, čo
predstavuje 83,3 % z celkového počtu rizikových pracovísk. Regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva Spišská Nová Ves bolo do konca roku zaslaných 71 informácií o výsledkoch
hodnotenia zdravotných rizík, t.j. 91 % z celkového počtu rizikových pracovísk. Informácie
o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík sú na RÚVZ doručované aj v priebehu mesiaca
január 2016.
Preventívna lekárska starostlivosť je poskytovaná pracovnou zdravotnou službou. Najväčšie
zastúpenie majú pracovné zdravotné služby MEDISON s.r.o. Košice a ProCare a.s. Bratislava.
Spoločnosť ProCare a.s. Bratislava má v Spišskej Novej Vsi zriadené vysunuté pracovisko –
ambulancia pracovného lekára a zástupca vykonávajúci dohľad nad pracovným prostredím.
Zároveň preventívnu lekársku starostlivosť poskytujú lekári v meste Krompachy a Gelnica
pod dohľadom pracovného lekára v Spišskej Novej Vsi. Naďalej nie je doriešená ani
problematika SZČO, ktorí pracujú na dohodu v priemyselných podnikoch a v stavebníctve
(zvárači, stolári, kovorobotníci ap.).
V územnom obvode RÚVZ Spišská Nová Ves podľa podkladov zistených pri výkone štátneho
zdravotného dozoru a podľa zaslaných informácií o hodnotení zdravotných rizík poskytuje
služby 7 pracovných zdravotných služieb – okrem ProCare a.s. Bratislava a MEDISON s.r.o.
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Košice napr. Salusé spol. s r.o. Piešťany, Salus – EC s.r.o. Zvolen, PZS s.r.o. Poprad, MEDI
RELAX M+M s.r.o. Bratislava, Balsam s.r.o. Komárov). Pracovné zdravotné služby
zabezpečujú objektivizáciu faktorov pracovného prostredia, posúdenie rizika, vypracovanie
prevádzkových poriadkov. Kvalita predkladaných protokolov je rôzna, v niektorých prípadoch
je potrené protokol vrátiť na dopracovanie. Prevažne sú zisťované chyby v dokumentovaní
skutočnej expozície zamestnanca rizikovému faktoru a s tým súvisiaci prepočet.
Prevádzkovatelia predkladali na posúdenie prevádzkové poriadky pre jednotlivé rizikové
faktory. Celkovo bolo predložených a posúdených prevádzkových poriadkov zameraných na
škodlivé faktory v pracovnom prostredí v počte 57 (hluk, chemické faktory, vibrácie,
biologické faktory, AZC materiál, lasery a pod). Z uvedeného počtu prevádzkových poriadkov
sa 15 týkalo priamo rizikových prác (7x hluk,5x chemické faktory, 2x vibrácie, 1x biologické
faktory).
Hygienická problematika rizikových prác, nutnosť preventívnej lekárskej starostlivosti,
používanie OOPP a zariadení na osobnú hygienu, ako aj osvetová a poradenská činnosť
v oblasti preventívneho pracovného lekárstva sa vykonáva pri štátnom zdravotnom dozore, pri
predkladaní a prejednávaní projektových dokumentácií. Konzultácie sú podávané najmä
v súvislosti s výkonom ŠZD pri uvádzaní priestorov do prevádzky.
Priorita 2: Znižovanie rizika chorôb podmienených prácou v prevádzkach drevovýroby
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
Uvedenú prioritu sme si určili najmä z dôvodu, že v posledných rokoch zaznamenávame
zvyšujúci sa trend v počte prešetrovaných podozrení na choroby z povolania v súvislosti
expozície jednostrannému nadmernému a dlhodobému zaťaženiu u pracovníkov v rôznych
profesiách a rôznych rezortoch. Okrem montážnych pracovníkov, zamestnancov
v kovovýrobe sa veľmi často medzi prešetrovanými profesiami vyskytujú pracovníci
vykonávajúci profesiu pilčík (či ako zamestnanec alebo SZČO) a zamestnanci
v drevoprevádzkach.
Zo strany RÚVZ Spišská Nová Ves požaduje v rámci schválenia skúšobnej prevádzky od
zamestnávateľov do doby uvedenia priestorov do trvalej prevádzky okrem objektivizácie
faktorov pracovného a životného prostredia aj hodnotenie fyzickej záťaže pre profesie,
u ktorých je možné predpokladať zvýšenú fyzickú záťaž. Z predložených hodnotení
vyplynulo zaradenie zamestnancov do 2.kategórie práce (Embraco Slovakia, s.r.o., Spišská
Nová Ves, TAUBER s.r.o. Spišská Nová Ves, MPC PLUS a.s. Spišská Nová Ves, ANDRITZ
Slovakia s.r.o. Humenné, prevádzka Spišská Nová Ves). V evidencii rizikových prác je
vyhlásené riziko práce z hľadiska nadmernej fyzickej záťaže v spoločnosti VSK a. s., Spišská
Nová Ves – Novoveská Huta pre profesie pomocný haviar a haviar.
Hodnotenie fyzickej záťaže bolo z hľadiska jednostrannosti a nadmernosti v roku 2015
predkladané najmä v súvislosti s prešetrovaním podozrenia na choroby z povolania
u vybraných profesiách, celkovo bolo zamestnávateľmi predložených 25 hodnotení fyzickej
záťaže.
Pri prešetrovaní podozrení na choroby z povolania z DNJZ používame metodiku hodnotenia
zaťaženia podľa vyhl. č. 542/2007 Z.z.. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou
záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci, so
zameraním najmä na požiadavky na miesto výkonu práce, prípustné hodnoty fyzickej záťaže
zamestnancov, primeranú pracovnú polohu, organizáciu práce, režim práce a odpočinku
a ďalšie faktory prispievajúce k vzniku predmetných ochorení. Systém prešetrovania
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podozrení na chorobu z povolania sa snažíme zdokonaľovať, pri šetrení sa zameriavame na
širší a podrobnejší popis činností a ak je to možné, zabezpečujeme fotodokumentáciu a
videozáznamy z vykonávaných prešetrovaných činností.

3. Oddelenie HV:
Zvýšená frekvencia ŠZD a ÚKP ZSS v čase letnej a zimnej turistickej sezóny (napr.
Slovenský Raj, Spišský Hrad, Ružín, Plejsy, Mlynky, Hnilčík..)
V rámci plnenia úloh regionálnych priorít sa činnosť Odd. HVaPBU v roku 2015 zamerala na
kontrolu (ŠZD a ÚKP) v čase letnej a zimnej turistickej sezóny v turistických centrách v
okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica.
Letná turistická sezóna:
Na území okresu Spišská Nová Ves sa nachádza niekoľko významnejších stredísk cestovného
ruchu s možnosťou stravovacích a občerstvovacích služieb. Ide o Národný park Slovenský
raj - lokalita Čingov, lokalita Džurkovec, Obec Spišské Tomášovce, Obec Hrabušice, ATC
Podlesok Hrabušice, Hrabušice - Kláštorisko, Hrabušice - rekreačné zariadenie Veľká Biela
Voda, rekreačná lokalita - Mlynky - Biele Vody, Mlynky - Prostredný Hámor, Národná
kultúrna pamiatka Spišský hrad. Sú tu sezónne zariadenia pre poskytovanie občerstvenia.
Mestská a prímestská rekreácia - Mesto Spišská Nová Ves - pre stravovanie sú využívané
hotely a reštaurácie s celoročnou prevádzkou a využívané v rámci letného a zimného
cestovného ruchu. V meste je prevádzkované letné kúpalisko - stravovanie a občerstvenie je
poskytované v priľahlej reštaurácii hotela a v sezónnych bufetoch v stálych objektoch.
Na území okresu Gelnica sa nachádza niekoľko stredísk cestovného ruchu s možnosťou
stravovacích a občerstvovacích služieb. Ide o rekreačné oblasti - vodná nádrž Ružín, obce
Jaklovce a Margecany, Jazero Úhorná.
V roku 2015 bolo v zariadeniach, v letných turistických centrách v rámci pripravenosti
rekreačných a stravovacích zariadení na letnú turistickú sezónu a v priebehu sezóny
vykonaných 44 kontrol.
Kontroly boli zamerané na právoplatnosť rozhodnutia na uvedenie do prevádzky priestorov,
všeobecnú čistotu a hygienický stav prevádzky, vybavenosť priestorov, zdravotnú a odbornú
spôsobilosť zamestnancov, skladovanie potravín a hotových výrobkov.
Najčastejšie zisťované nedostatky: nezabezpečenie prívodu tečúcej teplej vody k umývadlám
k hygiene rúk, nezabezpečenie splnenia osobitnej podmienky pre vykonávanie
epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a
pokrmov (odborná a zdravotná spôsobilosť), nedodržiavanie požiadaviek na skladovanie
potravín a pokrmov. Za zistené nedostatky boli uplatnené sankcie v správnom konaní
(1 prípad) a uložené sankcie formou blokových pokút (5 prípadov).
Zimná turistická sezóna:
V okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica sa nachádza niekoľko stredísk (rekreačné a
stravovacie zariadenia) pre zimnú turistickú sezónu, napr. Plejsy Krompachy - v tomto
stredisku sú prevádzkované významnejšie objekty - Hotely a chaty. Stravovanie a
občerstvenie je zabezpečované aj prostredníctvom sezónnych bufetov. Ostatné strediská
zimnej turistiky (Spišská Nová Ves - Rittenberg, Poráč – Brodok, Mlynky), poskytovanie
občerstvenia a stravovania je zabezpečované v sezónnych bufetoch.
V roku 2015 bolo v zariadeniach zimnej turistiky v rámci pripravenosti rekreačných
a stravovacích zariadení na zimnú turistickú sezónu a v priebehu sezóny vykonaných 13
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kontrol.
Kontroly boli zamerané na kontrolu rýchleho občerstvenia, kontrolu prípravy a manipulácie s
teplými pokrmami, vrátane pokrmov rýchleho občerstvenia, na právoplatnosť rozhodnutia na
uvedenie do prevádzky priestorov, všeobecnú čistotu a hygienický stav prevádzky,
vybavenosť priestorov, skladovanie potravín. V roku 2015 neboli pri kontrolách zistené
závažnejšie nedostatky.

4. Oddelenie HDM:
Priorita 1 - Pracovné podmienky žiakov na pracoviskách a strediskách praktického
výcviku stredných odborných škôl okresu Spišská Nová Ves a Gelnica.
V roku 2015 bol vykonaný štátny zdravotný dozor v 7 SOŠ, ktoré majú odbornú edukáciu
zabezpečenú buď vo vlastných dielňach odborného výcviku pri školách alebo v samostatných
objektoch, alebo na pracoviskách firiem, s ktorými majú školy uzavretú zmluvu
o poskytovaní odbornej praxe v jednotlivých prevádzkach /profesiách/. Zmluvy sa
uzavierajú vždy pre aktuálny školský rok. Skontrolovaných bolo 16 pracovísk odbornej praxe
alebo dielní odborného výcviku. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru boli preverené:
-

-

Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Sp. Nová Ves – Dielne praktického
vyučovania pri SOŠ, Ing. Kožucha 9, Sp. Nová Ves v učebných odboroch kaderník,
manikér – pedikér, krajčír a študijnom odbore - kozmetik
Súkromná stredná odborná škola SEZ Krompachy, Maurerova 55, Sp. Nová Ves –
dielne odborného výcviku v študijnom odbore - mechanik – elektrotechnik,
elektromechanik, praktická žena, strojárska výroba, pracovník marketingu, mechanik
počítačových sietí, čašník, servírka, kuchár.
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Sp. Nová Ves – odborné učebne, Zimná 94,
Sp. Nová Ves – študijný odbor manažment regionálneho cestovného ruchu
Stredná odborná škola, Breziny 282 Prakovce – dielne odborného výcviku v učebnom
odbore nástrojár
Elokované pracovisko Stredná odborná škola, Breziny 282 Prakovce – Richnava 122 –
učebne odborného výcviku v učebnom odbore strojárska výroba
Hotel Metropol, Štefánikovo nám. 1, Sp. Nová Ves – pracovisko odbornej praxe
Hotelová akadémia, Radničné nám. 1, Sp. Nová Ves v učebných odboroch – čašník,
servírka, kuchár
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7 Spišská Nová Ves v študijných a
technik drevostavebnej výroby, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, drevárstvo
a nábytkárstvo a učebných odboroch – stolár a čalúnnik
Školská jedáleň ZŚ s MŠ Prakovce – pracovisko odbornej praxe Stredná odborná
škola, Breziny 282 Prakovce v učebnom odbore kuchár.

Podmienky práce študentov a zariadení pre osobnú hygienu študentov na navštívených
pracoviskách sú vyhovujúce. Počas výuky pracujú študenti pod vedením skúseného personálu
zariadenia, majstrov odborného výcviku, dĺžka pracovnej doby je dodržiavaná, prestávka na
oddych a konzumáciu stravy je zaradená štandardne v trvaní 30 minút.
Práca a pracovné tempo sú primerané, bez nadmernej fyzickej záťaže. Učebné osnovy určujú
povahu práce, jej rozsah a dĺžku pracovného času. Vybavenie priestorov zariaďovacími
predmetmi je účelové /strojnotechnologické zariadenia, nástroje, prístroje, nábytok/ , okrem
prípadov kde boli zistené nižšie uvedené nedostatky.
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Študenti používajú pri práci primeraný pracovný odev a obuv, osobné ochranné pracovné
pomôcky sú prideľované buď na začiatku školského roka, alebo pred začatím činnosti denne
majstrom odborného výcviku. Používanie OOPP kontroluje denne majster odborného
výcviku. V rámci prijímacieho konania uchádzača o štúdium je súčasťou aj posúdenie
zdravotnej spôsobilosti pre daný študijný/učebný odbor príslušným lekárom. Doklady sú
uložené v osobnom spise žiaka. Zdravotná spôsobilosť u študentov vykonávajúcich
epidemiologicky závažné činnosti v potravinárstve alebo v službách starostlivosti o ľudské
telo sú v prípade odbornej praxe na iných pracoviskách firiem uložené v kópiách
u prevádzkovateľa.
Pred prvým nástupom na pracovisko – prevádzkovateľ vykonáva pre žiakov prednášku
bezpečnosti práce a informuje študentov o možných rizikách v súvislosti s prácou. Záznam je
vykonaný buď samostatne alebo zápisníku bezpečnosti práce študenta. Pri kontrolách
predmetných zariadení boli v 2 prípadoch zistené hygienické nedostatky a to:
-

Nevykonané zmeny prevádzkového poriadku v súlade s platnou legislatívou –
/vykonávanie sterilizácie a dezinfekcie, používanie jednorazových pomôcok,
skladovanie biologického materiálu a jeho likvidácia/
- Vybavenie sedacím nábytkom v dielňach odborného výcviku nezohľadňuje
ergonomické zásady práce žiakov v sede /poškodený, sčasti nefunkčný nábytok/.
- Stavebnotechnické nedostatky spôsobené užívaním priestorov – poškodenie časti
povrchovej úpravy podlahy v zariadeniach pre osobnú hygienu.
Preverením stavu odstránenia nedostatkov bolo zistené, že v dielňach odborného výcviku, kde
boli zistené nedostatky - Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves –
Dielne praktického vyučovania pri SOŠ, Ing. Kožucha 9, Spišská Nová Ves v školskom roku
2015/2016 učebný odbor manikér, pedikér pre nezáujem, nebol otvorený - úpravy
prevádzkového poriadku podľa usmernení budú aktualizované súčasne pred prípadným
otvorením odboru. V dielni odborného výcviku v učebnom odbore krajčír bol doplnený /
vymenený/ sedací nábytok, ktorý zohľadňuje ergonomické zásady práce žiakov v sede.
V prípade školy SSEŠ SEZ Krompachy, kde boli zistené stavebnotechnické nedostatky
spôsobené užívaním priestorov došlo k zlepšeniu hygienickej situácie a to realizáciou
rekonštrukčných prác na povrchových úpravách v priestoroch.
Priorita 2 - Problematika pieskovísk na hranie detí zriadených v rámci predškolských
zariadení a v rámci obytných zón /verejné pieskoviská/.
V roku 2015 odborní pracovníci oddelenia HDM vykonali 11 kontrol pieskovísk na hranie
detí zriadených v rámci predškolských zariadení a v rámci obytných zón (9 v areáli
materských škôl a 2 v rámci obytných zón – verejné pieskoviská.)
Odobratých bolo 10 vzoriek piesku z detských pieskovísk. Vzorky boli odoberané v zmysle
usmernenia „Metodika odberu vzoriek piesku z pieskovísk na mikrobiologické
a parazitologické rozbory“. V dvoch prípadoch vzorka piesku z detského pieskoviska
predškolského zariadenia nevyhovela požiadavkám, pre prekročenie najvyššieho prípustného
množstva indikátorov mikrobiálneho znečistenia pieskoviska – v jednom prípade pre
prekročenie limitu termotolerantných koliformných baktérií, v druhom prípade pre
prekročenie limitu termotolerantných koliformných baktérií a enterokokov. Na základe
nevyhovujúcich laboratórnych výsledkov piesku v 2 zariadeniach bolo prevádzkovateľovi
uložené opatrenie na mieste podľa § 55 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z.z., a nariadené
vykonať opatrenia na zabezpečenie dodržania najvyššie prípustného množstva indikátorov
mikrobiálneho znečistenia pieskoviska podľa § 24 ods. 5 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z., v
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súlade s vyhláškou MZ SR č. 521/2007 Z.z. o požiadavkách na pieskoviská / ďalej len
„vyhláška“/. Prevádzkovateľ pristúpil k výmene piesku v pieskoviskách materských škôl,
opakovaným odberom vzoriek piesku bolo potvrdené dodržanie limitov mikrobiálneho
znečistenia piesku v existujúcich prevádzkovaných pieskoviskách. V materských školách, kde
bolo prevádzkovaných viac ako jedno pieskovisko, realizované bolo odstránenie piesku, ktorý
nevyhovel požiadavkám vyhlášky podľa lab. vyšetrení, nový piesok však navezený nebol,
pieskoviská sa nevyužívajú.
Kontrola povinností prevádzkovateľov v zmysle § 2 vyhlášky – nedostatky neboli zistené,
v čase kontrol pieskoviská prehrabané, vyčistené, okolie upravené vykosené, drevené obruby
pieskovísk vo vyhovujúcom stave.
Priorita oddelenia HDM bola vybratá na základe vysokej závadnosti vzoriek piesku v roku
2014, kde percento nevyhovujúcich vzoriek z počtu laboratórne vyšetrených vzoriek piesku
predstavoval 46,6 %. V roku 2015 to bolo 20 % nevyhovujúcich vzoriek z počtu laboratórne
vyšetrených vzoriek piesku. V rámci metodického usmerňovania prevádzkovateľov na
pracovných stretnutiach bolo odporúčané prekrytie pieskovísk vhodným spôsobom pre
zamedzenie prístupu a kontaminácie zvieratami, ktoré malo byť realizované v letných
mesiacoch roka. Do ukončenia sezóny pieskovísk opatrenia realizované neboli.

5. Oddelenie epidemiológie:
Priorita 1–realizácia primárnej a sekundárnej prevencie prenosných ochorení
Lekári primárneho kontaktu a zdravotnícke zariadenia sú pravidelne mesačne
informovaní o výskyte prenosných ochorení za každý mesiac v okresoch Spišská Nová Ves
a Gelnica na webovej stránke RÚVZ v Spišskej Novej Vsi.
Telefonicky boli upozornení poskytovatelia zdravotnej starostlivosti o povinnosti
zdravotníckych pracovníkov podľa § 52 ods. 5 písm. a/ zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov hlásiť výskyt prenosného ochorenia, podozrenie na prenosné ochorenie
a nosičstvo choroboplodných zárodkov, hlásiť všetky akútne respiračné ochorenia, vrátane
chrípky v každom kalendárnom týždni.
V záujme predchádzania rizika vzniku možných epidémií vírusových hepatitíd typu A,
boli opakovane upozornení poskytovatelia zdravotnej starostlivosti o možnosti očkovania
proti vírusovému zápalu pečene typu A u detí vo veku dvoch rokov žijúcich v miestach
s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania
odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania.
V roku 2015 bolo na RÚVZ Spišská Nová Ves hlásených spolu 1993 prenosných
chorôb, potvrdených bolo 1988, z toho v okrese Spišská Nová Ves 1697 chorôb a v okrese
Gelnica 291 chorôb, spracovaných bolo 359 ohnísk. Aktívne bolo vyhľadaných 2176
kontaktov chorých, lekársky dohľad bol nariadený 1360 osobám, zvýšený zdravotný
dozor bol nariadený 2 osobám, antibiotická profylaxia bola nariadená 12 osobám
a aktívna imunizácia bola nariadená 1282 kontaktom.
V roku 2015 sme zaznamenali 10 odberov biologického materiálu na chrípku, z toho 8 od
sentinelových lekárov. 7 prípadov bolo laboratórne potvrdených (2x vírus chrípky
A/california/7/2009(H1N1)pdm – like, 1x vírus A/ H1N1 a 4x A/H3), v 1 prípade sa vírus
chrípky nepotvrdil. U jedného rizikového pacienta, po transplantácii obličky, pri zápale pľúc
z výteru potvrdený vírus chrípky A/H1N1. Hlásené bolo 1 podozrenie na SARI, virologické
vyšetrenie na chrípku bolo negatívne.
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Na webovej stránke RÚVZ v Spišskej Novej Vsi bol zverejnený nový očkovací
kalendár na rok 2015 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých, ďalej bola
zverejnená informácia o hlásení dvoch prípadov poliomyelitídy u detí na Ukrajine,
upozornenie „Prichádza chrípková sezóna“ a postupy pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy.
Lekári primárneho kontaktu boli informovaní o výskyte poliomyelitídy u detí na
Ukrajine, o zriadení NRC pre surveillance rickettsióz, o diagnostických možnostiach, ktoré by
mohli využiť v rámci diferenciálne diagnostiky u nákaz s neobjasnenou etiológiou
a o zvýšenej surveillance v súvislosti s vysokým pohybom migrantov v Európe.
Riaditelia 3 zdravotníckych zariadení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti primárneho
kontaktu boli oboznámení elektronickou cestou o možnosti zapojenia sa do projektu
„Chránime našich pacientov. Očkujeme sa proti chrípke“ . V priestoroch RÚVZ Spišská Nová
Ves bol pripravený informačný panel o projekte a chrípke.
Do programu EPIS sú pravidelne vkladané jednotlivé prenosné ochorenia podľa
hlásení od ošetrujúcich lekárov a laboratórií, v roku 2015 bolo do informačného systému
zadaných:
- 1993 hlásených prenosných ochorení, z nich 1988 potvrdených
- 31 epidémií (z toho 15 rodinných epidémií, 7 epidémií parotitídy, 3 epidémie svrabu, 3
epidémie VHA, 1 epidémia TBC, 1 epidémia salmonelózy, 1 epidémia gastroenteritídy
pravdepodobne infekčného pôvodu na neurologickom oddelení Nemocnica Spišská Nová Ves)
- 30 hlásení do SRV
V mesačných intervaloch sa vykonáva analýza prenosných ochorení.
V programe Excel máme vytvorenú databázu nosičov HBsAg, ktorú neustále
aktualizujeme a dopĺňame, čím sme získali prehľadný register s možnosťou jednoduchého
vyhľadávania na základe rôznych výberových kritérií. V roku 2015 pribudlo 43 nových
nosičov HBsAg v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica.
Odpadové vody z mesta Spišská Nová Ves sú vyšetrované podľa harmonogramu
RÚVZ Košice na prítomnosť poliovírusov a iných enterovírusov. Z odobratých vzoriek
odpadovej vody z ČOV v Spišskej Novej Vsi všetky výsledky vyšetrení vzoriek boli
negatívne.
Priorita 2–plnenie Národného imunizačného programu (kontrola a poradne očkovania)
V rámci metodického usmerňovania v Imunizačnom programe, oddelenie
epidemiológie RÚVZ v Spišskej Novej Vsi informovalo lekárov prvého kontaktu:
- o prebiehajúcom EIW v roku 2015, o jeho zameraní a cieľoch, ktoré by mohli v rámci svojej
preventívnej činnosti využiť na propagáciu očkovania medzi svojimi pacientmi a na zlepšenie
ich informovanosti o možnostiach očkovania
V rámci Európskeho imunizačného týždňa boli realizované pracovníkmi oddelenia
epidemiológie nasledujúce aktivity:
- najväčší dôraz sme kládli na propagáciu povinného pravidelného očkovania detí u laickej
verejnosti
- v priestoroch RÚVZ Spišská Nová Ves, Polikliniky pri Hornáde v Spišskej Novej Vsi
a v zdravotnom stredisku v Krompachoch bol pripravený informačný panel a nástenka
o prebiehajúcom Európskom imunizačnom týždni, informácie o histórii očkovania, o
histórii epidémií infekčných ochorení a ochoreniach podliehajúcich povinnému očkovaniu
- na webovej stránke RÚVZ v Spišskej Novej Vsi boli zverejnené informácie
o prebiehajúcom Európskom imunizačnom týždni
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- v súvislosti s výskytom epidémie VHA v rómskych osadách v Nálepkove sme poskytli
počas Európskeho imunizačného týždňa informácie a poradenstvo v oblasti očkovania, tak
laickej verejnosti (školské zariadenie), ako aj zdravotníckym pracovníkom
V dňoch 15. - 17.1.2015 sme sa zúčastnili na VI. Slovenskom vakcinologickom kongrese na
Štrbskom plese, dňa 1.4.2015 na odbornom podujatí „Prevencia vybraných nákaz“ v Banskej
Bystrici, v dňoch 4.6. – 5.6. 2015 Školy vakcinológie IV v Ráztočne a 10.6.2015 v Košiciach
na Vakcinologickom dni.
Opakovane sme upozornili poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na dodržiavanie
povinnosti hlásiť akútne prenosné ochorenia dýchacích ciest vrátane chrípky raz týždenne a to
vždy vo štvrtok do 12,00 hod. na oddelenie epidemiológie RÚVZ Spišská Nová Ves.
Na webovej stránke RÚVZ v Spišskej Novej Vsi boli zverejnené postupy pri zistení vysoko
nebezpečnej nákazy.
Ambulantným zdravotníckym zariadeniam pre deti a dorast boli distribuované informačnoedukačné materiály určené pre laickú verejnosť v súvislosti s povinným pravidelným
očkovaním, čo by mala verejnosť vedieť o infekčných ochoreniach, históriu vývinu
očkovacích látok a informačné letáky o chrípke a kliešťoch určených pre rómsku komunitu.
Na webovej stránke RÚVZ v Spišskej Novej Vsi bol zverejnený nový očkovací kalendár na
rok 2015 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých, ďalej bola zverejnená
informácia o hlásení dvoch prípadov poliomyelitídy u detí na Ukrajine a upozornenie
„Prichádza chrípková sezóna“.
V roku 2015 bolo vedených 7 priestupkových konaní. V týchto konaniach boli uložené
sankcie v celkovej výške 787 €.
Z ochorení ovplyvniteľných očkovaním bolo hlásených:
- 5 podozrení na pertussis, epidemiologickým šetrením v spolupráci s ošetrujúcimi lekármi
a na základe opakovanej a rozšírenej diagnostiky boli 4 ochorenia potvrdené
- 276 ochorení na parotitídu
- 53 podozrení na akútnu hepatitídu A, z toho 50 ochorení bolo laboratórne potvrdených
- 1 ochorenie na akútnu vírusovú hepatitídu typu B a 7 ochorení na chronickú vírusovú
hepatitídu typu B
- 2 ochorenia na pneumokokový zápal mozgových plien
- 2 ochorenie na zápal pľúc vyvolaný Streptococcus pneumoniae
- 1 sepsa vyvolaná Streptococcus pneumoniae
Priebežne vykonávame aj kontrolu očkovania detí, narodených HBsAg pozitívnym matkám.
V roku 2015 evidujeme 15 detí, ktoré sa narodili HBsAg pozitívnym matkám.
Administratívna kontrola očkovania prebehla na regionálnej úrovni v mesiaci september
a október 2015. Výsledky kontroly boli osobitne spracované za okresy Spišská Nová Ves
a Gelnica a boli postúpené na krajské spracovanie.
V okrese Spišská Nová Ves je celková zaočkovanosť nad 95% len v ročníku narodenia detí
2011 – MMR.
Zaočkovanosť nad 95% nebola dosiahnutá v rámci základného očkovania v ročníkoch
narodenia detí r. 2013:
DTaP-VHB-HIB-IPV (zaočkovanosť 91,51%) – z celkového počtu 1284 detí je
nezaočkovaných 109 (8,49%), z toho 81 detí s pobytom v zahraničí (81,00%), 6 detí z dôvodu
odmietnutia (5,50%), 19 detí z dôvodu KI (17,43%) a 3 deti z dôvodu nedostavenia sa na
očkovanie (2,76%).
PCV (zaočkovanosť 91,28%) – je nezaočkovaných 112 detí (8,73%), z toho 81 detí s pobytom
v zahraničí (72,33%), 21 detí z dôvodu KI (18,75%) , 6 deti z dôvodu odmietnutia očkovania
(5,35%) a 4 nedostavení sa na očkovanie ( 3,57%).
MMR (zaočkovanosť 90,26%) – je nezaočkovaných 125 detí (9,74%), z toho 89 detí
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s pobytom v zahraničí (71,20%), 5 deti z dôvodu odmietnutia (4,00%), 27 detí z dôvodu KI
(21,60%) a 4 deti z dôvodu nedostavenia sa na očkovanie (3,20%).
r. 2012: základné očkovanie MMR
MMR (zaočkovanosť 92,84%) – z celkového počtu 1354 detí je nezaočkovaných 97 (7,16%),
z toho 66 detí s pobytom v zahraničí (68,04%), 10 deti z dôvodu odmietnutia (10,31%), 19
detí z dôvodu KI (19,59%) a 2 deti z dôvodu nedostavenia sa na očkovanie (2,06%).
r. 2008: preočkovanie v 6. roku života
DTaP-IPV - (zaočkovanosť 85,91%) – z celkového počtu 1306 detí je nezaočkovaných 184
(14,09%), z toho 167 detí s pobytom v zahraničí (90,76%), 2 deti z dôvodu odmietnutia
(1,09%), 5 detí z dôvodu KI (2,71%) a 10 detí z dôvodu nedostavenia sa na očkovanie
(5,44%).
r. 2003: preočkovanie v 11. roku života
MMR (zaočkovanosť 89,17%) – z celkového počtu 1145 detí je nezaočkovaných 124
(10,83%), z toho 110 detí s pobytom v zahraničí (88,71%), 1 dieťa z dôvodu odmietnutia
(0,81%), 6 detí z dôvodu KI (4,84%) a 7 deti z dôvodu nedostavenia sa na očkovanie (5,64%).
r. 2001: preočkovanie v 13. roku života
DTaP-IPV - (zaočkovanosť 89,02%) – z celkového počtu 1157 detí je nezaočkovaných 127
(10,98%), z toho 100 detí s pobytom v zahraničí (78,74%), 2 deti z dôvodu odmietnutia
(1,57%), 16 detí z dôvodu KI (12,60%) a 9 deti z dôvodu nedostavenia sa na očkovanie
(7,09%).
Celková zaočkovanosť detí v okrese Gelnica je vo všetkých kontrolovaných ročníkoch
narodenia detí nad 95%.
Gelnica 7 pediatrických obvodov:
V okrese Gelnica bola dosiahnutá zaočkovanosť viac ako 90% vo všetkých kontrolovaných
pediatrických obvodoch.
Okres Spišská Nová Ves 25 pediatrických obvodov:
V okrese Spišská Nová Ves nebola dosiahnutá zaočkovanosť vyššia ako 90% v trinástich
pediatrických obvodoch.
Nedostatky vo výkone očkovania - dôvody nízkeho % zaočkovanosti:
- prevaha rómskych detí v obvode
- dlhodobý pobyt rómskych detí s rodičmi v zahraničí, pričom u pediatra sú naďalej
evidované, preto sú zahrnuté aj do počtu kontrolovaných detí
- chyba malých čísel, malý počet detí v pediatrickom obvode
- neustále sa zvyšujúci počet rodičov odmietajúcich dať zaočkovať svoje dieťa
V rámci poradne očkovania poskytujeme lekárom a aj širokej laickej verejnosti
informácie a konzultácie týkajúce sa problematiky povinného pravidelného očkovania detí
a dospelých, odporúčaného očkovania, očkovania pred cestou do zahraničia, o očkovaní
osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz,
očkovaní detí s kontraindikáciami a poradenstvo vo všetkých ďalších problémoch spojených
s očkovaním. Informácie sú poskytované osobne, telefonicky a prípadne aj písomnou formou.

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
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škôl v Spišskej Novej Vsi. Prevencia vykonávaná systémom 4 na seba nadväzujúcich
tvorivých dielní – stanovíšť, pričom každé je zamerané na inú prioritnú tému.
Plnenie:
Priorita bola zameraná pre žiakov 5. a 8. ročníkov základných škôl, u ktorých sme
pokračovali v realizácii intervenčných aktivít v rámci „Dní prevencie a zdravia“ pod názvom
„PoZdraVy – pohyb, zdravie a výživa“ formou práce so skupinami v štyroch stanovištiach
s využitím rôznych zážitkových metód a hier. Základné témy sa dotýkali oblasti zdravej
výživy a pitného režimu, pohybovej aktivity, obezity, srdcovo-cievnych chorôb
a metabolických chorôb, fajčenia a alkoholu („PoZdraVy I.“ - žiaci 5.ročníkov) ako
aj drogových závislostí, duševného zdravia, stresu, nelátkových závislostí a medziľudských
vzťahov („PoZdraVy II“ - žiaci 8.ročníkov).
V roku 2015 sme tieto aktivity zrealizovali v priestoroch RÚVZ Spišská Nová Ves pre
6mestských základných škôl. Celkom sa týchto aktivít zúčastnilo spolu cca 320 detí, ktoré
boli rozdelené do 10 – 15 členných skupín. Aktivity pre žiakov 5. a 8. ročníkov mali medzi
deťmi aj pedagógmi veľmi dobrú odozvu a vysoko pozitívnu spätnú väzbu, čo je dôkazom
toho, že sa nám uvedený spôsob primárnej prevencie osvedčil a je potrebné v ňom aj naďalej
pokračovať.
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.
Plnenie:
Prioritu sme plnili v rámci monitorovania rizikových faktorov životného štýlu a vybraných
ukazovateľov zdravia vrátane testovania funkčnej zdatnosti, aeróbnej výkonnosti,
spirometrických a antropometrických vyšetrení vo vzťahu k pohybovej aktivite,
stravovaciemu a pitnému režimu, životnej pohode, zdraviu a závislostiam u študentov
Strednej odbornej školy ekonomickej v Spišskej Novej Vsi. Celkom sme vyšetrili, otestovali a
formou dotazníka zberali individuálne dáta u 39 študentov 2. a 3. ročníka, z toho bolo 32
dievčat a 7 chlapcov.
Pre skupiny týchto študentov sme počas návštev v Poradni pre optimalizáciu pohybovej
aktivity zrealizovali aj 4 semináre a skupinové diskusie o význame pravidelnej pohybovej
aktivity a zdravej výživy v prevencii nadváhy a obezity, srdcovo-cievnych a metabolických
chorôb.
Výsledky testov a meraní boli vyhodnotené a počítačovo spracované. Testovaným boli
poskytnuté individuálne konzultácie k skladbe tela, funkčným testom ako aj k optimalizácii
pohybovej aktivity vzhľadom na pohybovú anamnézu a zdravotný stav. Dôraz sme kládli na
výber vhodného rekreačného športu ako aj zdravú výživu a pitný režim, ktoré sú dobrým
predpokladom pre zachovanie telesného a duševného zdravia.
Priorita 3: Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského veku a mladšieho
školského veku so zameraním na prevenciu zubného kazu, správne stomatohygienické
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návyky ako aj zdravú výživu a pitný režim. Aktivity formou prednášok, besied a kvízov
s využitím modelu chrupu, DVD filmov a bábky.
Plnenie:
V rámci tejto priority sme realizovali zdravotno – výchovné aktivity na 5 materských školách
(MŠ Komenského Smižany, MŠ cirkevná Smižany, Hanulova ul., Hviezdoslavova ul., MŠ
Novoveská Huta) a 3 základných školách (ZŠ Komenského Smižany, ZŠ Javorová ul. a ZŠ
Odorín), kde bolo vykonaných celkom 39 aktivít. Aktivity sa realizovali formou besied
a prednášok, premietania video filmov pre deti a mládež s problematikou hygieny ústnej
dutiny, správneho čistenia zúbkov ako aj zdravej výživy a pitného režimu, ktoré veľmi
intenzívne ovplyvňujú tvorbu zubného kazu.
Na materských školách sme efektívne využívali pre deti aj model zúbkov, na ktorom sme
názorne demonštrovali celý postup správneho čistenia chrupu. Zaujímavým doplnkom aktivít
bola bábka (Adamko), ktorý hral rolu nezodpovedného chlapčeka zanedbávajúceho základné
stomatohygienické návyky v spojitosti s nesprávnymi stravovacími spôsobmi a s tým
spojenými zdravotnými problémami. Na základných školách sme sa viac orientovali na
stomatohygienu z pohľadu celkového zdravia, vyváženej stravy s dostatkom minerálov
a vitamínov a dennej starostlivosti o trvalý chrup. Naše aktivity sa stretli u detí a pedagógov
s veľkým záujmom a podporou aj do nového kalendárneho roka.
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Starej Ľubovni
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RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni sa v roku 2015 podieľal na plnení nasledovných hlavných
odborných a regionálnych priorít na úseku verejného zdravotníctva na rok 2015:
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.
V roku 2015 zamestnanci RÚVZ v spolupráci s vedením Ľubovnianskej nemocnice, n. o.
(ďalej len ĽN, n. o.) vykonávali stery z rúk personálu ĽN, n. o.. Celkom boli odobraté stery
z rúk od 64 zamestnancov (NZP, SZP, lekári), vo väčšine prípadov boli zistené bežné –
vzdušné nepatogénne mikroorganizmy 54 vzoriek (84,4 %). Patogénne alebo podmienene
patogénne mikroorganizmy boli izolované v 10 vzorkách (15,6 %). Najčastejšie boli
izolované rôzne druhy z rodu Acinetobacter (7 krát), ďalej Pragia fontium, E. coli a plesne.
Prevádzkovateľ bol upozornený na dodržiavanie správnych postupov pri ošetrovaní pacienta
s dodržiavaním zásad bariérovej ošetrovacej techniky (BOT), ako i zvýšenie frekvencie
dezinfekcie rúk pri ošetrovaní pacientov. Tieto zistenia boli predmetom riešenia na zasadnutí
Komisie nozokomiálnych nákaz.
Ďalej sa vykonávali aktivity v rámci projektu „CLEAN CARE IS SAFER CARE“. V
regionálnej kampani boli zamestnancami RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni realizované
nasledujúce aktivity: vlastná edícia (leták), distribúcia vlastnej edície 58 subjektom, stery
z rúk zdravotníckych pracovníkov, kontrola sortimentu pomôcok na dezinfekciu rúk, kontrola
dostatku jednorazových utierok na osušenie rúk a pod..

1.2

Ochrana zdravia obyvateľstva v oblasti voľného využívania zdrojov minerálnych
vôd na pitie.
V okrese Stará Ľubovňa sú na pitie neorganizovane využívané minerálne vody v lokalitách
Ľubovnianske Kúpele, Malý Sulín, Vyšné Ružbachy, Lacková, Forbasy, Legnava, Hraničné,
Kamienka a pod..
Sledovanie kvality minerálnej vody patrilo k prioritám oddelenia HŽPaZ, pretože jej
kvalita môže mať významný vplyv na zdravie návštevníkov ako konzumentov minerálnej
vody.
V priebehu roka 2015 bolo pracovníkmi oddelenia HŽPaZ odobratých na laboratórne
vyšetrenie 7 vzoriek minerálnej vody z prameňov v Ľubovnianskych kúpeľoch, vo Vyšných
Ružbachoch, v Lackovej, Forbasoch, Sulíne a Hraničnom. Na základe laboratórnych analýz
voda z neorganizovane využívaných prameňov spĺňala mikrobiologické a biologické
požiadavky na pitnú vodu podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody
určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2010 Z. z..
RÚVZ naďalej odporúča, aby sa zdrojom minerálnej vody prikladala pozornosť hlavne zo
strany príslušných obcí, najmä ich ochrane, stavebno-technickému stavu, udržiavaniu čistoty
v ich okolí ako aj zabezpečovaniu kontroly kvality vody.
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.
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V rámci ŠZD sme sa zamerali hlavne na znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov
z pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce, získavanie aktuálnych
údajov o počte exponovaných zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce v jednotlivých
kovovýrobách regiónu, sledovanie vývoja zmien počtu zamestnancov vykonávajúcich
rizikové práce v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, sledovanie pracovných podmienok
zamestnancov, mieru expozície zamestnancov a realizáciu náhradných opatrení zo strany
zamestnávateľov na pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú rizikové práce, sledovanie
výsledkov a intervalov lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a zaradenie
zamestnancov do pracovného procesu na základe posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu
pracovnou zdravotnou službou, zisťovanie rizikových faktorov práce a zdravotných
problémov u zamestnancov pri podozrení na výskyt choroby z povolania na danom
pracovisku.
Vo fi SOFER, spol. s r. o., Stará Ľubovňa, vo fi PL - Profy, s. r. o., Orlov, vo fi Leitech, s.
r. o., Stará Ľubovňa a vo fi EUROKOV SK, s. r. o., Orlov na základe posúdenia rizika
príslušnými PZS a žiadosti jednotlivých firiem boli vydané nové rozhodnutia RÚVZ so
sídlom v Starej Ľubovni o zaradení jednotlivých pracovných činností do kategórie rizikových
prác.
K uvedeniu priestorov do skúšobnej prevádzky boli vydané rozhodnutia RÚVZ so sídlom
v Starej Ľubovni pre fi SSE Group, s. r. o., Stará Ľubovňa, Leitech, s .r. o., Stará Ľubovňa
a po uplynutí skúšobnej prevádzky a doložení posudkov o riziku a prevádzkových poriadkov
boli uvedené priestory fi Mkem spol. s r. o., Stará Ľubovňa do trvalej prevádzky. V spolupráci
s RÚVZ so sídlom v Poprade bola vykonaná objektivizácia hluku vo fi NEUPAUER, s. r. o.,
Chmeľnica a vo fi SSE Group, s. r. o., Stará Ľubovňa.
Nakoľko v kovovýrobách evidujeme 205 z celkového počtu 321 pracovníkov
exponovaných rizikovým faktorom, prioritou ŠZD sú kontroly zamerané na rizikové práce. V
rámci ŠZD v 8 podnikoch sme sa zamerali na sledovanie pracovných podmienok
zamestnancov, mieru expozície zamestnancov, na výsledky a intervaly lekárskych
preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a zaradenie zamestnancov do pracovného procesu
na základe posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu pracovnou zdravotnou službou, ako
i na prideľovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov na
pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú rizikové práce.
Na základe zistených nedostatkov vo firme GSL – Co, s. r. o., Stará Ľubovňa bolo začaté
správne konanie vo veci vydania pokynu podľa § 6 ods. 3 písm. j zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1.4

Bezpečnosť potravín, kozmetických výrobkov a obalového materiálu,
vysledovateľnosť RAPEX a RASFF v pôsobnosti regiónu Stará Ľubovňa.
Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov zabezpečuje
štátny zdravotný dozor a úradnú kontrolu potravín iba v pôsobnosti okresu Stará Ľubovňa.
RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni vydalo 95 rozhodnutí za rok 2015, z toho boli 4 zastavenia
konania.
V roku 2015 bolo odbornými zamestnancami oddelenia HVBPaKV vykonaných v zmysle
zákona č. 355/2007 Z. z. celkovo 677 kontrol a 217 kontrol v zmysle zákona č. 377/2004 Z.
z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
V roku 2015 nadobudlo právoplatnosť 5 rozhodnutí o uložení pokuty orgánom verejného
zdravotníctva za iné správne delikty podľa § 57 zák. č. 355/2007 Z. z. v celkovej sume 2250
€, 1 rozhodnutie o uložení pokuty podľa § 28 zák. č. 152/1995 Z. z. v celkovej sume 1000 €
a uložených bolo 20 blokových pokút v blokovom konaní podľa § 84 v súčinnosti so
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zákonom č. 372/1990 Zb. v celkovej výške 674 €, 1 bloková pokuta v blokovom konaní podľa
§ 11 zák. č. 377/2004 Z. z. v celkovej výške 30 €.
V roku 2015 bola uložená pokuta za iný správny delikt podľa § 57 zák. č. 355/2007 Z. z.
v celkovej sume 1000 €, ktorá nadobudne právoplatnosť v roku 2016.
V rámci RASFF systému bolo uskutočnených 22 kontrol k 31.12.2015.
Úradná kontrola podľa zák. č. 152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení bola
plánovaná a realizovaná na základe Viacročného národného plánu Úradnej kontroly
Slovenskej republiky. Kontroly boli zamerané na hygienu potravinárskych prevádzkarní,
bezpečnosť potravín a materiálov a predmetov určených na styk s potravinami. Zvýšená
pozornosť bola venovaná najmä na:
- kontrolu vysledovateľnosti potravín živočíšneho pôvodu a potravín rastlinného
spôsobu (kontrolu dodávateľov, kontrolu označovania),
- kontrolu dodržiavania chladiaceho reťazca a monitorovania teplôt,
- kontrolu manipulácie s potravinami,
- dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe a HACCP systému pri výrobe
a manipulácii s hotovými pokrmami, na ktorých prípravu boli použité potraviny
živočíšneho pôvodu a potraviny rastlinného pôvodu (zvlášť je pozornosť venovaná
slepačím vajciam),
- kontrolu manipulácie s odpadom,
- kontrolu zdravotnej spôsobilosti zamestnancov,
- kontrolu odbornej spôsobilosti zamestnancov,
- kontrolu evidencie vzdelávania zamestnancov,
- kontrolu osobnej hygieny zamestnancov (podľa § 16 zákona č. 355/2007 Z. z.)
a prevádzkovej hygieny (podľa nariadenia (ES) 852/2004),
- odber vzoriek na laboratórnu kontrolu (na obsah kontaminantov, rezíduí ATB,
mikrobiologické požiadavky: Salmonella. Spp.).
Celkové bolo vykonaných 301 kontrol.
Celkovo odobratých a laboratórne vyšetrených bolo 207 vzoriek potravín, vrátane pokrmov.
V roku 2015 nadobudlo právoplatnosť 1 rozhodnutie o uložení pokuty orgánom verejného
zdravotníctva podľa § 28 zák. č. 152/1995 Z. z. v celkovej sume 1000 € a v rámci sankčných
opatrení boli podľa § 29 zák. č. 152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení v súčinnosti so
zák. č. 372/1990 Zb. udelené 2 blokové pokuty v blokovom konaní v sume 132 €.
Bezpečnosť kozmetických výrobkov a ochrana spotrebiteľa: v roku 2015 bolo vykonaných
96 kontrol RAPEX.
Odborní zamestnanci oddelenia HVBPaKV pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni
k 31.12.2015 odobrali v rámci Bezpečnosti kozmetických výrobkov a ochrany spotrebiteľa
celkovo 13 vzoriek, z toho 4 vzorky na konzervačné látky (nezávadné), 3 vzorky na regulačné
látky (nezávadné), 3 vzorky na hormóny (nezávadné) a 3 vzorky na zakázané látky /ťažké
kovy/ (nezávadné).
V rámci bezpečnosti plastových výrobkov vo vzťahu k životnosti plastov /obalový
materiál/ bol dňa 8.4.2015 vykonaný odber 1 vzorky Plastová nádoba na jedlo, laboratórny
výsledok zatiaľ nie je k dispozícii.
Odbornými zamestnancami oddelenia HVBPaKV bolo v rámci iných odborných činnosti
v roku 2015 poskytnutých 1929 konzultácií v rámci konzultačnej a poradenskej činnosti,
zabezpečili sme účasť 3 zamestnancami v Komisii na preskúšanie odbornej spôsobilosti na
vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu potravín a pokrmov. V roku 2015 bolo vydaných 56 osvedčení o odbornej spôsobilosti
podľa § 15 ods. 2 písm. c) zák. č. 355/2007 Z. z..
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1.5

Štátny zdravotný dozor na pieskoviskách pri zariadeniach pre deti a mládež v
okrese Stará Ľubovňa.
V roku 2015 sme v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach pre deti
mládež v okrese Stará Ľubovňa vykonali 28 kontrol pieskovísk pri materských školách so
zameraním na dodržiavanie hygienických požiadaviek v zmysle vyhlášky MZ SR č. 521/2007
Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská. V rámci výkonu ŠZD sme
z pieskovísk pri materských školách v okrese Stará Ľubovňa odobrali 4 vzorky piesku. V
jednej vzorke piesku bola potvrdená prítomnosť Termotolerantných koliformných baktérií,
nezávadnosť bola potvrdená v mikrobiologických ukazovateľoch Enterokoky, Vajíčka
geohelmitov a Salmonella species. Na základe uvedeného zistenia bolo prevádzkovateľovi
pieskoviska nariadené s okamžitou platnosťou uzatvorenie prevádzky pieskoviska do doby
odstránenia zistených nedostatkov a predloženia výsledkov vzorky piesku o nezávadnosti
pieskoviska.
2.

POSILŇOVANIE PREVENCIE PRENOSNÝCH OCHORENÍ
IMUNIZAČNÝCH PREHĽADOV V POPULÁCII

A VÝKON

2.1

Analýza ochorení preventabilných očkovaním z pohľadu dodržiavania legislatívy
pri zabezpečovaní povinného očkovania.
V sledovanom období sme mali hlásených celkom 42 ochorení preventabilných
očkovaním - všetky ochorenia na parotitídu, z toho laboratórne potvrdených 15 prípadov.
Okrem sporadických prípadov sme na území okresu zaznamenali aj epidemický výskyt
v mestskej časti Starej Ľubovne - Podsadek a v obci Kolačkov. V Podsadku začala epidémia
v roku 2014 s jej ukončením v januári 2015, kedy sme zaznamenali 7 prípadov. V obci
Kolačkov sme evidovali 29 ochorení. Najvyšší výskyt sme zaznamenali u detí a dorastu do 19
rokov veku – 36 prípadov, u dospelých osôb 6 prípadov. Z celkového počtu 42 ochorení 3
osoby neboli očkované (staršie ročníky narodenia) ostatní chorí boli očkovaní v súlade
s očkovacím kalendárom.
2.2

Posilňovanie prevencie pedikulózy v zariadeniach pre deti a mládež v okrese Stará
Ľubovňa.
V rámci posilňovania prevencie pedikulózy a v súvislosti s opakovanými výskytmi
pedikulózy v predškolských a školských zariadeniach pre deti a mládež v okrese Stará
Ľubovňa sme spracovali vlastný zdravotno-výchovný materiál pod názvom „Pedikulóza –
zavšivenie“, ktorý sme následne distribuovali do 42 predškolských a školských zariadení pre
deti a mládež v okrese Stará Ľubovňa. Uvedený zdravotno-výchovný materiál bol uverejnený
na webovom sídle RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni (www.vzsl.sk).
2.3

Zvyšovanie zdravotného uvedomenia obyvateľstva okresu Stará Ľubovňa v oblasti
prevencie prenosných ochorení.
RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni vo februári 2015 v súvislosti s rastúcim počtom nových
prípadov akútnych respiračných ochorení v SR spracoval vlastnú edíciu pod názvom
„Chrípka“, ktorej distribúciu zabezpečil všetkým MŠ, ZŠ a SŠ v okrese Stará Ľubovňa, 12
lekárňam v meste Stará Ľubovňa, 21 APL pre dospelých, 15 APL pre deti a dorast, 43 obciam
a mestám v okrese Stará Ľubovňa, Okresnému úradu v Starej Ľubovni a pobočke Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni.
V rámci edukačnej činnosti sme v roku 2015 uskutočnili pre žiakov ZŠ v Šarišskom Jastrabí
besedu na tému „Prevencia HIV/AIDS“, ktorú sme doplnili premietnutím DVD „Sex
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a zdravie“ a distribúciou zdravotno-výchovného materiálu. V uvedenom období sme
zapožičali a premietli aj DVD s problematikou prevencie prenosných ochorení.
Pre žiakov ZŠ v Čirči sme uskutočnili dve prednášky na tému „Osobná hygiena“, ktoré sme
doplnili o distribúciu zdravotno-výchovného materiálu ohľadom uvedenej problematiky.
V roku 2015 sme prostredníctvom anonymnej telefónnej linky poskytovali občanom okresu
možnosť získania odborných informácií súvisiacich s rizikom prenosu, priebehom infekcie a
vyšetrením so zameraním najmä na otázky prevencie HIV/AIDS. Celkovo sme poskytli 19
konzultácií.
V súvislosti so zlepšením zdravotného uvedomenia celej populácie v oblasti prenosných
ochorení sme v roku 2015 uskutočnili aktivity pri príležitosti významných dní s osobitným
zameraním na témy a termíny odporúčané SZO: Európskym imunizačným týždňom (EIW) /20.-25.4.2015/, Svetovým dňom darcov krvi - /14.6.2015/, Medzinárodným dňom proti
zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s drogami - /26.6.2015/, Svetovým dňom
hepatitídy - /28.7.2015/, Európskym týždňom boja proti drogám - /16.-20.11.2015/, Svetovým
dňom AIDS - /1.12.2015/.
V súvislosti s kampaňou „Umývaj si ruky, zachrániš život“ sme spracovali vlastnú edíciu
a zabezpečili následnú distribúciu informácie o tejto kampani 21 APL pre dospelých, 15 APL
pre deti a dorast, 19 zubným ambulanciám, Ľubovnianskej nemocnici, n.o., Domovu seniorov
v Starej Ľubovni a Domovu sociálnych služieb a zariadeniu pre seniorov v obci Jarabina.
Vlastnú edíciu sme zároveň prezentovali aj formou webovej stránky RÚVZ so sídlom v Starej
Ľubovni. Tento ročník kampane bol propagovaný aj nástenkou na RÚVZ so sídlom v Starej
Ľubovni.
Zamestnanci oddelenia epidemiológie sa podieľali aj na plnení úlohy realizovaním zdravotnovýchovných aktivít v zariadeniach pre deti a mládež na území okresu. V roku 2015 bolo
vykonaných 8 prednášok a 15 besied so zameraním na tematiku: Mikroorganizmy v našom
okolí, Vírusové hepatitídy a prevencia ochorenia, Nebezpečné kliešte a prevencia ochorení
prenášaných kliešťami, Pohlavne prenosné ochorenia, Efektivita očkovania pri ochoreniach
preventabilných očkovaním, Prevencia HIV/AIDS. Uvedené edukačné aktivity boli
realizované na 2 MŠ, 5 ZŠ a v 16 SŠ okresu Stará Ľubovňa. Tri prednášky boli zamerané na
marginalizované skupiny obyvateľstva, realizované v ZŠ Podsadek a v SŠI v Starej Ľubovni
a 1 beseda v SŠI v Starej Ľubovni. Zlepšenie informovanosti a zvýšenie edukácie
obyvateľstva v problematike prenosných ochorení je zabezpečené aj prostredníctvom
programu EPIS- vstupným portálom pre verejnosť a webovou stránkou RÚVZ so sídlom v
Starej Ľubovni, kde sú uverejnené týždenné aktualizácie akútnych respiračných ochorení,
mesačné analýzy prenosných ochorení.
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.
V rámci plnenia tejto úlohy boli realizované 3 prednášky v triedach s prevahou rómskych
detí. Jedna prednáška bola vykonaná v ZŠ Podsadek a 3 prednášky v Spojenej škole
internátnej v Starej Ľubovni so zameraním na témy: Mikroorganizmy v našom okolí,
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Vírusové hepatitídy a prevencia ochorenia, Nebezpečné kliešte a prevencia ochorení
prenášaných kliešťami, Prevencia HIV/AIDS.
Účelom týchto zdravotno-výchovných aktivít je zdôrazniť potrebu dodržiavania hygienických
štandardov v oblasti osobnej hygieny a hygieny bývania s cieľom zvýšenia ich hygienickej
a tým aj životnej úrovne marginalizovaných skupín obyvateľstva ako aj predchádzaniu
prenosným ochoreniam účinnými preventívnymi opatreniami.
3.2 Intervencie na podporu zdravia pri práci.
Cieľom je 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.
Pri 721 konzultáciách sme sa okrem iného zameriavali na zabezpečovanie vhodných
pracovných podmienok, pracovnej pohody, správnu manipuláciu s veľmi toxickými
a toxickými látkami, používanie OOPP na ochranu sluchu, na prevenciu pred vznikom chorôb
z povolania a na spracovanie posudkov o riziku a prevádzkových poriadkov.
V Poradni na ochranu a podporu zdravia pri práci bolo realizované poradenstvo v oblasti
problematiky práce s chemickými a toxickými látkami, chorôb z povolania, nárokov na
OOPP, správnych pracovných návykov, telovýchovných aktivít v rámci pracovnej zmeny,
zlepšenia podmienok práce na pracovisku a ochrany pracovníkov so zníženou pracovnou
schopnosťou.
V súvislosti s novelizáciou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnou od 1.8.2014 sme sa
zamerali v rámci ŠZD na zabezpečenie zdravotného dohľadu zamestnávateľa pre svojich
zamestnancov aj v 1. a 2. kategórii rizika. Bolo vykonaných 35 cielených kontrol
v právnických subjektoch okresu Stará Ľubovňa zameraných na zabezpečenie PZS pre svojich
zamestnancov, porušenie zákona č. 355/2007 Z. z. bolo zistené u AGROČIRČ, a. s., Čirč, kde
bolo začaté správne konanie vo veci uloženia pokuty.
Európsky týždeň pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 2015, ktorý patrí k hlavným
bodom kampane Zdravé pracoviská sa uskutočnil v čase od 19. do 23. októbra 2015.
V súlade s aktuálnou témou – Zdravé pracoviská bez stresu – je cieľom Európskej
agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a jej partnerov podnietiť
Európu k tomu, aby sa predmetom diskusií stal stres a psychosociálne riziká na pracovisku,
ako aj spôsob, ako proti nim môžeme spolu bojovať.
Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni pozvalo v rámci Európskeho týždňa bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci odbornú a laickú verejnosť na „Deň otvorených dverí oddelenia
preventívneho pracovného lekárstva“ dňa 21. októbra 2015.
Pracovníci oddelenia preventívneho pracovného lekárstva poskytovali konzultácie
k otázkam týkajúcich sa ochrany zdravia pri práci, faktorov práce a pracovného prostredia,
hodnotenia rizík, kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík a vykonávania
preventívnych opatrení na elimináciu vplyvov škodlivých faktorov na zdravie
zamestnancov, zabezpečenia zdravotného dohľadu na pracoviskách, k chráneným
pracoviskám, k správnej manipulácii s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami,
k prevencii pred vznikom chorôb z povolania, k bezpečnej práci so zobrazovacími
jednotkami, lasermi, k odstraňovaniu azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
a k spracovaniu prevádzkových poriadkov.
V uvedený deň pracovníci oddelenia preventívneho pracovného lekárstva Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni poskytli 6 konzultácií k vyššie
uvedeným otázkam.
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Bol spracovaný i leták „Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“, ktorý je
uverejnený aj na webovej stránke RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni.
3.3

Výživový stav vybraných vekových skupín dospelej populácie okresu Stará
Ľubovňa.
V súvislosti s realizáciou tohto projektu sme v roku 2015 oslovili 36 klientov, u ktorých
sme zabezpečili vyplnenie Klinicko-somatometrického dotazníka s jednodňovým jedálnym
lístkom, dotazníka o životospráve (Monitoring spotreby vybraných prídavných látok),
poskytli vyšetrenia klientom v Poradni zdravia a zabezpečili vyplnenie záznamového listu pre
biochemické vyšetrenie a prostredníctvom zdravotno-výchovných intervencií sme vplývali na
zlepšenie stravovacích návykov u týchto vybraných skupín populácie so zameraním sa na
ľahkú prácu.

3.4 Sledovanie vplyvu škodlivých látok vo vnútornom ovzduší škôl na zdravie detí
v regióne Stará Ľubovňa.
Projekt „Sledovanie vplyvu škodlivých látok vo vnútornom ovzduší na zdravie detí
v rôznych regiónoch Slovenska“ bol v okrese Stará Ľubovňa realizovaný v Základnej škole
s materskou školou, 065 11 Nová Ľubovňa 493. Do realizácie projektu bolo v uvedenej škole
vybratých 75 žiakov vo veku 9 – 12 rokov (3 triedy pre 4. – 6. ročník – z každého ročníka 25
žiakov). Projekt sa uskutočnil formou dotazníkov (dotazník o spôsobe dochádzania do školy,
hygiene, fajčení, respiračných a alergických symptómoch; dotazník týkajúci sa fajčenia –
zamestnanci škôl; dotazník o dýchacích a alergických príznakoch a domácom prostredí žiaka;
dotazník o kvalite prostredia a komfortu na školách pre žiakov; dotazník – kontrola školskej
budovy – všeobecné informácie o budove a kontrola vlhkosti a plesní; formulár – kontrola
zariadení pre osobnú hygienu, dotazník – školská inšpekcia). V súvislosti s realizáciou
projektu bola uskutočnená 1 telefonická a 4 osobné konzultácie s vedením vybranej základnej
školy týkajúce sa dohodnutia termínu vykonania dotazníkového prieskumu. Vyplnené mustry
a správa o realizácii projektu boli v požadovanom termíne zaslané na spracovanie na RÚVZ
so sídlom v Prešove a na ÚVZ SR v Bratislave.
3.5

Životné podmienky a zdravie u obyvateľov rómskych osád v okrese Stará
Ľubovňa.
V rámci realizácie projektu RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni sme počas roka 2015
zabezpečili besedu v Komunitnom centre v Podsadku pod názvom „Fajčenie“ spojenú
s premietnutím zdravotno-výchovného videofilmu a distribúciou zv materiálu.
Dňa 26.3.2015 sme sa zúčastnili rokovania za okrúhlym stolom k téme „Možnosti sledovania
objektívnych údajov charakterizujúcich stav zdravia rómskej populácie v SR“, ktoré sa konalo
v Bratislave.
V dňoch 18.-20.5.2015 sme sa zúčastnili na Trnavskej univerzite v Trnave v rámci projektu
MEM-TP „Tréningových aktivít pre zdravotníckych pracovníkov na zlepšenie prístupu
a kvality zdravotníckych služieb pre migrantov a etnické menšiny, vrátane Rómov“.
V máji 2015 sme uskutočnili pre žiakov špeciálnych tried ZŠ v Šarišskom Jastrabí dve
prednášky na tému „Drogy“, ktoré sme doplnili o distribúciu zdravotno-výchovného
materiálu. V súvislosti s prípravou a realizáciou aktivít v rámci realizácie projektu sme
poskytli 4 telefonické a 1 osobnú konzultáciu.
V období júl – august 2015 sa realizoval výkon preverenia hygienických podmienok
v rómskych osadách okresu Stará Ľubovňa, ktorý bol predmetom činnosti orgánu verejného
zdravotníctva na základe žiadosti ÚVZ SR zaslanej listom č. OPZ/70/18736/2015 zo dňa
02.07.2015 a emailu 06.07.2015.
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Výkon preverenia hygienických podmienok v rómskych osadách okresu Stará Ľubovňa
realizovaný v 33. a 34. kalendárnom týždni 2015 bol vykonávaný odbornými zamestnancami
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni (oddelenie HŽPaZ,
OPZ) ohlásene štátnym zdravotným dozorom za prítomnosti zástupcov príslušných obcí
a terénnych sociálnych pracovníkov za účelom preverenia hygienických podmienok.
Z výkonu štátneho zdravotného dozoru sú k dispozícií údaje týkajúce sa počtu osád, počtu
obyvateľov v osadách a rozptýlených v obciach, zhodnotenie hygieny bývania, zhodnotenie
situácie v zásobovaní pitnou vodou (66,55 % obyvateľov zásobovaných pitnou vodou
z verejných vodovodov, 33,45 % vlastných vodných zdrojov), situácia v odkanalizovaní
(29,18 % obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu; 30,19 % na žumpy; 40,62 % suché
záchody), stav v zhromažďovaní a likvidácií tuhého komunálneho odpadu a situácia
v súvislosti s premnoženými hlodavcami.
Naďalej v rómskych osadách pretrvávajú veľké nedostatky v ochrane vodných zdrojov
(zlý stavebno-technický stav, nevyhovujúca ochrana, nevyhovujúca kvalita vody).
V roku 2015 bol uplatnený zákaz používania pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná
podľa § 12 ods. 2 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z. v Ľubotíne a Hniezdnom (pretrváva
zákaz) a pretrváva zákaz aj v obci Čirč uplatnený v roku 2009.
Individuálne zásobovanie pitnou vodou z hygienicky nezabezpečených vodných zdrojov
v rómskych osídleniach predstavuje trvalé ohrozenie zdravia.
O výsledkoch z realizovaného výkonu zaslal RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni dňa
28.8.2015 listom č. 2015/001560/OPZ/95 sumárnu hodnotiacu správu na ÚVZ SR v
Bratislave.
Počas októbra 2015 sme v Komunitnom centre v Šarišskom Jastrabí uskutočnili besedu
pod názvom „Predčasný a nechránený sex“, ktorý sme doplnili o premietnutie videofilmu
„Sex a zdravie“ a distribúciu zv materiálu. V súvislosti s prípravou a realizáciou uvedených
aktivít sme poskytli 3 telefonické konzultácie.
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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
Odd. Epidemiológie
vykonávanie ŠZD v neštátnych zdravotníckych zariadeniach so zameraním na
predchádzanie vzniku a šírenia nozokomiálnych infekcií
V roku 2015 na uvedenie priestorov do prevádzky bolo vykonaných 16 previerok. V rámci
štátneho zdravotného dozoru sme vykonali 160 previerok, pri ktorých bolo odobratých 446
sterov z prostredia. Otestovaných bolo 38 sterilizátorov na neštátnych zdravotníckych
ambulanciách. V Nemocnici Svidník a.s. na základe objednávky boli otestované 2 autoklávy –
1x mesačne, 1 formaldehydový sterilizátor 1x mesačne a vyšetrených 70 vzoriek sterilného
materiálu, 6 HS - 1x mesačne na operačných a zákrokových sálach, 5 HS – 2x ročne na
ambulanciách a oddeleniach, 1 autokláv – 2x ročne na ambulancii.
V rámci dňa rúk bola použitá UV lampa na jednotlivých oddeleniach v Nemocnici vo
Svidníku. Zdravotnícki pracovníci si mohli pomocou UV lampy overiť, či správne
vykonávajú dezinfekciu rúk. Boli poučení o dôležitosti alkoholovej dezinfekcie rúk a jej
prednosti pred hygienickou dezinfekciou rúk. Na jednotlivé oddelenia Nemocnice bol
poskytnutý materiál o dôležitosti dezinfekcie rúk ako základnom prostriedku ochrany
pacientov pred vznikom nozokomiálnych nákaz. Boli odoberané stery z rúk u zdravotníckych
pracovníkov v počte 30 kusov pred a po vykonanej dezinfekcii rúk
Odd. Hygieny životného prostredia
zhodnotenie aktuálneho stavu individuálnych studní, z ktorých sú zásobované
zariadenia spoločného stavovania.
V roku 2015 bolo v rámci ŠZD skontrolovaných 11 studní, z ktorých sú zásobované
zariadenia spoločného stravovania, z toho 6 studní v v RO Veľká Domaša, ktoré poskytujú
stravovacie aj ubytovacie služby. ŠZD bol zameraný na technický stav studní, ochranu zdroja
vody a úpravu vody.
Odobratých bolo 11 vzoriek vôd, z toho 1 vzorka vody nevyhovovala po mikrobiologickej
stránke.
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
V rámci štátneho zdravotného dozoru sme vykonali 304 previerok, pri ktorých bolo
odobratých 67 vzoriek, 16 mimoriadnych cielených kontrol v zariadeniach školského
stravovania so zameraním na kontrolu hygieny, označenie a vysledovateľnosť mäsa, 6
mimoriadnych kontrol v bufetoch, automatoch a iných formách ambulantného predaja a 2
mimoriadne cielené kontroly v zotavovacích zariadeniach so zameraním na dodržiavanie
hygienických požiadaviek počas konania letných zotavovacích podujatí pre deti a mládež.
Bolo vydaných 15 rozhodnutí, 2 záväzné stanoviska a riešenie represívnych opatrení v 6
ohniskách nákazy.
Pri kontrolách v bufetoch sa kládol dôraz na pôvod tovaru, sortiment predávaných druhov
potravín, /výrobky s obsahom kofeínu, chinínu a tabakové výrobky sa v bufetoch
nepredávajú/, na manipuláciu a skladovanie surovín a skladovanie hotových produktov,
v tých bufetoch, v ktorých sa pripravujú a predávajú plnené rožky, bagety a žemle.
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Zhodnotenie aktuálneho stavu individuálnych studní, z ktorých sú zásobované
zariadenia pre detí a mládež /v spolupráci s odd. HŽP/
Pri výkone ŠZD bolo skontrolovaných 9 individuálnych studní, z ktorých sú zásobované
zariadenia pre deti a mládež. Pri nich bol hodnotený technický stav studne, úprava okolia
studne a odborná spôsobilosť osôb, ktoré zabezpečujú úpravu vody pre pitné účely. V roku
2015 bolo odobratých 10 vzoriek vôd na laboratórne vyšetrenie. Požiadavkám na kvalitu
pitnej vody nevyhovelo 6 vzoriek, z toho 1 po mikrobiologickej stránke, 5 po chemickej
stránke /železo, mangán/.
Odd. Hygieny výživy
výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín v zariadeniach
spoločného stravovania a vo výrobniach a pri predaji zmrzliny
V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo v zariadeniach
spoločného stravovania vykonaných 203 kontrol, odobratých bolo 44 vzoriek hotových
pokrmov, 9 vzoriek pokrmov rýchleho občerstvenia a 83 sterov z pracovného prostredia. 2
vzorky hotových pokrmov a 2 vzorky pokrmov rýchleho občerstvenia nevyhoveli
hygienickým požiadavkám po mikrobiologickej stránke. Ostatné vzorky vo vyšetrovaných
ukazovateľoch vyhoveli hygienickým požiadavkám.
Vo výrobniach a pri predaji zmrzliny bolo vykonaných 16 kontrol, odobratých bolo 30 sterov
z pracovného prostredia a 29 vzoriek zmrzlín. 2 vzorky zmrzliny nevyhoveli hygienickým
požiadavkám po mikrobiologickej stránke.
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
V rekreačnej oblasti Veľká Domaša – Valkov a Tíšava bolo vykonaných 25 kontrol na
označovanie alergénov a GMO v jedálnych lístkoch. Nedostatky neboli zistené.
Odd. Preventívneho pracovného lekárstva
- 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
V roku 2015 je v okrese Svidník a Stropkov na rizikových prácach spolu evidovaných 139
zamestnancov, z toho 18 žien. Počet evidovaných zamestnancov vykonávajúcich rizikové
práce je rovnaký ako v roku 2014, najzávažnejším škodlivým faktorom v pracovnom prostredí
je nadmerný hluk, ktorým je exponovaných 128 zamestnancov.
Na základe predložených výsledkov meraní sa vyhlasujú nové rizikové práce, kde sa
zamestnanci zaraďujú do kategórie rizika v súlade s Vyhláškou MZ SR č.448/2007 Z. z. o
podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác
z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach na zaradenie prác do kategórii.
V roku 2015 boli vydané 2 rozhodnutia v tej istej akciovej spoločnosti na zaradenie
pracovných činností do kategórie rizikových prác, nebolo prehodnotené žiadne rozhodnutie
o určení rizikových prác. Zároveň boli vydané 2 rozhodnutia na uvedenie priestorov do
skúšobnej prevádzky, nakoľko činnosti vykonávané v prevádzkach si vyžadujú objektivizáciu
faktorov práce a pracovného prostredia.
- kontrolu zabezpečenia ochrany zdravia zamestnancov pri výrobe, skladovaní, predaji a
zaobchádzaní s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami
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Vykonali sme 38 kontrol k zabezpečeniu ochrany zdravia zamestnancov pri výrobe,
skladovaní, predaji a zaobchádzaní s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami.
Aj naďalej platí, že väčšina poľnohospodárskych fariem v oblasti rastlinnej výroby má
ekologické poľnohospodárstvo, t.j. nepoužívajú sa žiadne chemické prípravky na ochranu
rastlín.
- kontrolu zabezpečenia ochrany zdravia zamestnancov pri práci s karcinogénnymi a
mutagénnymi faktormi vrátane azbestu
Vedieme databázu organizácií, v ktorých sú zamestnanci vystavení karcinogénnym a
mutagénnym faktorom a pracovným procesom s rizikom chemickej karcinogenity, vrátane
azbestu.
Naďalej vykonávame kontroly pri predložení oznámenia o začatí činnosti s azbestom alebo
s materiálmi obsahujúcimi azbest. v roku 2015 bolo vydaných 6 rozhodnutí v bytových
domoch v meste Svidník a Stropkov. Osobám vykonávajúcim sanačné práce boli odovzdané
kontrolné listy informovanosti zamestnancov.
- väčší dôraz na kontrolu chránených pracovísk
V rámci ŠZD sme vykonali 127 kontrol aj na chránených pracoviskách. Vydali sme 23
rozhodnutí k uvedeniu chránených pracovísk do prevádzky a posúdili 27 návrhov formou
stanoviska. Evidujeme spolu 194 chránených pracovísk s 212 zamestnancami so zníženou
pracovnou schopnosťou.

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.

Počas celého roka sa monitoruje výskyt ochorení preventabilných očkovaním. V hodnotenom
období sme v okrese Stropkov zaznamenali 1 ochorenie na pertussis u 68 ročného muža,
jedno ochorenie u 59 ročného muža na pneumokokovú septikémiu, 1 ochorenie na parotitídu
u 38 ročného muža, 3 ochorenia na TBC, u 29, 56 a 62 ročných mužov a 1 ochorenie na
chronickú VHB u 57 ročného muža. Hlásených bolo aj 19 ochorení na rotavírusovú enteritídu.
V okrese Svidník sme zaznamenali 2 ochorenia na pertussis u 44 a 49 ročných žien, jedno
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ochorenie na pneumokokovú septikémiu u 75 ročného muža a tri ochorenia na TBC u 33
ročného muža a 56 a 86 ročných žien. Hlásených bolo 17 ochorení na rotavírusovú enteritídu.
Z ostatných nákaz preventabilných očkovaním sme nezaznamenali ani jedno ochorenie.
Ochorenia k 30.6.2015 bolo spracovaných 208 ohnísk infekčných ochorení, kde boli
vykonané protiepidemické opatrenia a spolu bolo hlásených do EPIS-u 824 ochorení. Do
systému rýchleho varovania bolo vložených 11 správ o mimoriadnych situáciách v okresoch
Svidník a Stropkov a 16 epidemických výskytov do epidémií.
V priebehu roku 2015 bolo hlásené 1 ochorenie na SARI z interného oddelenia, kde bol
potvrdený vírus chrípky B. Bolo odobratých 9 TN a TH od sentinelových lekárov, vírus
chrípky bol potvrdený v 8 prípadoch. V piatich prípadoch bol potvrdený vírus chrípky typu
A H3, v dvoch prípadoch vírus chrípky typu A/Texas/50/2012/H3N2-like a v jednom prípade
vírus chrípky typu A/H1N1.
V regionálnych týždenníkoch a v televízii a rozhlase bolo uverejnených
21 článkov
a informácií –chrípka, európsky imunizačný týždeň, aktuálny stav vo výskyte ARO, svrab,
žltačka typu A.. Informácie boli uverejňované aj na webovej stránke RÚVZ Svidník.
Propagácia očkovania a výchova obyvateľstva prebiehala formou uverejňovania článkov
v miestnej tlači a na web stránkach nášho úradu, kde sú aktualizované novinky v oblasti
vakcinácie.

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
V rámci plnenia Národného programu podpory zdravia a ostatných schválených národných
programov sme zrealizovali 192 zdravotno-výchovných aktivít zameraných na zvyšovanie
zdravotného stavu a zdravotného uvedomenia obyvateľstva regiónu v oblasti zdravého
životného štýlu a prevencie civilizačných ochorení:
54 bolo zameraných na zvyšovanie pohybovej aktivity,
61 na ozdravovanie výživy,
19 na podporu nefajčenia a abstinencie, drogy,
8 na výchovu k partnerstvu, rodičovstvu, manželstvu a na prevenciu
pohlavných chorôb vrátane HIV/AIDS,
14 na duševné zdravie,
15 na stomatohygienu,
11 na bezpečnosť na cestách,
6 na ukážky prvej pomoci,
4 pri príležitosti Medzinárodného dňa Zeme.

Zdravotno-výchovné akcie boli určené pre rôzne vekové kategórie. Najmladšou cieľovou
skupinou boli deti predškolského a mladšieho školského veku, pre ktorých sme pripravili
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akcie zamerané na výživu, pohybovú aktivitu, stomatohygienu, na správne držanie tela, na
podporu nefajčenia, úrazovosť, bezpečnosť na cestách a čisté ruky, kde sme využívali aj UV
lampu. Súčasťou týchto aktivít bolo aj premietanie videofilmov a DVD „Haló, Fitko“,
„Pošlime chrbticu do školy“, „Zúbky“, „Prečo zvieratká bolia zúbky?“, „Najlepšia správa je
dobrá životospráva“, „Kde bolo tam bolo fajčenie škodilo“ a „Becepáčik“.
Pre starších žiakov základných škôl a stredoškolákov sme pripravili prednášky
a besedy zamerané na zdravú výživu a poruchy príjmu potravy, pohybovú aktivitu, fajčenie,
alkohol, duševné zdravie, prvú pomoc, bezpečnosť na cestách a výchovu k partnerstvu,
rodičovstvu, manželstvu a na prevenciu pohlavných chorôb vrátane HIV/AIDS . Aktivity pre
túto vekovú kategóriu boli rozšírené aj o meranie krvného tlaku, % telesného tuku a o
vyšetrenie prístrojom Smokerlyzer, využívali sme aj premietanie DVD a videofilmov
„Najlepšia správa je dobrá životospráva“, „Vraždiaci návyk fajčenie“, „Alkohol skrytý
nepriateľ“, „Sila osobnosti“ , „Becep – dopravné nehody a prvá pomoc“, „Kým stúpa dym“.
Pre obyvateľov v produktívnom a poproduktívnom veku sme zabezpečili vyšetrenie
rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení, poskytli sme im aj meranie krvného tlaku, %
telesného tuku, vyšetrenie prístrojom Smokerlyzer, prednášky a besedy zamerané na duševné
zdravie a zdravý životný štýl.
Zapojili sme sa do celonárodnej kampane na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie Vyzvi srdce k pohybu, ako aj do celonárodnej kampane MOST, zameranej na edukáciu
občanov o závažnosti hlavných rizikových faktorov srdcovo-cievnych chorôb.
Spolupracovali sme na dotazníkovom prieskume k Svetovému dňu zdravia na tému „Päť
zásad pre bezpečnejšie potraviny“.
V súvislosti s plnením Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 20132020 sme sa zapojili do realizácie prierezovej štúdie o vplyve a dopade zdravotnej výchovy
v prevencii alkoholovej závislosti u osôb vo veku od 15 do 29 rokov.
V rámci Národného programu aktívneho starnutia sme sa zapojili do celoslovenského
prieskumu „Dni zdravia pre seniorov na vidieku“.
CINDI program – v roku 2015 sme v poradni zdravia vyšetrili 706 klientov, z toho 467
v rámci 19 výjazdov. U klientov sme vyšetrovali rizikové faktory srdcovo-cievnych chorôb,
celkový cholesterol., glukózu, triglyceridy, HDL cholesterol, merali krvný tlak, %
podkožného tuku prístrojom Omron, telesnú skladbu prístrojom Bodystat, množstvo CO
v pľúcach fajčiara pomocou prístroja Smokerlyzer a edukovali v rámci zdravého životného
štýlu.
Pri práci sme využívali edičný materiál, ktorý sme obdržali od ÚVZ SR a edičný materiál
z vlastnej produkcie.
Informovanie obyvateľstva o činnosti poradne zdravia a medializácia aktuálnych tém v oblasti
ochrany a podpory zdravia bola realizovaná v regionálnych novinách Dukla, Podduklianske
novinky, Spektrum, na Infokanále mesta Svidník a Stropkov, na internetovej stránke
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Svidníku a internetovej stránke mesta
Svidník a Stropkov.
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.
Poradenská činnosť sa vykonávala v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru,
prostredníctvom poradne ochrany a podpory zdravia pri práci a masovo-komunikačných
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prostriedkov. Poradňu ochrany a podpory zdravia pri práci využilo 82 osôb, a to
predovšetkým malý a stredný podnikatelia a samostatne zárobkovo činné osoby.
Zároveň sa zapájame aj do európskych informačných kampaní zameraných na informovanie o
povinnostiach zamestnávateľov v oblasti ochrany zdravia pri práci a realizácii vhodných
preventívnych opatrení. Aj v roku 2015 prebiehala celoeurópska kampaň "Zdravé pracoviská
bez stresu". Cieľom tejto kampane je poskytnúť zamestnancom a zamestnávateľom pomoc a
usmernenia v oblasti riadenia pracovného stresu a psychosociálnych rizík a tiež podporiť
používanie praktických a jednoduchých nástrojov, ktoré snahy v tejto oblasti uľahčujú.
V 43.kalendárnom týždni sa uskutočnil Deň otvorených dverí na RÚVZ so sídlom vo
Svidníku a zároveň sa informovalo obyvateľstvo prostredníctvom masovo-komunikačných
prostriedkov o realizácii kampane na internetovej stránke RÚVZ so sídlom vo Svidníku, v
regionálnej tlači.
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
Vzdelávanie pracovníkov školských stravovacích zariadení z okresu Svidník a Stropkov
v spolupráci s krajským odborom školstva, so zameraním na HACCP a hygienické
požiadavky na výrobu a výdaj hotových pokrmov, legislatíva v školskom stravovaní sa
uskutočnilo v mesiaci apríl vo Svidníku.
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Topoľčanoch
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ODBOR HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
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,
Plnenie: v rámci ŠZD bolo vykonaných 221 previerok v zariadeniach dozorovaných HŽP a
Z, vrátane kontrol podľa zákona č. 277/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov. Z uvedeného počtu
mimoriadny ŠZD na základe usmernenia hlavného hygienika SR bol vykonaný vo všetkých
16 zariadeniach sociálnych služieb, na jednom letnom kúpalisku a vo všetkých 5
prevádzkach pohrebných služieb
2. posudková činnosť v intenciách § 13 zákona č. 355/2007 Z .z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“)
Plnenie: v rámci posudkovej činnosti bolo vydaných 124 rozhodnutí a 192 záväzných
stanovísk
3. monitoring kvality pitnej vody vo verejných vodovodoch
Plnenie: v rámci monitoringu kvality vody bolo odobratých spolu 62 vzoriek vody
z verejných vodovodov, z toho 37 vzoriek v rámci kontrolného monitoringu a 25 vzoriek
vody v rámci preverovacieho monitoringu.
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,
hrádzny múr)
Plnenie: Počas letnej sezóny bolo odobratých 9 vzoriek vody z troch odberových miest (malá
pláž, veľká pláž, hrádzny múr) z VN Duchonka.
5. posudzovanie hodnotenia dopadov na verejné zdravie v intenciách zákona č. 355/2007 Z. z.
Plnenie: v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie bolo vydaných 15 záväzných stanovísk
k predloženým zámerom činnosti alebo k strategickým dokumentom, ani v jednom prípade
nebolo požadované doplnenie zámeru o hodnotenie dopadov na verejné zdravie odborne
spôsobilou osobou.
6. poskytovanie informácií verejnosti
Plnenie: na internetovej stránke poskytujeme informácie o kvalite pitnej vody v okrese
Topoľčany, o novej legislatíve týkajúcej sa prevádzky solárií a iných zariadení starostlivosti
o ľudské telo, o akciách RÚVZ k Svetovému dňu vody r. 2015 a vyhodnotenie týchto akcií.
Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám bola vybavená 1
žiadosť, požadovaná informácia bola poskytnutá (zoznam prevádzok fitnesscentier).
ODBOR PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA
1. Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, pracovných
podmienok a spôsobu práce (s dôrazom na hodnotenie rizík z DNJZ)
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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)
Pracovníci oddelenia PPLaT RÚVZ Topoľčany v roku 2015:
K bodu 1:
V roku 2015 bolo uložené opatrenie vykonať hodnotenie fyzickej záťaže pre drevospracujúcu
spoločnosť. V stanovenom termíne bolo predložené hodnotenie fyzickej záťaže na pracovisku
s rizikovým faktorom fyzická záťaž – DNJZ. V roku 2015 boli šetrené dve podozrenia na
chorobu z povolania z DNJZ.
K bodu 2:
Pri výkone štátneho zdravotného dozoru v chránených dielňach a pracoviskách sa pracovníci
oddelenia zamerali na plnenie povinností zamestnávateľa zlepšovať pracovné podmienky
a prispôsobovať ich zamestnancom. Tieto je potrebné zabezpečiť v súlade s ergonomickými,
fyziologickým a psychologickými požiadavkami. Pracovníci vykonali štátny zdravotný dozor na
ôsmych pracoviskách (predajňa dverí, predajňa kancelárskej a výpočtovej techniky, miestna
pobočka SČK, projekčná kancelária, počítačové služby, kancelária spracovania dát) kde neboli
zistené nedostatky. Zo ôsmych kontrolovaných pracovísk päť subjektov zrušilo deväť miest bez
náhrady.
- V roku 2015 bolo vydaných 8 rozhodnutí na chránené pracoviská a 18 stanovísk
- v roku 2015 bolo kontrolovaných 8 chránených pracovísk
- počet vykonaných kontrol na chránených pracoviskách v roku 2015 bolo 12
- počet zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou spolu 13
- vykonávaná činnosť: administratívna, robotník, predajca a pod.
- druh postihnutia: podporno-pohybový aparát, srdcovo-cievne ochorenia, onkologické
ochorenia, psychické ochorenia
- použité kontrolné listy: 0
- zistené nedostatky: žiadne
- uložené opatrenia žiadne
- počet vydaných rozhodnutí od roku 2009: 48
- počet vydaných stanovísk od roku 2009: 134
ODBOR HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN A KOZMETICKÝCH
VÝROBKOV
- Jednou z hlavných priorít oddelenia hygieny výživy je výkon štátneho zdravotného dozoru
v zariadeniach spoločného stravovania. Aj v roku 2015 to bola nosná činnosť oddelenia.
V sledovanom období boli štátnemu zdravotnému dozoru podrobené takmer všetky zariadenia
spoločného stravovania, v ktorých sa pokrmy pripravujú resp. podávajú. Osobitnú pozornosť sme
venovali stravovacím prevádzkam zariadení sociálnych služieb a v domovoch dôchodcov, kde sa
poskytuje celodenná strava. V rámci kontrol sme sledovali aj stravovací režim vrátane výživovej
hodnoty podávaných pokrmov a zostavu jedál a to aj v rámci mimoriadnych kontrol vyhlásených
HH SR.
V prípade zistených nedostatkov boli uplatňované represívne opatrenia v súlade so zákonom
č. 355/2007 Z. z.
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- V náplni činnosti oddelenia hygieny výživy je aj výkon štátneho zdravotného dozoru nad
kozmetickými výrobkami. V rámci tejto časti sa zameriavame predovšetkým na kontrolu
dodržiavania legislatívnych obmedzení látok, ktoré sa nemôžu používať do kozmetických
výrobkov resp. sú v kozmetických výrobkoch regulované. Sledujeme tiež povinné označenia
kozmetických výrobkov vrátane kontroly tvrdení na kozmetických výrobkoch. V roku 2015 sme
sa zapojili v rámci sledovania do piatich úloh. V prvej časti sme sa zameriavali na dôkaz
a stanovenie regulovaných látok v zubných pastách pre dospelých: fluóru, DEG a peroxidu
vodíka. V rámci úlohy sme odobrali 3 vzorky zubných pást. Laboratórnu analýzu vzoriek
realizovalo akreditované laboratórne pracovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so
sídlom v Poprade. Ako vyplynulo z výsledkov analýz ani v jednej vzorke neboli zistené
prekročené najvyššie prípustné množstvá sledovaných regulovaných látok. Ani pokiaľ išlo
o označovanie, neboli zistené zásadné nedostatky. V prípade tvrdení, nebolo možné, s ohľadom
na nemožnosť prístupu k informačnej zložke, toto tvrdenie vyhodnotiť. V druhej časti sme
sledovali prítomnosť regulovaných látok v detských vlhčených utierkach. Išlo o dôkaz
a stanovenie konzervačných látok. Zároveň bola uskutočnená aj mikrobiologická analýza
a v dvoch vzorkách bol realizovaný aj záťažový test t.j. sledovanie mikrobiologickej stability po
otvorení kozmetického výrobku vo vzťahu k deklarovanej dobe minimálnej trvanlivosti. Odobrali
sme 3 vzorky detských vlhčených obrúskov. Laboratórnu analýzu realizovalo akreditované
laboratórne pracovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline. Ako
vyplynulo z výsledkov analýzy, všetky analyzované vzorky spĺňali kritéria bezpečnosti. V tretej
časti sme sa zamerali na kontrolu prítomnosti zakázaných látok (hormónov a kortikosteroidov)
v kozmetických výrobkoch, ktoré majú deklarovaný anti age účinok, protizápalový účinok a ktoré
sú určené na bielenie pokožky a proti pigmentovým škvrnám. Zo všetkých kategórií výrobkov
sme odobrali 1 vzorku (spolu 3 vzorky). Laboratórnu analýzu 3 odobratých vzoriek realizovalo
akreditované laboratórne pracovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava,
hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave. Ako vyplynulo z výsledkov chemických analýz, ani
v jednej z vyšetrovaných vzoriek neboli zistené zakázané látky. V ďalšej časti sme zabezpečovali
odber 3 vzoriek farieb na vlasy, obočie a mihalnice na dôkaz a stanovenie regulovaných látok.
Vzorky sme zaslali Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so
sídlom v Bratislave. Výsledkami toho času ešte nedisponujeme. Posledné sledovanie bolo v
mesiaci november, kedy sme odobrali tri vzorky kozmetických výrobkov pre dospelých,
v ktorých bola deklarovaná prítomnosť koenzýmu Q10. Analýzu realizuje akreditované
laboratórne pracovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR
so sídlom v Bratislave. Výsledkami laboratórnej analýzy toho času nedisponujeme.
- Ďalšou prioritou činnosti oddelenia hygieny výživy je úradná kontrola potravín so zameraním sa
na epidemiologicky závažné činnosti, vysledovateľnosť potravín používaných pri výrobe
pokrmov, zmrzliny a ďalších potravinárskych výrobkov pripravovaných v zariadeniach
spoločného stravovania.
Táto kontrolná činnosť tvorí neoddeliteľnú súčasť pri výkone štátneho zdravotného dozoru
v zariadeniach spoločného stravovania. V sledovanom období sme sa zamerali na úradné kontroly
v zariadeniach spoločného stravovania, vrátane stánkového predaja a poskytovania služieb
spoločného stravovania počas krátkodobých kultúrnych a športových podujatí a festivalov
a u výrobcov a predajcov zmrzliny, ktorí boli v sledovanom období v prevádzke. Pracovisko
oddelenia hygieny výživy sa zapájalo v roku 2015 aj do mimoriadnych kontrol, ktorých bolo
v tomto období vyhlásených päť. V roku 2015 bolo uskutočnených cca 307 úradných kontrol
potravín. Aj tu v prípade zistených nedostatkov uplatňujeme represívne opatrenia v súlade so
zákonom č. 152/1995 Z. z.
- Neoddeliteľnou súčasťou výkonu štátneho zdravotného dozoru ako aj úradných kontrol je
sledovanie bezpečnosti a kvality potravín a pokrmov so zameraním sa aj na kontaminanty a
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prídavné látky. V rámci uvedeného odoberáme na laboratórnu analýzu vzorky potravín
a pokrmov. V roku 2015 sme odobrali 231 vzoriek potravín a pokrmov. Vo vzorkách sa sledovali
mikrobiologické kritéria (kritéria bezpečnosti, kritéria hygieny procesu výroby), prítomnosť
kontaminujúcich látok (ťažké kovy – Pb, Cd, Hg, dusičnany, dusitany, mykotoxíny, akrylamid,
reziduá antibiotík, glutén v bezgluténových potravinách), množstvo prídavných látok
(konzervačné látky, glykozidy steviolu, syntetické farbivá vrátane azofarbív, náhradné sladidlá)
a arómy (mentofurán, kumarín),
ale sledovali sme aj biologickú hodnotu pokrmov
pripravovaných v domovoch dôchodcov a v zariadeniach sociálnych služieb.
Aj tu v prípade zistených nedostatkov uplatňujeme represívne opatrenia v súlade so zákonom
č. 152/1995 Z. z.
- V rámci úradnej kontroly nad materiálmi a predmetmi prichádzajúcimi do styku s potravinami
sa zameriavame najčastejšie na vysledovateľnosť a to najčastejšie v zariadeniach spoločného
stravovania, ktoré používajú obaly, ako priamy obal na balenie pokrmov. Ďalej sme sledovali
bezpečnosť obalových materiálov a materiálov a predmetov prichádzajúcich do kontaktu
s potravinami.
Naše pracovisko zabezpečovalo odber 2 vzoriek obalových materiálov na potraviny (nádoba
z PP na polievku a iné pokrmy, PS menu box), kde sa realizovala mikrobiologická analýza. Ako
vyplynulo z výsledkov analýz, ktoré realizovalo Národné referenčné laboratórium pre materiály
a predmety prichádzajúce do kontaktu s potravinami, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so
sídlom v Poprade, testované vzorky spĺňali požiadavky platnej legislatívy. Okrem toho sme
odoberali ďalšie dve vzorky materiálov a predmetov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami.
V prvom prípade išlo o nerezový hrnček, v ktorom sa zisťovali koncentrácie ťažkých kovov (Cd,
Pb, Cr, Ni) vo výluhoch 3% kyseliny octovej. Na základe výsledkov laboratórnej analýzy sme
mohli skonštatovať, že výrobok spĺňal za podmienok testu požiadavky platnej legislatívy.
V druhom prípade sme odobrali na laboratórnu analýzu vzorku keramických nožov pre
monitorovanie ťažkých kovov z keramických výrobkov do rôznych stimulačných médií a za
rôznych podmienok. Ako vyplynulo z výsledkov chemických analýz, vzorka spĺňala požiadavky
čl. 3 nariadenia európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1935/2004 z 27.októbra 2004
o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS
a 89/109/EHS.
- Cieľom monitorovania spotreby prídavných látok v potravinách u dospelej populácie je zistiť
úroveň spotreby a porovnať príjem každej vybranej prídavnej látky s jej stanoveným prijateľným
denným príjmom (ADI). V rámci tohto monitoringu bola v prvom polroku 2015 realizovaná
metodická príprava pre zber údajov o spotrebe troch vybraných prídavných látok ( kyselina
sorbová a jej soli, kyselina benzoová a jej soli a glykosidy steviolu) a dvoch aróm (mentofuránu
a kumarínu), príprava dotazníkov a podkladov k jedálnym lístkom na spracovanie a inštruktáže
pre ich saturovanie údajmi o spotrebe. Boli odobraté aj vzorky potravín na laboratórnu analýzu
vybraných prídavných látok (kyselina sorbová a jej soli, kyselina benzoová a jej soli, gykozidy
steviolu) a aróm (mentofurán a kumarín). Ani v jednej z vyšetrených vzoriek potravín neboli
zistené prekročenia limitov v daných vyšetrovaných ukazovateľoch. Výsledky spracovaných
jedálnych lístkov spolu s výsledkami laboratórnych analýz boli zosumarizované do tabuliek
a zaslané na ďalšie spracovanie za Slovenskú republiku Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky.
- Spracované výsledky štúdií a monitoringov sú zverejňované širokej verejnosti prostredníctvom
našej webovej stránky resp. odkazom na stránku ÚVZ SR.
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ODBOR HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE

- Pracovníci oddelenia HDM v roku 2015 vykonali celkovo 281 kontrol v rámci
výkonu štátneho zdravotného dozoru v predškolských a školských zariadeniach okresu
Topoľčany, vrátane štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín
v školských zariadeniach.
- Pracovníci oddelenia HDM v roku 2015 vykonali štátny zdravotný dozor so
zameraním na ochranu zdravia mladistvých pri práci mladistvých v 5 SOŠ v regióne
Topoľčany a v 12 pracoviskách praktického vyučovania.
- Súčasťou výkonov ŠZD v predškolských a školských zariadeniach okresu

bola

kontrola zabezpečenia PZS v počte 85 zariadení.
ODBOR EPIDEMIOLÓGIE
•

surveillance infekčných ochorení – v roku 2015 na základe hlásenia výskytu prípadov
ochorení infekčnej etiológie bolo vykonané epidemiologické šetrenie v 887 ohniskách..
Zaznamenali sme jednu epidémiu salmonelovej enteritídy v DD Senior Horné
Obdokovce, v ktorej ochorelo spolu 7 osôb a 1 epidémiu spôsobenú Norwalk vírusom v
domove dôchodcov Môj domov Topoľčany, v ktorej ochorelo 22 klientov z celkového
počtu 62 klientov na jednom oddelení a 6 zamestnancov (3 opatrovateľky, 1 sestra, 1 soc.
pracovník a 1 upratovačka) z celkového počtu 23.
Ostatné ochorenia sa vyskytovali väčšinou sporadicky alebo v malých rodinných
výskytoch (19x po 2 prípady a 2x 3 prípady v jednej rodine). Úmrtie na prenosné
ochorenie sme nezaznamenali.

•

informačný systém prenosných ochorení - K 31.12.2015 sme spolu vykazovali v
informačnom programe EPIS 1556 ochorení a 26719 akútnych respiračných ochorení,
z toho 2796 chrípke podobných ochorení. Spolu bolo hlásených 227 komplikácii, čo je
0,85% z celkovo hlásených ARO a CHPO.

•

národný imunizačný program - očkovanie prebiehalo podľa očkovacieho kalendára,
ktorý bol vypracovaný v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s
vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a
kontrole prenosných ochorení v znení neskorších zmien a doplnkov. V roku 2015 sme
mali hlásené tieto ochorenia preventabilné očkovaním: 2 parotitídy u riadne očkovaných
detí , 6 chronických ochorení na VHB a 1 nosiča VHB – všetky ochorenia boli
diagnostikované v rámci iných vyšetrení alebo prevencie a vyskytli sa u neočkovaných
dospelých osôb.
Kontrola očkovania sa vykonávala námatkovo a priebežne pri návštevách ambulancií.
Administratívna kontrola očkovania v okrese Topoľčany bola vykonaná na všetkých
pediatrických ambulanciách (18) v okrese k 31.8.2015. Zaočkovanosť u kontrolovanej
populácie v okrese Topoľčany neklesla pod 95%. Pri kontrole očkovania neboli zistené
nedostatky v evidencii, dokumentácii ani vo výkone očkovania. Mimoriadne očkovanie
k 31.12.2015 v okrese vykonané nebolo.
K 31.12.2015 bolo nariadené formou rozhodnutia regionálnej hygieničky očkovanie proti
VHA 13 osobám, ktoré boli v kontakte s akútnou hepatitídou typu A.

•

nozokomiálne infekcie - v roku 2015 bolo hlásených 122 nozokomiálnych ochorení.
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Štátny zdravotný dozor bol zameraný na mikrobiálny monitoring oddelení a kontrolu
hygienicko-epidemiologického režimu a vykonal sa na týchto oddeleniach: OAIM,
chirurgické, novorodenecké, ortopedické, traumatologické, jednodňová chirurgia,
gynekologických operačných sálach, interné, neurologické, pediatrické, doliečovacie,
gynekologicko-pôrodnícke a COS. Vykonaných bolo 65 previerok. Odobratých bolo
232 vzoriek zo sterilného materiálu, z prostredia, z rúk personálu, z odevu personálu,
dezinfekčných roztokov.
K 31.12.2015 boli vykonané kontroly funkčnej schopnosti sterilizačných prístrojov na 48
pracoviskách, skontrolovaných bolo 107 prístrojov, čo bolo 191 vzoriek.
•

mimoriadne epidemiologické situácie – v roku 2015 sme do SRV SR hlásili 4
mimoriadne epidemiologické udalosti – 1 epidémiu salmonelových enteritíd v DD Senior
v Horných Obdokovciach, v mesiaci jún sme hlásili jedno akútne ochorenie na VHA,
v októbri 1 epidémiu spôsobenú Norwalk vírusom v domove dôchodcov Môj domov
Topoľčany a v mesiaci november 2 sporadické ochorenia na parotitídu u kompletne
očkovaných osôb.
V tomto roku sme zatiaľ nezaznamenali žiadne ochorenie na SARI.

•

enviromentálna surveillance poliomyelitídy a sledovanie VDPV – za sledované
obdobie bolo odobratých 7 vzoriek odpadových vôd, ktoré boli vyšetrené vo
virologickom laboratóriu Bratislava – Vzorky odpadových vôd boli vyšetrené vo
virologickom laboratóriu Bratislava – 4 vzorky s negatívnym výsledkom, 1 vzorka pozit.
– COXSACKIEVIRUS B4, 1 vzorka ECHOVIRUS 7 a 1 výsledok ešte nemáme.
Nemali sme hlásené žiadne ochorenie ani podozrenie z ochorenia na akútnu chabú
parézu.

•

prevencia HIV/AIDS - v našom okrese sme k 31.12.2015 sme vykazovali 1 bezpríznakový

stav infekcie HIV – Z21 u 39 ročnej ženy zistené v rámci preventívnych vyšetrení pri
gravidite a 1x nešpecifikovaná choroba vyvolaná vírusom ľudskej imunitnej
nedostatočnosti – B24 u 34 ročného muža zistené počas výkonu trestu v nápravnom
zariadení. Obe ochorenia sú epidemiologicky neobjasnené. Okrem prípadov, ktoré boli
hlásené v tomto roku evidujeme v okrese 3 prípady bezpríznakových stavov infekcie HIV
– Z21, hlásené ešte v roku 2009, 2010 a 2014.
V roku 2015 bolo spolu vyšetrených 3303 osôb s negatívnym výsledkom v laboratóriu
NsP n.o. Topoľčany (darcovia krvi, gravidné ženy, pacienti s pohlavnými chorobami,
kožní pacienti, užívatelia drog a iné) a v laboratóriách HPL Bratislava; certifikát v tomto
období nebol vydaný.
V roku 2015 boli prednesené 4 prednášky s problematikou AIDS a pohlavných chorôb 2x
na základných školách (58 osobám) a 2x na stredných školách v Topoľčanoch (zúčastnilo
sa 64 študentov). Okrem toho sme sa aktívne podieľali na sviečkovom pochode pri
príležitosti Svetového dňa AIDS a pripravili sme k tematike AIDS 3 vývesné panely.
PODPORA ZDRAVIA
1. Sledovanie zdravotného stavu obyvateľstva
Za obdobie roka 2015 sme v poradni zdravia vyšetrili a anamnesticky spracovali 49 klientov
(biochemické vyšetrenia, TK a antropometrické merania). Klientom sme na základe ich
aktuálneho zdravotného stavu a výsledkov vyšetrení stanovili skóre rizika KVCH.
V indikovaných prípadoch sme klientom odporučili aj ďalšie sledovanie a kontrolné vyšetrenie
v Poradni zdravia.
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2. Národný program prevencie nadváhy a obezity
Poradňu pre znižovanie nadváhy a obezity v roku 2015 pravidelne navštevovalo 6 klientov. Pri
každom stretnutí sme klientom robili antropometrické merania, percentuálne stanovenie ich
telesného tuku, váhu, analyzovali ich jedálny lístok a pohybovú aktivitu. S klientmi sa stretávame
1- krát/dva týždne.
3. Prevencia sociálno-patologických javov
Za rok 2015 poradňu pre odvykanie od fajčenia navštívilo 10 klientov, štyrom záujemcom sme
informácie ohľadom odvykania od fajčenia podávali telefonicky. Klientom, ktorí navštívili
poradňu osobne sme spravili vstupný pohovor vrátane vyplnenia Fageströmovho dotazníka a
smokerlyzerom sme stanovovali koncentráciu CO vo výdychovom vzduchu ako ukazovateľa
miery závislosti. Nakoľko OPZ už dlhodobo nemá k dispozícii prúžky, nebolo možné zrealizovať
biochemické vyšetrenia, ktoré sú inak štandardom pri vstupnom pohovore.
O sociálno – patologických javoch verejnosť sme pravidelne informovali prostredníctvom
regionálneho týždenníka MY – DNEŠOK, na webovej stránke nášho úradu a na paneloch
RÚVZ.
Na tému závislosti od tabaku, alkohol ako legálna droga, alkohol a ženy, fatálny alkoholový
syndróm a drogy odznelo viacero prednášok zameraných pre druhý stupeň žiakov základných
a študentov stredných škôl v topoľčianskom okrese.
4. Zdravá výživa dospievajúcej mládeže
Na túto tému odznelo viacero prednášok určených pre prvý a druhý stupeň základných škôl
v topoľčianskom okrese, ale aj pre študentov gymnázia v Topoľčanoch.
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trebišove
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RÚVZ so sídlom v Trebišov v zmysle listu ÚVZ SR č. OOD/1716/2015, zo dňa 20.01.2015
rozpracoval priority na úseku verejného zdravotníctva na rok 2015 v podmienkach tunajšieho
úradu. Dokument bol vypracovaný na základe hlavných odborných priorít a regionálnych
priorít, ktoré si tunajší úrad určil, a zároveň na základe zapojenosti RÚVZ Trebišov do
realizácie Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva v SR vyhlásených na rok
2015.
A/ Hlavné odborné priority na úseku verejného zdravotníctva v nadväznosti na aktuálne
uznesenia vlády SR, Strategický rámec v zdravotníctve pre roky 2013 – 2030
a Programové vyhlásenia vlády SR:
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.

B/ 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.

A/ V rámci riešenia bodu č. 1: efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru
a kontrola v oblasti ochrany verejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného
a pracovného prostredia podávame nasledovný odpočet:
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 vykonávali v hodnotenom
období 1. polroka 2015 štátny zdravotný dozor a úradnú kontrolu potravín v celkovom počte
dozorovaných prevádzok v spádovom území tunajšieho úradu v 3 342 zariadeniach
a prevádzkach v okrese Trebišov ( sumár k 31.12.2015).
Podľa jednotlivých odborov verejného zdravotníctva sú prevádzky v nasledujúcom členení:
HŽP - 423, HV - 1 113, HDM - 288, PPL - 1226, EPID - 292.
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V rámci výkonu preventívneho a štátneho zdravotného dozoru vydal tunajší úrad za obdobie
1.01.2015 – 31.12.2015:
1897 rozhodnutí, 139 záväzných stanovísk, 381 iných stanovísk, 252 osvedčení
o odbornej spôsobilosti.
Zamestnanci RÚVZ Trebišov vykonali v prevádzkach spádového územia 1 897 kontrol,
spracovali 1 770 hlásení prenosných ochorení a vykonali epidemiologické šetrenia v 480
ohniskách, realizovali odbery vzoriek v celkovom počte 1 719.
V informačnom systéme sme mali celkový počet zaevidovaných podaní k 31.12. 2015:
3 201.
A/ V rámci riešenia bodu č. 2: posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkon
imunizačných prehľadov v populácii
1. Na webovej stránke RÚVZ so sídlom v Trebišove je zabezpečená informovanosť
obyvateľstva o výskyte prenosných ochorení v okrese Trebišov (s mesačnou frekvenciou)
a o výskyte ARO a chrípke podobných ochorení v okrese (s týždennou frekvenciou).
2. Na internetovej stránke RÚVZ so sídlom v Trebišove boli ďalej uverejnené nasledovné
informácie: „Usmernenie hlavného hygienika SR – Koordinácia postupov pri zistení
vysoko nebezpečnej nákazy v SR“, „Praktická forma očkovacieho kalendára na rok
2015“, „Celosvetový deň hygieny rúk“, „Európsky imunizačný týždeň 2015“,
„Informácia o hlásení dvoch prípadov poliomyelitídy spôsobených vakcínou
derivovanými poliovírusmi typu I(cVDPV1) u detí na Ukrajine“, „Prichádza chrípková
sezóna“. Na webových stránkach Mesta Trebišov a mesta Kráľovský Chlmec boli
uverejnené články: „Celosvetový deň hygieny rúk“, „Európsky imunizačný týždeň 2015“.
3. Do predškolských a školských zariadení boli zaslané informačné materiály o význame
a prospešnosti očkovania v prevencii výskytu prenosných chorôb.
4. Poskytnuté boli edukačné materiály o prevencii pedikulózy, svrabu, mumps
pre marginalizované skupiny obyvateľstva asistentov osvety zdravia v rómskych
komunitách (Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín).
5. Zabezpečené boli 12 prednášky a besedy pre laickú verejnosť v okrese Trebišov –
o význame a prospešnosti očkovania v prevencii výskytu prenosných chorôb
a o problematike prenosných ochorení.
6. Pre laickú verejnosť bola k dispozícii linka pomoci AIDS (0918680305, 056/6681274 ),
ktorú využili 6 klienti (muži). Klienti na linke pomoci AIDS položili cca 18 otázok, ktoré
boli zamerané na príznaky ochorenia, faktory prenosu, mechanizmus prenosu, riziko
infikovania sa, možnosti laboratórnych vyšetrení, možnosti liečby ochorenia, možnosti
prevencie a na epidemiologickú situáciu v SR a na východnom Slovensku.
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7. Za obdobie roka 2015 zamestnanci tunajšieho úradu na úseku epidemiológie prenosných
ochorení spracovali 1770 hlásení prenosných ochorení, 480 ohnísk, v ktorých boli
vykonané protiepidemické opatrenia. V tejto súvislosti bolo vydaných 1694 opatrení. Vo
všetkých ohniskách bolo vyšetrených 2 120 kontaktov a vykonaných bolo 807 návštev
v ohnisku.
8. V súvislosti s epidémiou vírusovej hepatitídy A v marginálnych komunitách s nízkym
hygienickým štandardom vydal RÚVZ so sídlom v Trebišove odporúčanie a informačné
materiály pre zamestnancov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v pobočke Trebišov
a pre zamestnancov Pošty pracujúcich v epidémiou postihnutých lokalitách
ako aj pre hypermarket v blízkosti predmetnej lokality.
9. Priebežne počas roka 2015 pokračovala spolupráca s asistentmi a koordinátorom osvety
zdravia (Zdravé komunity n.o.) v meste Sečovce a Trebišov, Zemplínska Teplica, Bačkov.
Asistenti vykonávajú edukáciu o význame očkovania v rómskych komunitách. Pomáhajú
pri zabezpečení očkovania a doočkovania detí z marginalizovaných skupín. Zároveň
v tejto oblasti prebieha spolupráca s terénnymi sociálnymi pracovníkmi miest Trebišov,
Sečovce a obcí lokalizovaných v okrese Trebišov.
Pozn: Imunizačné prehľady – tunajší úrad sa zapojí do realizácie v prípade jednotného
časového a odborného usmernenia.

A/ V rámci riešenia bodu č. 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.
Odborní zdravotnícki zamestnanci tunajšieho úradu svojou individuálnou poradenskou
činnosťou v Poradni zdravia alebo cestou činnosti mobilnej poradne zdravia v komunitách
dlhodobo pôsobia v prevencii neprenosných ochorení ovplyvňovaním jednotlivých zložiek
životného štýlu obyvateľstva. Nižšie uvádzame informáciu o výkonoch za hodnotené
obdobie:
-

Základná poradňa zdravia - v priebehu roka 2015 bolo realizované vyšetrenie
a poradenstvo u 136 osôb. Z toho bolo 70 osôb prvovyšetrených, 60 osôb opakovane
vyšetrených. Počet výkonov pri vyšetreniach spolu 1469.

-

Nadstavbové poradne zdravia - Výživová poradňa a Poradňa na odvykanie od
fajčenia. Vyšetrenie a poradenstvo v nadstavbových poradniach bolo realizované u 80
osôb. Z toho bolo 66 osôb prvovyšetrených, 14 osôb bolo vyšetrených opakovane.
Počet výkonov v obidvoch poradniach je spolu 526.
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-

V rámci poradní bolo poskytnuté individuálne poradenstvo a inštruktáž - zamerané
na zmenu životného štýlu (optimalizácia: skladby jedálneho lístka, pohybovej aktivity;
zanechanie fajčenia, o správnych hodnotách krvného tlaku a iné) .

-

Skupinové edukačné aktivity – realizovaných bolo spolu 154 intervencií u 3340
účastníkov (zdravá výživa a správne stravovacie zvyklosti - 24 intervencií,
optimalizácia fyzickej aktivity - 28 intervencií, prevencia drogových závislostí - 28
intervencií, prevencia fajčenia - 43 intervencií, výchova k partnerstvu - 8 intervencií,
stomatohygiena - 13 intervencií, prevencia osteoporózy - 8 intervencií, prevencia
duševného zdravia - 3 intervencie). Spolu bolo realizovaných 4094 výkonov.

-

Celoslovenské a regionálne kampane – realizovaných bolo 10 kampaní: Týždeň
mozgu (10.-16.3.2015), Svetový deň zdravia (7.4.2015), Svetový deň pohybom ku
zdraviu (10.5.2015), Svetový deň bez tabaku (31.5.2015), Medzinárodný deň proti
zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami (26.6.2015), Svetový deň ústneho zdravia
(12.9.2015), Svetový deň srdca a kampaň MOST 2015, Svetový deň osteoporózy
(20.10.2015), Svetový deň diabetu (14.11.2015), Svetový deň AIDS (1.12.2015).
Informácie o kampaniach a ich význame boli komunikované aj formou hromadných
edukačných aktivít.

-

Hromadné edukačné aktivity - v počte 10 aktivít, ktoré sa realizovali prostredníctvom
Dňa otvorených dverí RÚVZ, mobilnej poradne v Hypermarkete
Tesco,
Hypermarkete Kaufland, internetových stránok RÚVZ Trebišov (www.ruvztv.sk),
mesta Trebišov (www.trebisov.sk), mesta Sečovce (www.secovce.sk), mesto
Kráľovský Chlmec (www.kralovskychlmec.sk), Regionálnych novín „Chlmecké
názory“, Regionálnych novín „Sečovčan“.

-

V roku 2015 bol realizovaný dotazníkový prieskum „Päť zásad pre bezpečnejšie
potraviny“ v rámci Svetového dňa zdravia. Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo
50 mužov a žien nášho okresu. Spolu bolo realizovaných 200 výkonov.

-

Okrem individuálnych aktivít sú realizované aj skupinové a populačné aktivity na
ovplyvnenie životného štýlu obyvateľstva okresu Trebišov, a tým zníženiu
chorobnosti a úmrtnosti na chronické ochorenia.

-

Na RÚVZ so sídlom v Trebišove naďalej prebieha aktívna spolupráca PPL a služieb
„Poradne zdravia RÚVZ Trebišov“. Pri tejto spolupráci sa poskytovalo cielené
poradenstvo a pracovníkom priamo na pracovisku prevádzky bolo poskytnuté meranie
tlaku, hodnotenie BMI, meranie glukózy a cholesterolu. Následne odborné
pracovníčky „Poradne zdravia RÚVZ so sídlom v Trebišove“ poskytovali výživové
poradenstvo a poradenstvo pri odvykaní od fajčenia.
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-

V rámci ŠZD sa poskytovalo poradenstvo v malých a stredných výrobných podnikoch.
Konzultácie sa týkali predovšetkým odborných usmernení v problematike
objektivizácie rizikových faktorov na pracovisku a hodnotenia rizika.

-

V roku 2015 sme v rámci ŠZD v okrese Trebišov, vykonali celkom 174 cielených
previerok u zamestnávateľov so zameraním na zabezpečenie ochrany a podpory
zdravia pri práci v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. a nadväzujúcich legislatívnych
úprav.

-

RÚVZ so sídlom v Trebišove získava údaje o zdravotných rizikách, vydáva
rozhodnutia o zaradení prác do kategórie rizikových prác a vedie evidenciu o počte
exponovaných zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce v zamestnávateľských
subjektoch nášho okresu. V roku2015 boli priebežne vykonávané kontroly plnenia
opatrení vyplývajúcich zamestnávateľom z rozhodnutí o určení rizikových prác. Ku
koncu roku 2015 evidujeme v okrese Trebišov celkom 238 pracovníkov
vykonávajúcich rizikové práce z toho 57 žien, čo je oproti roku 2014 pokles
celkového počtu pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce.

Vyššie uvedené aktivity boli realizované v súlade s hlavnými cieľmi podpory a ochrany
zdravia, a to znížiť výskyt ochorení v populácii ovplyvnením spôsobu života ľudí tým, že sa
im umožní výber spôsobu života na základe objektívnych informácií.
Na naplnenie hlavných odborných priorít na úseku verejného zdravotníctva boli jednotlivými
odbornými útvarmi v priebehu roku 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. RÚVZ Trebišov vypracoval
samostatný odpočet realizácie PaP s ich aktuálnymi cieľmi, do ktorých realizácie je RÚVZ
Trebišov zapojený v roku 2015.

B/ 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.

V hodnotenom období roka 2015 tunajší úrad pokračoval v procese monitorovania
a hodnotenia stavu verejného zdravia v jeho najdôležitejších aspektoch.
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Základom pri tejto činnosti je legislatívou definované kľúčové postavenie systému verejného
zdravotníctva v tomto procese hodnotenia zdravotného stavu obyvateľstva pre optimalizáciu
plánovacích a manažérskych rozhodnutí.
Vyhodnocujeme stav a vývoja verejného zdravia populácie celého okresu Trebišov
s porovnaním na populáciu Košického kraja a populáciu Slovenska. Stav a vývoj verejného
zdravia bol hodnotený aj na lokálnej úrovni, t.j. vyhodnotený je zdravotný stav obyvateľstva
v mestách okresu Trebišov za obdobie rokov 2003 až 2014 (v niektorých ukazovateľoch až za
obdobie 2001 – 2014). Závery analýz poukazujú na odlišnosti verejného zdravia v týchto
komunitách okresu Trebišov od celoslovenského priemeru v socio-ekonomických
ukazovateľoch, vo vývoji demografických ukazovateľov, vo vyššej miere hrubej, dojčenskej
a novorodeneckej úmrtnosti, ako aj vo vyššej úmrtnosti na srdcovo-cievne a onkologické
ochorenia.
Zároveň boli identifikované aj rozdiely medzi hlavnými determinantami verejného zdravia
u obyvateľstva v týchto lokalitách v severnej a južnej časti okresu Trebišov. Severná časť sa
vyznačuje vysokým podielom rómskeho obyvateľstva, vyššou pôrodnosťou, pomalším
starnutím. Zároveň je tu významne vyššia chorobnosť na prenosné ochorenia, dojčenská
a novorodenecká úmrtnosť a dominuje tu úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia. Južná časť
okresu je typická nadpolovičným podielom obyvateľstva maďarskej národnosti. Žije tu
výrazne staršia populácia. Zaznamenávame tu vysokú migráciu mladej produktívnej zložky,
vyššiu úmrtnosť na onkologické ochorenia a choroby tráviacej a dýchacej sústavy.

Aktuálna verejno-zdravotná charakteristika okresu Trebišov
(spracovanie k 9/2015)
 Obyvateľstvo okresu Trebišov charakterizuje zmiešaná národnostná skladba.
Podmienená je významným zastúpením rómskeho obyvateľstva a pohraničnou
lokalizáciou okresu (s Maďarskou republikou). Podľa údajov zo sčítania obyvateľov
domov a bytov v roku 2011 sa z hľadiska národnostnej štruktúry okres Trebišov líši
od SR a KE kraja, a to menším podielom obyvateľstva slovenskej národnosti, 3-krát
vyšším zastúpením obyvateľstva maďarskej národnosti a 2-krát vyšším podielom osôb
hlásiacich sa k rómskemu etniku. Obyvateľstvo maďarskej národnosti tvorí 26,5% podiel
z obyvateľstva v okrese.
 Podľa výskumu realizovaného ŠÚ SR a Úradom splnomocnenca vlády pre rómske
komunity žije v okrese Trebišov 5-ta najpočetnejšia populácia obyvateľov rómskej
národnosti v SR (4,88% z obyvateľov SR a 16,36% z obyvateľov okresu TV). Osídlenie
obyvateľstvom rómskej národnosti má v Trebišove rozptýlený charakter. Rómovia žijú
v nadpolovičnej väčšine obcí v okrese TV. Všetky tieto charakteristiky sú veľmi
významné z hľadiska výskytu rizikových faktorov životného štýlu a rizika šírenia
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prenosných ochorení (epidémia syfilisu, epidémia mumps, epidémia žltačky typu C,
črevné nákazy, a iné).
 Z hľadiska najvyššieho dosiahnutého vzdelania vykazuje okres Trebišov menej priaznivú
skladbu obyvateľstva ako SR a KE kraj s viac ako 40% zastúpením osôb bez maturitného
vzdelania a len s 8% zastúpením vysokoškolsky vzdelaných osôb.
 V okrese Trebišov pri porovnaní so SR a KE krajom žije najmenej pracujúcich a podiel
nezamestnaných je najvyšší. Priemerná úroveň nezamestnanosti v okrese Trebišov
(25%). Miera nezamestnanosti je dvojnásobne vyššia ako v SR a 1,4-násobne vyššia
ako v KE kraji. Tieto skutočnosti významne podmieňujú vyšší výskyt rizikového
správania v oblasti životného štýlu a nižšiu úroveň zdravotného uvedomenia, čo má
neskôr dopad na chorobnosť a úmrtnosť obyvateľstva.
 Mestá okresu Trebišov - V mestách na severe okresu (Trebišov a Sečovce) predstavuje
obyvateľstvo slovenskej národnosti vyše 70% podiel, obyvateľstvo rómskej príslušnosti
tvorí vyše 12%. V týchto mestách žije väčšina vysokoškolsky vzdelaných osôb a je tu
výrazne nižší podiel nezamestnaných (menej ako 14%). V mestách na juhu okresu má
prevahu obyvateľstvo maďarskej národnosti (Kráľovský Chlmec 73,6%, Čierna nad
Tisou 62,3%). Rómske etnikum je len málo zastúpené (do 4%). Obyvateľstvo
so vzdelaním bez maturity tvorí v mestách na juhu okresu takmer 46%, podiel
vysokoškolákov je menej ako 5%. Nezamestnaní v týchto mestách tvoria takmer 20%.
Obyvateľstvo v mestách južnej časti okresu vykazuje významne rizikovejšie
charakteristiky.
 Štruktúra obyvateľstva - populácia okresu Trebišov vykazuje odlišný demografický
vývoj ako SR a KE kraji. V okrese TV žije mladšia populácia. Proces starnutia populácie
zdola vekovej pyramídy tu prebieha, ale toto starnutie je pomalšie ako na úrovni SR a KE
kraja. V okrese TV sledujeme trend úbytku obyvateľstva sťahovaním s negatívnou
prognózou v nasledujúcich rokoch. Trend celkového prírastku je v okrese Trebišov tiež
klesajúci, zatiaľ čo v SR a v KE kraji je stúpajúci.
 Veľká časť populácie produktívneho veku v okrese Trebišov je tvorená vyššími
vekovými skupinami. Z toho dôvodu je možné v najbližších 5-10 rokoch očakávať
značný nárast poproduktívnej zložky oproti súčasnému stavu. Za následok to bude mať
vyšší dopyt po zdravotnej starostlivosti a vyššiu potrebu zdravotno-sociálnych lôžok.
Táto situácia bude pravdepodobne najvýraznejšia v meste Kráľovský Chlmec.
 Mestá okresu Trebišov - Mestá lokalizované v severnej oblasti (Trebišov a Sečovce)
vykazujú odlišný vývoj demografických ukazovateľov ako mestá v južnej časti okresu
(Kráľovský Chlmec a Čierna nad Tisou). Sečovce vykazujú vyšší podiel
predproduktívnej zložky obyvateľstva, najnižší priemerný vek, potratovosť je nižšia
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a úbytok sťahovaním je výrazne nižší a ako v mestách na juhu. Mestá v južnej časti
okresu vykazujú značne odlišný vývoj. Najstaršia populácia v okrese Trebišov žije
v meste Kráľovský Chlmec a bude ďalej starnúť. V Čiernej nad Tisou zaznamenávame
najvýraznejšie zmeny v štruktúre obyvateľstva. Za sledované obdobie klesol počet
obyvateľov o takmer 18%. Došlo k výraznému úbytku obyvateľstva v mladej
produktívnej zložke najmä u 20 – 29 ročných. V Čiernej nad Tisou žije najmenej 65+
ročných osôb, čo je podmienené vysokou úmrtnosťou v produktívnej zložke populácie.
Čierna nad Tisou „vymiera“ – v dôsledku migrácie mladej produktívnej zložky (dochádza
aj k poklesu pôrodnosti) a v dôsledku vysokej úmrtnosti v produktívnej časti populácie.
Úmrtnosť


V okrese TV je vyššia miera hrubej, dojčenskej a novorodeneckej úmrtnosti ako aj
vyššia úmrtnosť mužov a žien než je na úrovni SR a KE kraja. Faktory,
ktoré pravdepodobne najviac ovplyvňujú túto situáciu sú jednak národnostná štruktúra
obyvateľstva okresu, ktorá podmieňuje vyšší výskyt rizikových faktorov životného štýlu.
Z hľadiska úmrtnosti podľa príčin smrti je v okrese Trebišov úmrtnosť na srdcovocievne ochorenia vyššia ako na úrovni spádového kraja a SR. Úmrtnosť
na onkologické ochorenia je v okrese vyššia ako v KE kraji a porovnateľná
s úmrtnosťou v SR. Jedná sa o dlhotrvajúci negatívny trend, ktorý je podmienený
nepriaznivými
socio-ekonomickými
ukazovateľmi
a kultúrnymi
zvyklosťami
heterogénnej národnostnej štruktúry okresu. Trend štandardizovanej úmrtnosti na
srdcovo-cievne ochorenia v okrese Trebišov je však klesajúci, čo možno hodnotiť
pozitívne. Naopak štandardizovaná úmrtnosť na onkologické ochorenia je dlhodobo
stúpajúca v okrese TV podobne ako KE kraji a SR.
 V okrese TV sa klesajúci trend dojčenskej úmrtnosti zastavil v rokoch 2012 a 2013
a v súčasnosti pozorujeme stagnáciu a pretrvávanie tohto negatívneho vývoja,
čo je možné hodnotiť ako veľmi nepriaznivé. Dojčenská úmrtnosť je v populácii okresu
Trebišov dlhodobo významne vyššia ako KE a v SR. Tento stav je zrejme podmienený
vysokým podielom rómskeho etnika a do popredia sa v tejto súvislosti dostáva aj otázka
dostupnosti zdravotnej starostlivosti, respektíve compliance zo strany marginalizovaných
(nižších socio-ekonomických skupín) obyvateľstva.
 Mestá okresu TV – dlhodobo najhoršie výsledky – vysokú mieru dojčenskej
a novorodeneckej úmrtnosti vykazuje mesto Trebišov. V meste Trebišov sa nachádza
najpočetnejšia komunita rómskeho obyvateľstva v okrese. Napriek blízkosti lokalizácie
ústavného zdravotníckeho zariadenia aj bezprostrednej blízkosti ambulantných
zdravotníckych zariadení je dojčenská úmrtnosť stúpajúca. Táto situácia je
pravdepodobne
podmienená
nevyhovujúcimi
hygienickými
podmienkami
a nedostatočnou opaterou v príslušnej rómskej komunite.
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 Mestá okresu Trebišov - hrubá úmrtnosť v mestách okresu Trebišov vykazuje
heterogenitu. V priebehu rokov však došlo v mestách na juhu (Čierna nad Tisou
a Kráľovský Chlmec) k zvyšovaniu úmrtnosti a tento negatívny trend bude
pravdepodobne pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Mestá na severe vykazujú zhodne
mierne klesajúci trend. Dlhodobo najvyššia hrubá miera úmrtnosti sa zisťuje v obci
Čierna nad Tisou. Vývoj úmrtnosti žien je nepriaznivý v mestách na juhu okresu Kr. Chlmec a Čierna nad Tisou. Úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia je dlhodobo
najvyššia v Čiernej nad Tisou. Úmrtnosť na onkologické ochorenia je dlhodobo vysoko
najvyššia v Kráľovskom Chlmci. Mestá na juhu okresu TV – Čierna nad Tisou
a Kráľovský Chlmec vykazujú vyššiu úmrtnosť na najčastejšie príčiny smrti ako mestá na
severe okresu (Trebišov, Sečovce).
Chorobnosť na prenosné ochorenia
 Jedným z najvýznamnejších verejno-zdravotných problémov v okrese Trebišov je
dlhodobo pretrvávajúca (protrahovaná) epidémia syfilisu. Celkový počet ochorení
v rámci protrahovanej epidémie syfilisu v okrese Trebišov (od
03.01.2010
do 31.12.2014) je 225 ochorení. Najvyšší výskyt od začiatku epidémie každoročne
zaznamenávame v meste Trebišov (za celú epidémiu 76,0% prípadov), druhou lokalitou
s najvyšším výskytom je mesto Sečovce (8,9%). V meste, ale aj v okrese Trebišov je
najviac postihnutou lokalitou rómska osada v meste Trebišov, kde je počet prípadov
ochorení každoročne najvyšší.
- Pretrvávajúcim problémom, vzhľadom na protrahovanú epidémiu syfilisu v okrese
Trebišov, zostáva zrušenie kožného oddelenia v ústavnom zdravotníckom zariadení
v lokalite najvyššieho výskytu ochorenia. Z toho dôvodu nie je možné dostatočne
zabezpečiť izoláciu pacientov s pohlavnými ochoreniami. Väčšina pacientov pochádza
z prostredia nízkeho hygienického štandardu s problematickou compliance. Pacienti sú
liečení v dennom stacionári, avšak nie je dodržiavaná pohlavná abstinencia pacientov,
čím narastá počet nových nakazených. Na tento problém bolo upozornené vedenie
príslušného ústavného zdravotníckeho zariadenia.
Epidémia vírusovej hepatitídy C - Od mája 2015 sú v okrese Trebišov je hlásených
7 prípadov vírusovej hepatitídy C. 3 prípady sa vyskytli v rómskej osade mesta Trebišov.
4 prípady v meste Trebišov. V 6-tich prípadoch ochorení bolo zistené intravenózne
užívanie drog. V dvoch prípadoch aj trestná činnosť chorých. Ochorenia sa vyskytujú
v prostredí nízkeho hygienického štandardu.
 Epidémia parotitídy (mumps) v okrese Trebišov . V roku 2014 došlo k výskytu
ochorení na mumps (parotitis epidemica). V priebehu roka chorobnosť významne stúpla
a dosiahla epidemický výskyt. V regionálnej epidémii od 08.01.2014 do 31.12.2014
ochorelo 172 osôb. Najviac zasiahnutou lokalitou bola rómska osada v meste Trebišov,
t.j. ochorenia sa vyskytovali vo významnej prevahe v prostredí s nízkym hygienickým
štandardom (77,9% chorých). Významným rizikovým faktorom podmieňujúcim šírenie
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nákazy v ohniskách bolo nedodržiavanie compliance chorých - nedodržiavanie izolácie
ako aj nevyhľadávanie zdravotnej starostlivosti osobami s príznakmi ochorenia.
 V okrese TV je u všetkých vybraných prenosných ochorení najvyššia chorobnosť v meste
Trebišov a Sečovce, kde žijú aj najpočetnejšie skupiny rómskeho obyvateľstva.
 Podiel rómskeho obyvateľstva, prevažne nízky hygienický štandard bývania
a komunálnej hygieny, nižšia vzdelanostné úroveň a nízka ekonomická aktivita tejto
skupiny obyvateľstva majú významný vplyv na zdravotný stav– vysoká dojčenská
a novorodenecká úmrtnosť, dlhodobá epidémia syfilisu, epidémia parotitídy, črevné
nákazy, výskyt sociálno-patologických javov najmä rozšírenie intravenózneho užívania
drog a s ním spojená epidémiu vírusovej hepatitídy C.
 Lôžkový fond neodráža epidemiologickú situáciu v okrese Trebišov – chýba infekčné
oddelenie, kožné oddelenie. V TV sa však nachádza vysokošpecializované lôžkové
ambulantné pracovisko TBC a pľúcnych chorôb.

 Typickým problémom okresu Trebišov v mnohých lokalitách je predovšetkým
chýbanie vodovodu a kanalizácie. Táto skutočnosť významne znižuje kvalitu životného
prostredia aj hygienickú úroveň a zvyšuje zdravotné riziká nie len u rómskeho
obyvateľstva. Nezamestnanosť, s ňou súvisiaca chudoba a chýbanie vodovodu
a kanalizácie sú zdravotné riziká, ktoré postihujú aj časť nerómskeho obyvateľstva
okresu. Stále je 30% obyvateľov nenapojených na verejný vodovod a 65% bez
pripojenia na kanalizáciu - títo obyvatelia využívajú na zásobovanie pitnou vodou
individuálne vodné zdroje, ktoré môžu predstavovať akútne aj neskoré zdravotné riziká.
Rizikové faktory chronických chorôb
 Pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva je 20 rokov zriadené Poradenské
centrum ochrany a podpory zdravia, ktoré poskytuje vyšetrenia a poradenstvo zamerané
na zníženie výskytu rizikových faktorov životného štýlu najčastejších príčin smrti.
 Z analýz údajov v poradenskom centre RÚVZ Trebišov je zrejmé, že proporcia
rizikových faktorov životného štýlu je u obyvateľstva okresu vysoká. 37,7% vyšetrených
osôb trpí alebo trpelo metabolickým syndrómom, ktorý je závažným rizikovým faktorom
srdcovo-cievnych chorôb. Centrálna obezita (rizikový obvod pása) sa vyskytoval u 62%
vyšetrených osôb a vysoký krvný tlak bol 56% vyšetrených. Najčastejšie sa vyskytujúca
hodnota obvodu pása bola 100 cm. Nízke hladiny HDL cholesterolu, t.j. ochranného
cholesterolu malo 60% klientov.
Získané výsledky stavu verejného zdravia na okresnej a lokálnej úrovni sú na požiadanie
poskytované kompetentným zástupcom miestnej samosprávy a štátnej správy s cieľom
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realizácie dobrej štátnej politiky zdravia a následného dosiahnutia zlepšenia zdravotného
stavu obyvateľstva vytváraním zdravie podporujúcich podmienok pre život.
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trenčíne
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1. HYGIENA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA
1.1 Monitoring kvality pitnej vody, sledovanie obsahu dusičnanov v o verejných
vodovodoch a individuálnych vodných zdrojov v spádovej oblasti.
Na základe zozbieraných údajov o kvalite pitnej vody RÚVZ so sídlom v Trenčíne
informuje verejnosť o kvalite pitnej používanej na prípravu stravy pre dojčatá z hľadiska
prevencie methemoglobinémie ako i redukcie ochorení a úmrtnosti detí v dôsledku
konzumácie nevyhovujúcej kvality pitnej vody. RÚVZ so sídlom v Trenčíne pravidelne
aktualizuje na svojej webovej stránke zoznam verejných vodovodov podľa obsahu dusičnanov
(do/nad 10 mg/l) na základe dlhodobých výsledkov monitoringu kvality pitnej vody vo
verejných vodovodoch.
Taktiež zabezpečuje v spolupráci s detskými lekármi odbery pitných vôd z individuálnych
zdrojov v oblastiach, ktoré nie sú zásobované z verejných vodovodov za účelom
informovanosti matiek o kvalite pitnej vody za účelom znižovanie rizika výskytu dojčenskej
methemoglobinémie pri používaní pitnej vody na prípravu stravy pre dojčatá. V období
1.1.2015 – 31.12.2015 bolo odobratých 31 studní v oblastiach, ktoré nie sú zásobované
verejným vodovodom. V 21 vzorkách bol zaznamenaný prekročený limit nad 10 mg/l a voda
nebola doporučená na prípravu stravy pre dojčatá.
1.2 Kontrola vody na kúpanie.
Pre kúpaciu sezónu 2015 bola orgánom verejného zdravotníctva v spádovej oblasti RÚVZ
so sídlom v Trenčíne povolená prevádzka na letných umelých kúpaliskách – okres Bánovce
nad Bebravou: Pažiť – Bánovce nad Bebravou, okres Myjava: Samšport – Myjava, Brezová
pod Bradlom.
V priebehu kúpacej sezóny bola ukončená rekonštrukcia letného umelého kúpaliska Zelená
žaba v Trenčianskych Tepliciach v okrese Trenčín, ktoré bolo z tohto dôvodu uvedené do
prevádzky až počas prebiehajúcej kúpacej sezóny.
Letné kúpalisko Nemšová si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu a pre KS 2015 nebolo
otvorené. Staré Letné kúpalisko Trenčín – Sihoť bolo z dôvodu rekonštrukčných prác na
železničnej trati zrušené. Nové Letné kúpalisko Trenčín – Sihoť je už síce postavené, ale
nemá doriešenú infraštruktúru a pre KS 2015 opäť nebolo otvorené.
Pred uvedením kúpalísk do prevádzky bola dokladovaná kvalita bazénovej vody a boli
vykonané komplexné previerky areálov ako aj personálne zabezpečenie kúpalísk.
Počas sezóny bol na kúpaliskách vykonávaný odber vzoriek a štátny zdravotný dozor za
účelom zistenia súladu prevádzkovania kúpalísk s platnou legislatívou. V priebehu sezóny
neboli s prevádzkovateľmi riešené zásadné nedostatky v prevádzke kúpalísk, na základe
ktorých by bolo nutné dlhodobo prerušiť prevádzku. Drobné nedostatky súviseli podobne ako
v minulosti s kvalitou vody na kúpanie a čistením bazénov (voľný a viazaný chlór,
mikrobiologické ukazovatele, znečistenie v bazénoch), čistotou súvisiacich priestorov
bazénov. V prípade zistenia nedostatkov boli tieto okamžite riešené pre zabezpečenie
vyhovujúceho stavu prevádzkovania. Príčiny zistených nedostatkov: nedostatočná, resp.
nadlimitná dezinfekcia bazénovej vody.
Rozvoj letných kúpalísk v posledných rokoch úzko súvisí s objemom finančných
prostriedkov vyčlenených na ich rekonštrukciu a údržbu. Nutnosť realizácie komplexnejšej
rekonštrukcie a chýbajúce finančné prostriedky pravdepodobne súvisia aj s letným
kúpaliskom v Nemšovej, resp. novým letným kúpaliskom Trenčín – Sihoť, ktoré boli pre KS
2015 mimo prevádzky.
Počas KS 2015 bola sledovaná aj voda určená na kúpanie (VUK) Zelená voda – Nové
Mesto nad Váhom. Verejnosťou boli využívané dve pláže (Perla a Bolt). Rekreácia bola na
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oboch plážach neorganizovaná. Prevádzkovatelia ubytovania pri oboch plážach však
zabezpečovali pre návštevníkov zariadenia pre osobnú hygienu ako aj starostlivosť
o plážoviská (úprava plážovísk pred sezónou a počas sezóny, odvoz odpadov počas sezóny,
starostlivosť o čistotu pláže a zariadení pre osobnú hygienu). Kontrolu kvality VUK
v pravidelných intervaloch podľa programu monitorovania zabezpečoval správca vodnej
plochy Mesto Nové Mesto nad Váhom pri pláži Bolt. V roku 2015 sa nerealizovali žiadne
činnosti a práce súvisiace s rozvojom lokality.
Kvalita VUK počas celej KS 2015 vykazovala vyhovujúcu kvalitu, nebolo zaznamenané
žiadne krátkodobé znečistenie. Počas KS bolo zo štrkoviska - VUK Zelená voda – Nové
Mesto nad Váhom odobratých 5 vzoriek v dvojtýždňových intervaloch a 1 vzorka pred
začiatkom KS. Interval programu monitorovania vody na kúpanie bol dodržaný.
Okrem VUK Zelená voda Nové Mesto nad Váhom sa v spádovom území RÚVZ Trenčín
nenachádzajú ďalšie lokality s VUK, ani prírodné kúpaliská.
V mesiacoch júl a august bol v rámci ŠZD vykonávaný odber povrchovej vody aj na
vodných útvaroch, ktoré boli navštevované a využívané väčším počtom obyvateľov aj na
kúpanie. Výsledky laboratórnych analýz povrchovej vody boli oznamované verejnosti
prostredníctvom IS voda na kúpanie. Na všetkých takýchto lokalitách je kúpanie na vlastné
riziko. Počas KS na sledovaných vodných útvaroch voda v čase odberu vykazovala
vyhovujúcu kvalitu. Počas horúcich dní v KS, resp. po nich bolo na všetkých sledovaných
vodných útvaroch zaznamenané zníženie priehľadnosti. Nebolo však zistené žiadne
mikrobiologické znečistenie, ani premnoženie cyanobaktérií.
Vzorky boli odobraté na lokalitách – vodných útvaroch (spolu 13 vzoriek):
− Dubník – Stará Turá – vodná nádrž zachytáva vodu z okolitých vodných tokov,
v súčasnosti využívaná na rybolov, počas sezóny sa pravidelne prejavuje zvýšený
zákal vody z dnového sedimentu. V okolí sa nachádza niekoľko rekreačných objektov
(v minulosti podnikové chaty), autokemping. Technické vybavenie a zázemie pre
návštevníkov je bez rozvoja.
− Horná Streda – štrkovisko, vodná plocha vytvorená po ťažbe štrku pri stavbe diaľnice,
využívaná na rybolov, bez vybavenosti pre návštevníkov.
− Stará Myjava – vodná nádrž zachytáva vodu z okolitých vodných tokov, požiarna
nádrž, v okolí sa nachádza niekoľko sezónnych rekreačných objektov.
− Prusy – Bánovce nad Bebravou – vodná nádrž zachytáva vodu z okolitých vodných
tokov, v súčasnosti využívaná na rybolov.
− Opatová – umelá nádrž, vybudovaná hlavne na požiarne účely blízkeho rekreačného
zariadenia. Prevádzkovateľ rekreačného zariadenia počas KS 2015 zabezpečoval
v mesiacoch júl a august kontrolu kvality vody v pravidelných intervaloch.
Na vodnom útvare - nádrž Opatová bola zaznamenaná zvýšená návštevnosť oproti
predchádzajúcim kúpacím sezónam, keďže v meste Trenčín nebolo počas KS 2015
prevádzkované žiadne umelé letné kúpalisko.
Vodná nádrž Brezová pod Bradlom je dlhodobo vypustená z dôvodu rekonštrukcie.
Počas kúpacej sezóny bolo odobratých na laboratórnu analýzu celkovo 43 vzoriek vody na
kúpanie z umelých kúpalísk.
Obvodnými a odbornými lekármi neboli orgánu verejného zdravotníctva hlásené žiadne
ochorenia, ktoré by boli vznikli v priamej príčinnej súvislosti s kúpaním alebo pobytom v
areáloch kúpalísk, resp. VUK počas KS 2015.
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1.3 Štátny zdravotný dozor v ubytovacích zariadeniach, v zariadeniach opatrovateľskej
starostlivosti
V rámci regionálnej pôsobnosti odboru HŽP a Z na Regionálnom úrade verejného
zdravotníctva so sídlom v Trenčíne bol na základe mimoriadnej úlohy vykonaný štátny
zdravotný dozor v 36-tich zariadeniach nachádzajúcich sa v okresoch Trenčín, Nové Mesto
nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjava. Jedná sa o 11 zariadení pre seniorov, 14
centier sociálnych služieb, 10 zariadení opatrovateľskej služby, domov komunitného bývania
pre osoby s autizmom. V zariadení pre seniorov Modrová poskytovateľ sociálnych služieb Senior Modrová, n. o., Modrová 298 neumožnil odborným zamestnancom Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne vstup do predmetného zariadenia a výkon
štátneho zdravotného dozoru. Uvedeným konaním si prevádzkovateľ zariadenia nesplnil svoju
povinnosť uvedené v § 52 ods. 1 písm. o) a to poskytovať osobám vykonávajúcim štátny
zdravotný dozor súčinnosť pri výkone ich oprávnení podľa § 55 ods. 1 a zdržať sa konania,
ktoré by mohlo mariť výkon štátneho zdravotného dozoru, čím sa dopustil iného správneho
deliktu podľa § 57 ods. 42 písm. l) zák. č. 355/2007 Z. z.
Pri výkone štátneho zdravotného dozoru boli zistené drobné nedostatky v prevádzkovej
hygiene ako i drobné stavebno-technické nedostatky vo viacerých zariadeniach
v nasledovnom rozsahu :
- nedodržiavanie manipulácie s prevádzkovou bielizňou tak, aby nedochádzalo ku
kríženiu čistej a použitej bielizne,
- nedodržiavanie oddeleného uloženia civilného a pracovného odevu zamestnancov,
- nezabezpečenie označovania dezinfekčných prostriedkov – názov, dátum spotreby
a ako aj sledovanie a dodržiavanie doby spotreby jednotlivých prípravkov,
- nevedenie záznamov o odovzdaní ľudských pozostatkov v súlade s prílohou č. 2
k zákonu č. 131/2010 Z. z.
- nezabezpečenie teplej vody pri výlevke, nezabezpečenie odvetrania skladových
priestorov a osadenie umývadla v práčovni.
Na zistené nedostatky boli prevádzkovatelia upozornení pri výkone štátneho zdravotného
dozoru a niektoré z nich boli odstránené už počas výkonu štátneho zdravotného dozoru. Do
záznamov boli 15 prevádzkovateľom zariadení uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov.
V jednom zariadení bolo zistené, že počet klientov v zariadení nie je dodržaný vzhľadom na
ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné
prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie
zariadenia. Plošné výmery viacposteľových izieb pre ubytovacie zariadenia s neobmedzeným
ubytovaním sú poddimenzované a teda plošná výmera pre klienta je nižšia ako stanovuje
citovaná vyhláška a schválený prevádzkový poriadok.
V roku 2015 bol vykonaný štátny zdravotný dozor v 23 ubytovacích zariadeniach.
Najčastejšie zistené nedostatky pri výkone štátneho zdravotného dozoru boli nasledovné :
- nebolo zabezpečené oddelené skladovanie čistej a špinavej bielizne,
- nebola zabezpečená miestnosť pre upratovačku vybavená výlevkou s prívodom
studenej a teplej vody, na uloženie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov,
- na ubytovacích izbách, hlavne v ubytovacích zariadeniach nižšieho štandardu, kde sú
ubytovaní robotníci bol poškodený nábytok, izby neboli nedostatočne vybavené
účelovým zariadením (stoličky, nočné stolíky, skrine, a pod.), čalúnené časti nábytku,
podušky a paplóny boli opotrebované,
- nebol vytvorený priestor pre personál - šatňa so zariadením pre osobnú hygienu.
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1.4 Sledovanie záťaže skupín obyvateľstva vybraným chemickým faktorom v životnom
a pracovnom prostredí - Sledovanie vplyvu škodlivých látok vo vnútornom ovzduší
škôl na zdravie detí v súčinnosti s oddelením hygieny detí a mládeže,
laboratórnym pracoviskom RÚVZ Trenčín
V rámci medziodborovej úlohy ,,Sledovanie vplyvu škodlivých látok vo vnútornom ovzduší
škôl na zdravie detí v rôznych regiónoch Slovenska“ sa zabezpečil vo vykurovacom období
január - marec 2015 zber údajov o zdravotnom stave žiakov prostredníctvom dotazníkov Dotazník o kvalite prostredia a komfortu detí v škole, Dotazník o spôsobe dochádzania do
školy, hygiene, fajčení, respiračných a alergických symptómov a Dotazník o dýchacích
a alergických príznakoch a domácom prostredí. Ďalej boli získané údaje o fajčení od
zamestnancov škôl. Zároveň bolo vykonané posúdenie školských budov, vybraných tried,
spôsob ich každodenného využívania a údržby prostredníctvom dotazníkov – dotazník
o škole, dotazník o triede. Do projektu bolo v prvom polroku 2015 zapojených 5 škôl. Počet
zapojených respondentov bol 335 žiakov a 25 učiteľov. Údaje z dotazníkov boli následne
spracované do jednotlivých databáz.
2.

PREVENTÍVNE PRACOVNÉ LEKÁRSTVO A TOXIKOLÓGIA

2.5

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:

Do 31.12.2015 bolo vykonaných 875 štátnych zdravotných dozorov ukončených
záznamom. Vydaných bolo 376 rozhodnutí a 134 záväzných stanovísk. Z toho 60 rozhodnutí
bolo vydaných na základe žiadostí o zaradenie, zmenu alebo vyradenie prác z kategórií
rizikových prác. Uložené bolo 1 opatrenie podľa § 48 zák. č. 355/2007 Z. z. a 14 sankcií za
správne delikty rôzneho charakteru, najmä za prevádzkovanie priestorov bez súhlasného
rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva, za nesprávny pracovný postup a použitie
nepovoleného prípravku pri výkone deratizácie živočíšnych škodcov, za nezabezpečenie
zdravotného dohľadu a objektivizácie pracovného prostredia.
2.5.1 v prevádzkach
s výskytom látok, u ktorých je reprodukčnotoxické riziko
(toluénu), spojené s objektivizáciou chemických faktorov
V roku 2015 bolo vykonaných 5 ŠZD v prevádzkach, kde sa používajú alebo v minulosti
používali organické rozpúšťadlá na báze toluénu spojené s objektivizáciou chemických
faktorov. V troch prevádzkach - lakovniach neboli prekročené NPEL pre organické
rozpúšťadlá vrátane toluénu, z toho v 2 prevádzkach šlo o lakovacie pracoviská autoservisov.
Dva ŠZD boli vykonané v prevádzkach na výrobu obuvi so zameraním na lepidlá používané
pri výrobe obuvi, objektivizované boli profesie - robotník pri lepení podošiev, lisovaní obuvi.
Zistené bolo, že v súčasnosti sa zmesi s obsahom toluénu v týchto prevádzkach už
nepoužívajú. Hodnoty stanovovaných organických rozpúšťadiel v pracovnom prostredí
(acetón, a iné) v súčasnosti používaných zmesiach neprekračoval NPEL. Ani v jednej
z preverovaných prevádzok zamestnanci nie sú zaradení do kategórie rizika z hľadiska
chemických faktorov, ktoré boli objektivizované. Celkovo sme zaznamenali trend používať
menej škodlivé prípravky - organické rozpúšťadlá nie na báze toluénu ale najmä vodou
riediteľné prípravky.
Okrem uvedených ŠZD spojený s objektivizáciou bol vykonaný v 2 prevádzkach na
výrobu sklolaminátových plastových výrobkov, kde pri laminovaní sa používajú polyesterové
živice s obsahom styrénu v profesii laminátnik (spolu 5 zamestnancov). V oboch prevádzkach
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pri ručnom laminovaní boli prekročené NPEL, zamestnanci (spolu 3) však neboli zaradení do
rizika z expozície styrénu. V 8 prevádzkach boli v súlade s vykonávanou pracovnou
činnosťou zmerané aj pevné aerosóly (zváračské pevné aerosóly, prach z umelého brusiva,
prach z brúsenia sklolaminátov, inertný prach) aj rastlinný pevný aerosól z dreva (ostatné
dreviny), pričom prekročenie NPEL bolo zistené iba v dvoch prevádzkach (v jednej
prevádzke v súlade so zaradením profesie do 3. kategórie prác, v ďalšej prevádzke profesia
nebola zaradená do kategórie rizika.
V rámci ŠZD spojeného a objektivizáciou chemických škodlivín sme vykonali 1 ŠZD spojený
s meraním tetrachlóretylénu používaného na chemické čistenie v pracovnom prostredí
profesionálnej čistiarne, pričom nebol prekročený NPEL uvedenej látky. Bol vykonaný aj 1
ŠZD v tlačiarni so zameraním na organické rozpúšťadlá v tlačiarenských farbách a čistiacich
prípravkoch, tieto chemické látky v používaných chemikáliách neboli zistené.
Celkovo v priebehu roka 2015 bol ŠZD spojený s objektivizáciou chemických faktorov
v pracovnom prostredí vykonaný v 15 prevádzkach.
2.5.2 Vprevádzkach, kde v minulom roku došlo k preradeniu z kategórie 3. do 2.
kategórie hluku, spojené s objektivizáciou
ŠZD spojený s objektivizáciou hluku bol vykonaný v 2 prevádzkach. V prevádzke
zaoberajúcej sa zákazkovou kovovýrobou v profesii zámočník - zvárač zaradenej do 3. kat.
rizika hluku, pričom bolo zistené prekročenie povolených hodnôt expozície hluku
zamestnancov spĺňajúce kritériá na zaradenie do 4. kat. rizika hluku. V druhej prevádzke
zameranej na povrchovú úpravu a opravu nákladných motorových vozidiel bolo zistené
u zamestnanca v profesii pieskovač prekročenie povolených hodnôt expozície hluku v súlade
s doterajším zaradením do 4. kat. rizika hluku. Vzhľadom k zvyšujúcemu sa počtu podnetov
na hluk v životnom prostredí bola pozornosť venovaná vo veľkej miere aj objektivizácii hluku
z rôznych prevádzok šíriaceho sa do životného prostredia. V rámci ŠZD bola vykonaná
objektivizácia hluku v životnom prostredí v 5 prípadoch (aj opakovane po vykonaní opatrení).
2.6

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.

V spádovom území RÚVZ so sídlom v Trenčíne bolo v roku 2015 prešetrovaných celkovo
11 podozrení na chorobu z povolania (uvedené je spracované v Programoch a projektoch
RUVZ Trenčín za rok 2015).

2.7

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)

Návrhy na uvedenie priestorov do prevádzky za účelom priznania ich postavenia ako
chránených pracovísk boli (podľa charakteru priestorov) posudzované okrem oddelenia
PPLaT aj oddeleniami HV a HŽPaZ. K 31.12.2015 bolo posúdených 26 pracovísk, ktoré majú
charakter chráneného pracoviska, z toho 22 nových rozhodnutí a 4 stanoviská k zvýšeniu
počtu zamestnancov. Išlo najčastejšie o administratívne práce, upratovacie práce, šitie
odevov, predaj, výroba drobných výrobkov z dreva, výroba a balenie darčekových
predmetov, reklamná činnosť. Vykonaných bolo 30 kontrol na existujúcich chránených
pracoviskách. Pracoviská boli zariadené podľa druhu vykonávaných činností a zamestnanci
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majú k dispozícii zariadenia na osobnú hygienu. Neboli zistené závažné porušenie zákona
355/2007 Z. z. ani vydané sankčné opatrenia.
RÚVZ
Trenčín

2009

rozhodnutia 43
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2010
52
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75
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22

HYGIENA VÝŽIVY A BEZPEČNOSTI POTRAVÍN

3.1 Sledovanie a hodnotenie výživovej hodnoty a pestrosti stravy v zariadeniach
sociálnych služieb v rámci regiónu
Do úlohy bolo zapojených 10 zariadení sociálnych služieb s podávaním celodennej stravy
pre svojich klientov v regionálnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Trenčíne.
Cieľom úlohy bolo vyhodnotenie plnenia výživovej hodnoty celodennej stravy k platným
Odporúčaným výživovým dávka SR (ďalej len OVD), posúdenie pestrosti jedálnych lístkov
za mesiac a podľa zistení a výsledkov navrhnúť nápravné opatrenia.
Porovnaním výsledkov laboratórnych analýz s OVD podľa pohlavia a veku bolo zistené, že:
- energetická hodnota bola naplnená na 90-110 % u dvoch vzoriek celodennej stravy,
pod 90 % u 1 vzorky, nad 110 % u 5 vzoriek. V prípade dvoch vzoriek bola čiastočne
v rozmedzí plnenia OVD na 90-110 % u žien vo veku 65 – 79 a nad 80 rokov a mužov
vo vekovej kategórii nad 80 rokov a pod 90 % plnenie u mužov vo vekovej kategórii
65 – 79 rokov;
- % plnenia OVD pre bielkoviny bolo nad 110 % u 9 vzoriek pre všetky kategórie
spotrebiteľov a u 1 vzorky bolo % plnenia OVD pod 90 %;
- % plnenia OVD pre sacharidy bolo u 4 vzoriek v rozmedzí 90 – 110 %, u 1 vzorky
pod 90 % a u 5 vzoriek bolo rozdielne % plnenia v závislosti od veku s pohlavia (u 3
vzoriek % plnenie OVD na 90 % - 110 % v oboch vekových kategóriách žien
a u mužov vekovej kategórii nad 80 rokov a pod 90 % vo vekovej kategórií mužov od
65 -79 rokov, u 2 vzoriek plnenie OVD nad 110 % v oboch vekových kategóriách žien
a u mužov vekovej kategórii nad 80 rokov a u mužov od 65 -79 rokov % plnenie OVD
na 90 – 110 %);
- % plnenia OVD pre tuky u 4 vzoriek boli pod 90%, u 2 vzoriek v rozmedzí 90 – 110
% a u 4 vzoriek nad 110 % pre všetky kategórie spotrebiteľov,
- zistené hodnoty NaCl v celodennej strave prekračovali odporúčaný denný príjem
stanovený WHO - priemerná hodnota obsahu soli v celodennej strave bola 10,8
g/hmotnosť porcie, minimálne hodnota 6,79 g/hmotnosť porcie, maximálna hodnota
15,54 g/hmotnosť porcie
Spracovaním týždenného jedálneho lístka v programe ALIMENTA a porovnanie s OVD
bolo zistené, že:
- energetická hodnota bola naplnená nad 110 % u klientov v 4 zariadeniach vo všetkých
skupinách spotrebiteľov, v 6 zariadeniach energetickýpríjem za týždeň (priemerná
hodnota) naplnený na 90% - 110 % v kategórii muži do 79 rokov (6x), ženy vo
vekovej kategórii do 79 rokov (1x) a nad 110 % u mužov a žien vo vekovej kategórii
80 rokov a viac (6x);
- % plnenia OVD pre bielkoviny z týždenného jedálneho lístka bolo nad 110 % vo
všetkých 10 zariadeniach pre všetky skupiny spotrebiteľov;
- % plnenia OVD pre sacharidy z týždenného jedálneho lístka bolo v 3 zariadeniach nad
110 % a v jednom zariadení v rozmedzí 90%-100% pre všetky sledované kategórie
a v 6 zariadeniach bolo plnenie OVD v závislosti od veku a pohlavia;
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-

% plnenia OVD pre tuky z týždenného jedálneho lístka bolo nad 110 % v 9
sledovaných zariadeniach a v 1 zariadení bol príjem tukov naplnený na 90 %– 110 %
v oboch vekových kategóriách žien a u mužov nad 80 rokov, pričom u mužov do 79
rokov bol príjme tukov naplnený na menej ako 90 %;
Výpočtom koeficientu pestrosti jedálnych lístkov a frekvencie zaraďovania vhodných
a nevhodných potravín bolo zistené, že:
- koeficient pestrosti u obedov bol v rozmedzí 0,6 až 0,8, pestrosť obedov bola
hodnotená ako dobrá alebo veľmi dobrá,
- v prípade večerí bolo zistené, že bývajú zaraďované suché večere alebo varené prílohy
sú nahrádzané chlebom, koeficient pestrosti bol 0,5,
- problematické je posudzovanie pestrosti raňajok a doplnkových jedál – desiat
a olovrantov, z dôvodu, že sú ponúkané rovnaké potraviny a pokrmy (pečivo, maslo,
prípadne džem; resp. suchý chlieb, káva, čaj a mlieko), desiata býva ako súčasť
raňajok, v jedálnych lístkoch všeobecne uvádzané iba ovocie alebo zelenina bez
uvedenia jeho druhu, olovrant - cukrovinky – keksíky (17 x v mesiaci apríl);
- v jedálnych lístkoch bola nedostatočne zaraďovaná zelenina, pokrmy z rýb
(maximálne 2x mesačne), preferovanie pokrmov z bravčového mäsa, častejšie
zaraďovanie údenín,
- technologické úpravy pokrmov - varenie, pečenie a dusenie,1 x týždenne sú
zaraďované vyprážané pokrmy
Záver: zhodnotením výsledkov laboratórnej analýzy celodennej zostavy jedál možno
konštatovať, že v zariadeniach prevláda:
- vysoký príjem energie a bielkovín, vysoký príjem soli,
hodnoty zistené laboratórnou analýzou prevažne korelovali i s podrobným posúdením
priemernej energetickej a výživovej hodnoty 7 – dňového jedálneho lístka
spracovaného v programe ALIMENTA,
- výsledky laboratórnej analýzy v jednom zo zariadení boli ovplyvnené nedostatočnou
hmotnosťou odoberanej stravy (nezodpovedá údajom z jedálneho lístka),
- pri normovaní jedál neboli zohľadňované rozdielne vekové kategórie a pohlavie
u klientov.
Výsledky hodnotenia výživovej hodnoty a pestrosti stravy boli prejednané s vedením
jednotlivých zariadení s nasledovnými odporúčaniami: denne zaraďovať do jedálneho lístka
ovocie a zeleninu; zvýšiť ponuku celozrnného pečiva; zaraďovanie menej známych surovín;
zaraďovať zavárky z vločiek, krúpov, otúb; zvýšiť spotrebu rýb a zaraďovať do jedálneho
lístka viac jedál z mäsa s nízkym obsahom tuku – hydina, hovädzie; obmedziť podávanie
cukroviniek; v rámci pitného režimu ponúkať aj pitnú vodu; sledovať obsah soli
v jednotlivých surovinách na prípravu pokrmov, uprednostňovať koreniny a bylinky; sledovať
energetickú a biologickú hodnotu stravy počas mesiaca a porovnanie realizovať
s odporúčanými výživovými dávkami podľa pohlavia a veku.
3.2 Sledovanie obsahu soli v pokrmoch podávaných v zariadeniach školského
a ostatného uzavretého stravovania.
Sledovanie obsahu soli v hotových pokrmoch bolo rozdelené do 4 častí.
1. Laboratórnou analýzou bol sledovaný obsah soli v celodennej strave podávanej
klientom zariadení poskytujúcich sociálne služby. Zhodnotením obsahu soli
v celodennej strave podávanej v zariadeniach sociálnych služieb bolo zistené, že
príjem soli z celodennej stravy prekračuje odporúčanú dávku stanovenú WHO 5
g/deň vo všetkých vzorkách (10 odobratých a vyšetrených vzoriek). Priemerná
hodnota obsahu soli v celodennej strave bola 10,8 g/hmotnosť porcie, minimálne
hodnota 6,79 g/hmotnosť porcie, maximálna hodnota 15,54 g/hmotnosť porcie.
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2. V školskom stravovaní bolo odobratých 6 kompletných obedových menu na
laboratórnu analýzu NaCl (jednalo sa o 4 vzorky obedového menu pre deti v materskej
škole a 2 vzorky obedového menu pre žiakov 1. stupňa základnej školy). Podľa WHO
by príjem soli zo stravy v detskom veku nemal prekročiť 3 g/deň po prepočítaní na
obed 1,05 g/obed u detí do 6 rokov a 5 g/deň t.j.1,75 g na obed u detí v školskom
veku. Zhodnotením laboratórnych analýz príjem soli z obeda prekračoval niekoľko
násobne odporúčanú dávku. Priemerná hodnota obsahu soli na porciu obeda bola 4,2
g/obed, pričom maximálna hodnota bola 8,06 g/obed a minimálna 2,45 g/obed.
3. V zariadeniach poskytujúcich závodné stravovanie ako i v zariadeniach sociálnych
služieb a stravovacích zariadeniach v zdravotníckych zariadeniach bolo odobratých 5
vzoriek zostavy jedál podávanej na obed a v jednom prípade i na večeru.
Vyhodnotením laboratórnej analýzy bolo zistené, že príjem soli z obeda alebo večere
prekračuje odporúčaný príjem WHO t.j. 1,75 g pre obed a 1,1 g pre večeru vo
všetkých vzorkách. Priemerná hodnota obsahu soli na porciu obeda bola 4,6 g/obed,
pričom maximálne hodnota bola 6,45 g/obed a minimálna 3,6 g/obed. V prípade
večere bola stanovená hodnota 1,72 g/večera.
4. V zariadeniach poskytujúcich závodné stravovanie a stravovanie pre dôchodcov boli
ďalej odoberané na obsah soli i jednotlivé súčasti jedál ako napr. polievka, mäsová
časť, príloha, šalát. Celovo bolo odobratých 9 vzoriek hotových pokrmov. Obsah soli
v jednotlivých druhov hotových pokrmov neprekračoval hodnotu v mg/kg stanovenú
platnou legislatívou v čase laboratórnej analýzy (do 1.12. 2015 výnos Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky z 15. marca 2004 č. 608/8/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava
Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca osobitné prísady do potravín
- všeobecne stanovené najvyššie prípustné množstvo 20 000 mg/kg, od 1.12. 2015
výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. marca 2015 č. S08975OL-2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách – prípustné
množstvo 13000 mg/kg).
Zhodnotením obsahu soli v kompletnom obedovom menu v jednotlivých typoch stravovania –
školské stravovanie ako i iné typy stravovania bolo zistené, príjem soli z celodennej stravy,
obeda, večere niekoľkonásobne prekračuje odporúčanú dávku stanovenú WHO 5 g/deň pre
dospelú populáciu a 3g/deň pre detskú populáciu vo všetkých vzorkách. Na druhej strane
vzorky jednotlivých súčastí pokrmov z pohľadu obsahu NaCl boli v súlade s požiadavkami
platnej legislatívy.
3.3 Monitoring probiotik v potravinách na osobitné výživové účely a vo výživových
doplnkoch.
Cieľom úlohy bolo prostredníctvom monitoringu zistiť prítomnosť deklarovaných
probiotických kmeňov baktérií vo vybraných potravinách na osobitné výživové účely a vo
výživových doplnkoch.
V roku 2015 bolo vyšetrených 19 vzoriek výživových doplnkov s obsahom baktérií
mliečneho kvasenia v spolupráci s RÚVZ Prievidza a RÚVZ Považská Bystrica. Odber
predmetných vzoriek bol vykonaný u výrobcov, distribučných skladoch, v špecializovaných
predajniach a lekárňach. Pri mikrobiologickom vyšetrovaní výživových doplnkov na
kvantitatívne zastúpenie jednotlivých rodov baktérií mliečneho kvasenia boli použité
kultivačné média v zmysle platných noriem STN ISO 15214 a ČSN ISO 29981.
Z celkového počtu vyšetrených vzoriek v 2 dvoch vzorkách t.j.10,5 % bolo zistené množstvo
baktérií mliečneho kvasenia menej ako 1.107 KTJ/výrobcom stanovená dávka, čo nenapĺňa
požiadavky na tzv. „účinnú dávku“.
Pri posudzovaní údajov, ktoré výrobca uvádza na obale s výsledkov laboratórnej analýzy bolo
zistené, že v 9 vzorkách t.j. 47,3 % bol stanovený obsah baktérií mliečneho kvasenia rádovo
nižší ako údaj uvádzaný výrobcom na obale.
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Iba v 4 vzorkách t.j. 21,1 % zodpovedal skutočný obsah baktérií mliečneho kvasenia zistený
laboratórnou analýzou údajom, ktoré výrobca uvádza na obale.
V žiadnej vzorke nebola zistená prítomnosť patogénnych mikroorganizmov. Výsledky sú
uvádzané v programoch a projektoch RUVZ v Trenčíne za rok 2015.
3.4 Štátny zdravotný dozor v zariadeniach spoločného stravovania a úradná kontrola
nad zdravotnou bezpečnosťou potravín, obalových materiálov a predmetov
prichádzajúcich do styku s potravinami.
V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly v zariadeniach spoločného
stravovania bolo vykonaných 990 kontrol, nezhody boli zistené v 78 zariadeniach t.j. 7,9 %.
V rámci úradnej kontroly potravín bolo odobratých 644 vzoriek potravín vrátane hotových
pokrmov a materiálov a predmetov určených na priamy styk s potravinami. Z uvedeného
počtu 89 vzoriek nevyhovelo požiadavkám t.j. 13,8 % z toho 76 z dôvodu mikrobiálnej
kontaminácie, 9 z dôvodu nesúladu s platnou legislatívou v chemických ukazovateľov (8x
prítomnosť nepovolených syntetických farbív v zmrzline, 1x podlimitný obsah KJ/ KJO3
v kuchynskej soli), 4 z dôvodu nedostatkov v označovaní .
4. HYGIENA DETÍ A MLÁDEŽE
4.1 Štátny zdravotný dozor v predškolských a školských zariadeniach a monitoring
úrazovosti detí školského veku, možnosti prevencie.
V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo v roku 2015 vykonaných 68 kontrol v
materských školách a 12 kontrol v zariadeniach pre deti predškolského veku prevádzkované
na živnosť. V predškolských zariadeniach boli súčasne kontrolované aj zariadenia školského
stravovania a výdajne stravy. V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo odobraných 22
vzoriek piesku z pieskovísk pri materských školách. V rámci zabezpečovania platených
služieb bolo na základe objednávok odobratých 17 vzoriek pitnej vody v zariadeniach pre deti
a mládež.
Cieľom priority monitoring úrazovosti detí predškolského (a školského) veku je
komplexné zmapovanie úrazovosti u detí predškolského a školského veku v širšom kontexte,
t. j. pokiaľ ide o druh úrazu, miesto jeho vzniku, mechanizmus vzniku poranenia, jeho
prognózu, najexponovanejšiu vekovú skupinu detí z hľadiska úrazovosti a pod. a porovnanie
získaných výsledkov s výsledkami sledovania s predchádzajúcimi rokmi. Na základe
získaných údajov sa overí účinnosť intervenčných opatrení, zameraných na zníženie počtu
úrazov u detí, ako aj ich vážnych zdravotných následkov v rámci prieskumu z roku 2009.
Realizácia dotazníkového prieskumu u vekovej skupiny 7 - 10 ročných detí prebehla
v mesiaci október 2015 na Základnej škole s materskou školou Melčice Lieskové a Základnej
škole, Veľkomoravská, Trenčín. Súbor tvorilo 60 detí. Následne boli údaje z dotazníkov
vložené do databázy a zaslané na štatistické spracovanie na ÚVZ SR.
4.2 Štátny zdravotný dozor v základných a stredných školách, monitoring zneužívania
návykových látok (alkohol, tabak, drogy) u detí a mládeže.
V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo v roku 2015 skontrolovaných 24 základných
škôl, 7 špeciálnych škôl, 7 gymnázií, 1 stredná odborná škola, 5 základných umeleckých škôl
a 1 centrum voľného času. V školských zariadeniach boli súčasne kontrolované aj zariadenia
školského stravovania, výdajne stravy a školské bufety.
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Cieľom priority 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 štúdií vybraných európskych krajín, ktoré sa zrealizovali porovnateľnou
metodikou. Prieskum je zameraný, okrem iného, na oblasť závislostí – t.j. fajčenie,
konzumáciu alkoholu, zneužívanie liekov a drog a pod.
V dňoch 24.03. – 31.03.2015 sa Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Trenčíne zapojil do realizácie Európskeho školského prieskumu o alkohole a ostatných
drogách – ESPAD. Celkový počet respondentov bol 355. Súbor respondentov tvorili študenti
nasledovných škôl:
- Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (88 dotazníkov),
- Stredná odborná škola letecko – technická, Legionárska 160, 911 04 Trenčín (79 ),
- Súkromná hotelová akadémia, Gen. M. R. Štefánika 375, 916 01 Stará Turá (44 ),
- Gymnázium, Jablonská 5, 907 01 Myjava (74 ),
- Stredná odborná škola, Farská 7, 957 01 Bánovce nad Bebravou (70 ).
K termínu odpočtu oddelenie hygieny detí a mládeže v zariadeniach pre deti a mládež
vykonalo 52 kontrol na preverenie uplatňovania ustanovení zákona č. 377/2004 Z. z.
o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Všetky preverené zariadenia pre deti a mládež dodržiavajú ustanovenia zákona č.
377/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
5. EPIDEMIÓLOGIA
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.
Laická verejnosť:
- propagácia očkovania a edukácia obyvateľstva prostredníctvom web stránky RÚVZ
so sídlom v Považskej Bystrici a regionálnych médií,
„Poradňa očkovania“ - informácia o zriadenej poradni očkovania je sprístupnená na
web stránke RÚVZ so sídlom v Trenčíne. Hlavným cieľom je zvýšenie informovanosti
o očkovaní a očkovaním preventabilných ochoreniach a zníženie počtu odmietnutí
očkovania. Poskytujú sa aj informácie o očkovaní pred cestou do zahraničia.
Odborná verejnosť:
- pravidelné usmerňovanie a informovanie všeobecných lekárov pre deti a dorast
a všeobecných lekárov pre dospelých o problémoch súvisiacich s očkovaním,
o všetkých zmenách týkajúcich sa plánovania, organizácie a realizácie imunizačného
programu, zmenách v oblasti očkovania (telefonicky, písomne, osobne),
- projekt „Vzdelávanie študentov SZŠ v oblasti vakcinológie“ - SZŠ Trenčín, r. 2015
93 študentov 3. ročníkov odboru zdravotnícky asistent.
5.2 Surveillance prenosných ochorení
5.2.1 Posilnenie monitoringu prenosných ochorení, vrátane hlásenia zo strany pracovných
zdravotných služieb a oddelení klinickej mikrobiológie.
V roku 2015 spracovaných a vložených do epidemiologického informačného systému
2 690 prípadov prenosných ochorení, z toho v 1 605 bolo vykonané epidemiologické
vyšetrenie, do SRV bolo vložených 12 hlásení, 12 hlásení epidémií.
Analyzovali sme 416 prípadov nozokomiálnych nákaz.
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5.3 Posilnenie monitoringu NN a edukácia zdravotníckych pracovníkov pri výskyte NN
vyvolaných závažnými nemocničnými patogénmi.
Bola riešená situácia vo výskyte Klebsiella pneumoniae KPC pozit, ako aj zvýšený výskyt
polyrezistentných kmeňov Acinetobacter baumanii, toxín produkujúcich Clostridium difficile
a vankomycín rezistentných enterokokov.
V roku 2015 analyzovaných a vložených do epidemiologického informačného systému 416
prípadov nozokomiálnych nákaz
Priebežná edukácia zdravotníckeho personálu o opatreniach v zdravotníckych zariadeniach pri
výskyte mutirezistentných a polyrezistentných mikroorganizmov
V roku 2015 sa pokračovalo v realizácii projektu sledovania nozokomiálnych nákaz na JIS,
prebehol zber údajov za rok 2014. Údaje boli zaslané do ECDC, kde prebieha príprava
výstupov. Za rok 2014 bolo v SR zapojených 7 JIS, sledovaných bolo 370 pacientov,
u ktorých sa vyskytlo 72 nozokomiálnych nákaz. Kumulatívna incidencia NN bola 19,5%,
incidenčná denzita 17,56 /1000 PD.
V roku 2015 prebehli prípravné stretnutia a informácie k príprave 2. etapy prevalenčného
sledovania NN, ktorá sa vykoná v roku 2017.
Sledovanie infekcií v mieste chirurgického zákroku (SSI): v roku 2015 prebehol zber údajov
za rok 2014. Údaje boli zaslané do ECDC, kde prebieha príprava výstupov. Za rok 2014 sú
analyzované údaje od 368 pacientov s cholecystektómiami, u ktorých sa vyskytlo 7 NN.
Prevalenčné sledovanie NN v SR: v roku 2015 boli vykonané pilotné štúdie procesových
a štrukturálnych indikátorov vzniku NN k rozšíreniu incidenčných a prevalenčných štúdií.
6.VÝCHOVA 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).
V podmienkach RÚVZ Trenčín bola vykonáva prednášková činnosť na všetkých typoch
škôl v pôsobnosti nášho regiónu. Prednášky sú zamerané na zdravý životný štýl, zdravú
výživu a dostatočnú pohybovú aktivitu u detí.
V rámci projektov "Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín
obyvateľstva SR" a "Monitoringu spotreby prídavných látok v potravinách " sa uskutočnili
preventívne vyšetrenia, ktoré boli zamerané na antropometrické ukazovatele a vybrané krvné
parametre. Súčasťou vyšetrení bol i krvný tlak a množstvo CO a HbCO u fajčiarov. Celkovo
bolo vyšetrených 58 klientov.
Význam zdravej výživy bol zdôraznený v rámci všetkých preventívnych vyšetrení, ktoré
boli zamerané na sledovanie rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení. Na každej
preventívnej akcii bolo zároveň poskytnuté odborné poradenstvo v oblasti zdravého životného
štýlu so zameraním na význam zdravej výživy. Všetkým klientom, ktorí mali vysokú hladinu
celkového cholesterolu a triglyceridov bolo doporučené zmeniť stravovacie návyky.
Oddelenie Výchovy k zdraviu pri príležitosti Svetového dňa „Pohybom ku zdraviu“
realizovalo v mesiacoch máj - jún prednášky, ktoré boli zamerané na zdravý životný štýl s
dôrazom na význam pohybovej aktivity u detí. Prednášky sa uskutočnili na 15 základných
školách a 1 materskej škole . Celkovo bolo edukovaných 1093 detí.
Význam pohybovej aktivity bol zdôraznený i v rámci všetkých preventívnych vyšetrení,
ktoré boli zamerané na sledovanie rizikových faktorov KVCH. Na každej preventívnej akcii
bolo zároveň poskytnuté odborné poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu so
zameraním na význam pohybovej aktivity. Všetkým klientom, ktorí mali nízku hladinu HDL
cholesterolu bolo doporučené zvýšiť pohybovú aktivitu. K tomuto dňu bol uverejnený na web
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stránke RÚVZ v Trenčíne článok – „Pohyb pomáha nielen srdcu“, ktorý bol zameraný na
dôležitosť aktívneho pohybu. Vo vestibule úradu sa urobila i názorná propagácia, ktorá bola
venovaná pohybovej aktivite. Prednášková činnosť a iné aktivity sú spracované v Programoch
a projektoch RÚVZ v Trenčíne za rok 2015.
6.2 Národný akčný plán pre problémy s alkoholom - prednášková činnosť zameraná na
prevenciu drogových závislostí u detí a mládeže.
Prednášková činnosť a ďalšie aktivity sú spracované v Programoch a projektoch RÚVZ
v Trenčíne za rok 2015. . Okrem prednáškovej činnosti bol na web stránke úradu uverejnený
článok „Dizajnérske drogy“. Vo vestibule bola urobená nástenná propagácia k tomuto týždňu.
6.3 Národný program starostlivosti o deti a mládež - zdravotno-výchovné pôsobenie
u detí predškolského a školského veku.
V podmienkach RÚVZ Trenčín sa vykonáva najmä prednášková činnosť na všetkých
typoch škôl v pôsobnosti nášho regiónu.
Témy prednášok:
- Zdravý životný štýl 34x, na 15 ZŠ, 1 MŠ, edukovaných 1093 detí
- Fajčenie a drogy 48x, na 14 ZŠ, 2 špeciálne ZŠ, 6 SŠ a 1 školskom internáte, edukovaných
1223 žiakov a študentov
- Výchova k partnerstvu a rodičovstvu, prevencia AIDS 41x, na 11 ZŠ, 1 špeciálnej ZŠ a 2
SŠ, edukovaných bolo 820 žiakov
- Úrazy a prvá pomoc 8x, na 4 ZŠ a 1 školskom internáte, edukovaných 298 žiakov a
študentov
- Dopravná výchova 21x, na 12 MŠ a 5 ZŠ, edukovaných 662 žiakov
- Prevencia Alzheimerovej choroby 9x, na 3 ZŠ a 1 SŠ, edukovaných 170 žiakov a študentov
- Duševné zdravie 21x, na 9 ZŠ a 2 SŠ, edukovaných 411 žiakov a študentov
- Prevencia ochorení dýchacích ciest 3x, na 3 ZŠ, edukovaných 54 žiakov

7. LABORATÓRIÁ RÚVZ spolupracujú na úlohách :
1 ODBORU HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA
1.1 Monitoring kvality pitnej vody, sledovanie obsahu dusičnanov vo verejných
vodovodoch a individuálnych vodných zdrojov v spádovej oblasti:
verejné vodovody : Trenčín 558 vzoriek, Považská Bystrica 289 vzoriek, Prievidza 330 vz.
studne: Trenčín 316 vzoriek (+342 vzoriek Svetový deň vody), Považská Bystrica 68 vzoriek,
Prievidza 44 vzoriek
1.2 Kontrola vody na kúpanie : (bazény + prírodné kúpaliská)
V roku 2015 bolo analyzovaných 709 vzoriek bazénov a 13 vzorky prírodných kúpalísk.

2 ODBORU PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A TOXIKOLÓGIE
2.1 Štátny zdravotný dozor na pracoviskách s rizikovými prácami s cieľom získavania
údajov o miere expozície a kontroly opatrení na znižovanie rizika:
2.1.2. prevádzok s výskytom látok, kde je reprodukčno-toxické riziko ( toluén),
spojené s objektivizáciou chemických faktorov.
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V roku 2015 bol vykonaný ŠZD v 15 prevádzkach, z toho boli chemické škodliviny
analyzované na 5 prevádzkach a pevné aerosóly na 9 pracoviskách.
3 ODBORU HYGIENY VÝŽIVY A BEZPEČNOSTI POTRAVÍN
3.1. Sledovanie a hodnotenie výživovej hodnoty a pestrosti stravy v zariadeniach
sociálnych služieb v rámci regiónu
V roku 2015 analyzovaných 38 vzoriek kompletného denného menu na posúdenie
energetickej a biologickej hodnoty.
3.3 Sledovanie obsahu soli v pokrmoch podávaných v zariadeniach školského a
ostatného uzavretého stravovania
Spolu bolo analyzovaných 114 vzoriek na obsah soli v pokrmoch.
3.3 Monitoring probiotík v potravinách na osobitné výživové účely a vo výživových
doplnkoch - RÚVZ Trenčianskeho kraja (bod 3.7.v PaP)
Za sledované obdobie sme vyšetrili 19 vzoriek výživových doplnkov na prítomnosť
probiotických kmeňov baktérií. Zamerali sme sa na sledovanie počtu KTJ na objemovú
jednotku u rodov Lactobacillus, Bifidobacterium a Streptococcus. Úloha je podrobne
spracovaná v rámci Projektov a úloh odboru hygieny výživy a bezpečnosti potravín.
4 ODBORU LABORATÓRNYCH ČINNOSTÍ (úloha v súčinnosti s odborom hygieny výživy)
Monitoring termotolerantných kampylobakterov pri použití rôznych vyšetrovacích
metód (bod 7.17 PaP)
diagnostika baktérií rodu Campylobacter. V priebehu roku 2015 bola
požiadavka na vyšetrenie tohto ukazovateľa v 109 vzorkách potravín – a v 6
steroch z potravinárskych prevádzok. Ani v jednej zo vzoriek nebola zistená
prítomnosť termotolerantných kampylobakterov..
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trnave
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Hlavné odborné priority na úseku verejného zdravotníctva na rok 2015
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 má stanovené na základe hlavných odborných
priorít regionálne priority, ktoré plnili odbory/oddelenia nasledovne:
1.

ODBOR HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

K hlavnej odbornej priorite č. 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 TT, HC, PN.
V okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec sa v roku 2015 vykonával monitoring a štátny
zdravotný dozor v sieti verejných vodovodov. Celkovo bolo analyzovaných 98 vzoriek
v kontrolnom monitoringu a 3 vzorky v preverovacom monitoringu. V rámci štátneho
zdravotného dozoru bolo analyzovaných 18 vzoriek. Neboli zistené zvýšené hodnoty
zdravotne významných ukazovateľov kvality pitnej vody.

2.

Cielený ŠZD na kúpaliskách v kúpacej sezóne 2015

Podľa usmernenia ÚVZ SR bol v termíne od 06.07.2015 – 18.07.2015 vykonaný cielený
štátny zdravotný dozor zameraný na kvalitu vody na kúpanie na kúpaliskách. Počas ŠZD boli
zistené nedostatky na 1 kúpalisku. V termíne od 10.08.2015 – 21.08.2015 bol vykonaný
cielený ŠZD so zameraním na kontrolu prítomnosti plavčíkov na umelých kúpaliskách. Počas
ŠZD neboli zistené nedostatky.
V kúpacej sezóne roku 2015 bolo otvorených celkovo 7 kúpalísk so sezónnou prevádzkou s
12 netermálnymi a 2 termálnymi bazénmi v lokalitách Trnava, Dobrá Voda, Piešťany,
Hlohovec a Cífer. Bazény v daných lokalitách sú netermálne s recirkulačným zariadením, ale
aj bazény bez recirkulácie a na kúpalisku EVA Piešťany je dodávaná termálna voda miešaná
s úžitkovou. Mimo prevádzky bolo kúpalisko SLÁVIA v Trnave.
Celkovo bolo analyzovaných 50 vzoriek bazénovej vody a vyšetrených spolu 564
ukazovateľov. Z celkového počtu analyzovaných vzoriek bolo 8 s prekročením MH (16.00 %)
z toho 8 mikrobiologických ukazovateľov a 2 fyzikálno-chemické ukazovatele. Pri zistení
nadlimitných hodnôt bola nariadená opakovaná analýza ale z hľadiska ochrany verejného
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zdravia nebolo potrebné navrhnúť žiadne opatrenia. Kontrolné odbery boli vykonávané aj
v rámci ŠZD, zamerané hlavne na mikrobiologickú kvalitu bazénovej vody. ŠZD bol
zameraný aj na prevádzkovo – hygienický režim, prevádzkovú dokumentáciu, čistotu
a vybavenosť zariadení.
Počas LTS 2015 neboli hlásené ochorenia súvisiace s vodou na kúpanie. Na ÚVZ SR
boli zasielané hlásenia o celkovej hygienickej situácií na kúpaliskách v programe Informačný
systém o kvalite vody na kúpanie.

2.

ODBOR PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA

K hlavnej odbornej priorite č. 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
V rámci ŠZD sledujeme pracovné podmienky zamestnancov, vykonávanie objektivizácie
rizikových faktorov, používanie OOPP, realizáciu opatrení na zníženie rizika, zabezpečenie
pracovnej zdravotnej služby. V rámci výkonu ŠZD sledujeme aj vykonávanie preventívnych
lekárskych prehliadok u zamestnancov zaradených na rizikové práce a ich frekvenciu.
Na rizikových pracoviskách sme v roku 2015 vykonali 74 previerok v rámci ŠZD, bolo
vydaných 18 nových rozhodnutí o zaradení pracovných činností do rizikových prác, 4
rozhodnutia boli vydané na vyradenie z rizikových prác, prehodnotených bolo 28 rozhodnutí.
Celkovo sme vykonali 149 previerok zameraných na činnosť podľa NV SR 355/2006 Z. z.
v znení neskorších predpisov v organizáciách, kde sa používajú nebezpečné chemické faktory,
a to v priemyselných podnikoch - 74, v poľnohospodárskych organizáciách - 9, v predajniach
- 36, v laboratóriách - 3, v lekárňach – 5, v zdravotníckych zariadeniach – 2, v prevádzkach
služieb – 20. Pri previerkach sa sledovalo skladovanie nebezpečných chemických látok a
zmesí, odborná spôsobilosť pracovníkov, spôsob evidencie toxických látok a zmesí,
vypracovanie prevádzkových poriadkov, podmienky predaja, používanie OOPP. 6 povolení
bolo vydaných na skladovanie a manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami.
ŠZD sme zamerali aj na vyhľadávanie pracovných postupov a technológií s použitím
chemických karcinogénov a mutagénov. V rámci ŠZD a na základe žiadostí bolo v roku
2015 vykonaných 19 kontrol pracovných postupov a technológií s použitím chemických
karcinogénov a mutagénov. Bolo vydaných 63 súhlasných rozhodnutí na manipuláciu,
skladovanie a prepravu chemických karcinogénov a mutagénov, z toho bolo vydaných 56
rozhodnutí na manipuláciu s azbestom. Pri ŠZD sme kontrolovali zabezpečenie ochrany
zdravia zamestnancov pri manipulácii s chemickými karcinogénmi a mutagénmi v zmysle
príslušných nariadení vlády SR. Vedieme databázu organizácií, v ktorých sú zamestnanci
vystavení karcinogénnym a mutagénnym faktorom a pracovným procesom s rizikom
chemickej karcinogenity.
Pre zamestnávateľov aj zamestnancov sme poskytovali konzultácie, týkajúce sa práce
s nebezpečnými chemickými faktormi. Prácu s biologickými faktormi sme skontrolovali v 4
organizáciách, ktoré prevádzkujú ČOV. Vzhľadom na povinnosť zabezpečiť hodnotenie
psychickej pracovnej záťaže (PPZ) zamestnancov sme žiadali stredné školy o predloženie
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uvedeného hodnotenia zamestnancov, ktorí pracujú na pozícii „pedagogický pracovník“. Do
konca roku 2015 bolo spolu predložených 23 hodnotení PPZ.
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
V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru kontrolujeme zabezpečenie zdravotného
dohľadu, čo je uvedené v záznamoch z výkonu ŠZD. Pri výkone ŠZD sa zameriavame aj na
kontrolu činnosti náplne PZS v zmluvných organizáciách, kontrolu výkonu LPP pre
zamestnancov a iné.
Doteraz pracovníci jednotlivých odborov a oddelení RÚVZ Trnava vykonali kontrolu u viac
ako 800 zamestnávateľov. V roku 2015 bol vykonaný štátny zdravotný dozor u 3 PZS.
Len v ojedinelých prípadoch zdravotný dohľad zabezpečený nebol, na čo bola organizácia
upozornená. V praxi sa stretávame s dokumentáciou vypracovanou od BT a ABT, ktorá nie je
dostatočná a odborné činnosti nie sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na
ochranu zdravia zamestnancov, na čo sú zamestnávatelia upozorňovaní.
K hlavnej odbornej priorite č. III:
1.

Intervencie na podporu zdravia pri práci

-

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

Na našom webovom sídle máme vytvorenú stránku poradenskej a konzultačnej činnosti
odboru PPL, kde uverejňujeme aktuálne problematiky (odstraňovanie AZC materiálov,
opatrenia v mimoriadne teplých dňoch, zdravé pracoviská – spolupráca pri prevencii rizík,
a ďalšie). V rámci Dní zdravia v Trnave sme oboznamovali zamestnávateľov a zamestnancov
o možnostiach zlepšenia pracovného prostredia, poskytovali sme informácie ohľadom
zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby a iné.

3.

ODBOR HYGIENY VÝŽIVY

K hlavnej odbornej priorite č. I:
1.
Výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly v zariadeniach
spoločného stravovania. Úradná kontrola v zariadeniach patriacich do kompetencie
orgánov verejného zdravotníctva (najmä ZSS na sezónnych kúpaliskách a ZSS
s prípravou pokrmov vrátane zariadení rýchleho občerstvenia)
Počas roka 2015 bolo vykonaných 1 436 previerok v rámci štátneho zdravotného dozoru
a úradnej kontroly potravín. Za zistené nedodržanie platnej legislatívy bolo uložených 114
blokových pokút v sume 7 320 € a v závažných prípadoch bolo uložených v správnom
konaní 16 pokút v sume 8 000 €.
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V regióne RÚVZ Trnava sa nachádza 7 umelých kúpalísk, na ktorých sa nachádza 9 bufetov.
Vo všetkých bufetoch boli vykonané previerky. Pre nevyhovujúce počasie v mesiaci jún
kúpaliská a bufety v nich neboli v prevádzke, preto boli previerky vykonané počas
priaznivého počasia. Spolu bolo vykonaných 22 previerok, 11 v rámci štátneho zdravotného
dozoru a 11 úradnej kontroly potravín Nedostatky boli zistené v 4 zariadeniach spoločného
stravovania na kúpaliskách. Za zistené nedostatky bola v 3 prípadoch uložená bloková pokuta
v sume 210 € a uložené 2 pokuty v správnom konaní za 800 €, v jednom prípade bol bufet
opatrením na mieste uzatvorený.
2.
Výkon úradnej kontroly podľa Viacročného plánu ÚK aktualizovaného pre rok
2015
Podľa stanoveného harmonogramu v predmetnom pláne sa vykonáva cielený odber vzoriek,
ktorých vyšetrenie je zamerané na zdravotnú bezpečnosť potravín. V rámci vyšetrení sa
sledujú mikrobiologické a chemické parametre, prípadne na špeciálne ukazovatele, ktoré
nevykonáva náš úrad sa zasielajú do určených laboratórií RÚVZ v SR. V roku 2015 bolo
odobratých a vyšetrených 2 479 vzoriek, z ktorých 52 nevyhovelo požiadavkám potravinovej
legislatívy. Za nevyhovujúce výsledky vzoriek bolo uložených 8 úhrad nákladov v sume
280,50 €.
3.
Kontrola zabezpečenia zdravotného dohľadu v potravinárskych zariadeniach,
(zabezpečenia podkladov pre odbor pracovného preventívneho lekárstva)
Pri výkone ŠZD v zariadeniach spoločného stravovania sa kontroluje zabezpečenie
zdravotného dohľadu. Kontrola bola vykonaná v 83 zariadeniach, podklady boli odovzdané
odboru PPL RÚVZ Trnava.
K hlavnej odbornej priorite č. 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)
Pri ŠZD v ZSS sa sleduje dodržiavanie platných požiadaviek a vyžaduje sa označovanie
alergénov na jedálnych lístkoch.

4.

ODDELENIE HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE

K hlavnej odbornej priorite č. I:
1.
Výkon štátneho zdravotného dozoru, kontrola zabezpečenia zdravotného
dohľadu v školských a predškolských zariadeniach (zabezpečenie podkladov pre odbor
pracovného preventívneho lekárstva)
Počas roka 2015 bolo vykonaných spolu 237 previerok, z toho 208 v rámci štátneho
zdravotného dozoru a v rámci úradnej kontroly potravín 29 v zariadeniach školského
stravovania.
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Pracovníkmi oddelenia HDM bolo v niektorých školských a predškolských zariadeniach
okrem štátneho zdravotného dozoru vykonaných aj 19 previerok zameraných na zabezpečenie
zdravotného dohľadu pri práci.
K hlavnej odbornej priorite č. III:
1.

Monitorovanie úrazovosti u detí a možnosti prevencie.

Projekt ,,Monitoring úrazovosti u detí predškolského a školského veku“ bol v tomto roku
zrealizovaný dotazníkovou metódou u žiakov ZŠ vo vekovej skupine 7-10 rokov. Dotazníky
boli rozdané na jednu mestskú a jednu vidiecku základnú školu. Oslovených bolo na každej
škole 30 detí, spolu 60 detí. Dotazník vyplnil zákonný zástupca dieťaťa, následne boli
dotazníky zozbierané. Návratnosť dotazníkov bola 52 t.j. 87%. Údaje získané z dotazníkov
boli vkladané do vopred pripravených mustier v programe Excel a zaslané na ÚVZ SR
v druhej polovici roka 2015.

5.

ODBOR EPIDEMIOLÓGIE

K hlavnej odbornej priorite č. I:
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.
V roku 2015 sme pokračovali v riešení mimoriadnej situácie v Mestskej poliklinike Družba
v Trnave v súvislosti s pozitívnymi nálezmi Pseudomonas aeruginosa v pitnej vode
z vnútorných rozvodov, ktorá bola odprezentovaná regionálnou hygieničkou na porade
regionálnych hygienikov vo Zvolene.
2.
Zjednotenie postupov pri vykonávaní ŠZD RÚVZ v zdravotníckych
zariadeniach- pokračovať v príprave štandardných postupov pre vykonávanie ŠZD
v zdravotníckych zariadeniach.
MUDr. M. Ondicová z RÚVZ Trnava je zapojená do činnosti Pracovnej skupiny HO MZ SR
pre epidemiológiu pre tvorbu štandardných postupov na vykonávanie ŠZD v zdravotníckych
zariadeniach
K hlavnej odbornej priorite č. II:
Primárna, sekundárna prevencia, preventívne usmerňovanie
1.

Vakcinologické poradenstvo.

V roku 2015 bolo zrealizovaných 41 poradní očkovania, z toho 25 x povinného očkovania, 8
x odporúčaného očkovania a 8 x poradne pred cestou do zahraničia.
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Okrem pediatrických ambulancií boli kartičky s informáciami o očkovaní distribuované na
gynekologické a novorodenecké oddelenia ústavných zdravotníckych zariadení ako aj na
odborné gynekologické ambulancie.
Na OE boli priebežne vykonávané telefonické konzultácie pre všeobecných lekárov ohľadom
povinného i odporúčaného očkovania detskej a dospelej populácie a zároveň i konzultácie
o možnostiach očkovania pred cestou do zahraničia.
V rámci Dní zdravia bolo pracovníkmi odboru epidemiológie pre verejnosť realizované
poradenstvo zamerané na povinné aj odporúčané očkovanie detí a dospelých. V rámci
poradenstva boli využité brožúry o očkovaní (sprievodca očkovaním, očkovanie pre
dospelých, kartičky s informáciami o očkovaní).
2.

Kontrola zaočkovanosti zdravotníckych pracovníkov proti chrípke.

V roku 2015 bol vykonaný prieskum zaočkovanosti zdravotníckych pracovníkov proti chrípke
v ústavných zdravotníckych zariadeniach v Trnavskom kraji v sezóne 2014/2015. Výsledky
prieskumu boli odprezentované na XIV. Červenkových dňoch preventívnej medicíny v apríli
2015 a na XIX. Slovensko – Českom infektologickom kongrese v Trnave v júni 2015.
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).
V roku 2015 bolo elektronicky spracovaných 42 dotazníkov na základe dekurzov pacientov
hospitalizovaných v roku 2014 na KAIM vo FN Trnava. Zozbierané boli údaje od 37
pacientov hospitalizovaných na KAIM v roku 2015.
K hlavnej odbornej priorite č. III:
Podpora zdravia – informovanie, vzdelávanie
1.
Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a študentov SZŠ v problematike
očkovania a ochorení preventabilných očkovaním.
V rámci iniciatívy SEVS HODNOTA OČKOVANIA sa aktívne podieľame na príprave
ďalších etáp projektu vzdelávania študentov SZŠ v oblasti vakcinológie. MUDr. D. Kollárová
vykonala vyhodnotenie aktivít vo vzdelávaní v rámci SR a odprezentovala ich 09.06.2015 na
5. ročníku Školy vakcinológie na SZU v Bratislave.
V rámci EIW 2015 bola 20.03.2015 odprednášaná na Celoslovenskej konferencii sestier
v hoteli Park v Piešťanoch prezentácia „Vybrané aspekty imunizačného programu v SR
a v Trnavskom kraji“ (MUDr. M. Ondicová).
V mesiacoch november – december 2015 bol v rámci praktickej výuky zrealizovaný projekt
vzdelávania vo vakcinológii budúcich sestier na SZŠ v Trnave. Výuku zabezpečovali 2
lekárky odboru epidemiológie. Problematika vakcinológie bolo rozdelená do 12 vyučovacích
hodín. Hodnotenie projektu zo strany SZŠ bolo kladné a bolo navrhnuté pokračovanie vo
výuke i v budúcnosti.
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6.
ODBOR OBJEKTIVIZÁCIE
PROSTREDIA

A HODNOTENIA

FAKTOROV

K hlavnej odbornej priorite č. I:
1.
Laboratórne vyšetrenia a merania vykonávané podľa požiadaviek jednotlivých
terénnych odborov pre úlohy riešené v rámci priorít VZ
V období roka 2015 sme v rámci plnenia uvedenej úlohy vyšetrovali vzorky pre jednotlivé
terénne odbory a oddelenia regionálnych úradov verejného zdravotníctva v rámci Trnavského
kraja.
2.
Sledovanie organického znečistenia bazénových vôd (stanovenie TOC) –
spolupráca s RÚVZ Galanta a ÚVZ SR
Táto úloha sa bola realizovaná v spolupráci s RÚVZ so sídlom v Galante a ÚVZ SR. V
priebehu roka 2015 bolo vyšetrených 12 vzoriek bazénových vôd .
3.
Sledovanie azofarbív vo vzorkách zmrzlín odobratých pracovníkmi hygieny
výživy RÚVZ v rámci kraja
V období roka 2015 sme v rámci plnenia uvedenej úlohy vyšetrili 74 vzoriek zmrzlín.

7.

ODDELENIE VÝCHOVY K ZDRAVIU

K hlavnej odbornej priorite č. III:
1. Poradenská činnosť, ktorú máme vo všetkých oblastiach zriadením všetkých
nadstavbových poradní:
V základnej poradni zdravia sme v roku 2015 evidovali 468 klientov, mimo TZS bolo
vyšetrených 431 klientov. Z toho prvýkrát navštívilo poradňu 198 klientov a kontrolné
vyšetrenie absolvovalo 270 klientov. Testom zdravé srdce (TZS) sme vyhodnotili celkové
skóre rizika KVCH u 38 klientov, ktorí mali vyšetrené všetky požadované parametre.
Výsledok našej intervencie posudzujeme pri následnej kontrole. Pri zistení rizík odporúčame
návštevu nadstavbových poradní v našom poradenskom centre, pri vysokých rizikách
návštevu lekára.
Nadstavbové poradne
Poradňa zdravej výživy
V rámci poradenskej činnosti permanentne propagujeme význam konzumácie pestrej stravy
podľa odporúčaní WHO ako aj produktov zdravej výživy. Poradňu zdravej výživy za rok
2015 navštívilo 468 klientov. Výchova a edukácia obyvateľov bola zameraná na zlepšenie
stravovacích návykov u všetkých vekových skupín.
Poradňa k zodpovednému partnerstvu, rodičovstvu, manželstvu a prevencie chorôb
prenášaných pohlavným stykom HIV/AIDS a telefonická linka pomoci AIDS
Počet klientov v roku 2015 bolo 77 , ktorým bola poskytnutá základná informácia o infekcii
HIV a jej predchádzaní, o spôsobe vyšetrenia na anti - HIV protilátky. Aktuálne zistené nové
poznatky sú aplikované do ďalšej práce v poradni AIDS a tiež sú prezentované zdravotnovýchovnými materiálmi (letáky, plagáty, postery, panely), prednáškami a príspevkami do
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tlače a masmédií. Poradňu navštevovali resp. telefonické informácie boli podávané prevažne
mladým ľuďom od 20-24 rokov a od 25 - 34 rokov.
Poradňa prevencie drogových závislostí
V poradni sa zameriavame hlavne na prevenciu. Poskytujeme informácie o možnostiach,
dôsledkoch i samotnej liečbe závislosti na návykových látkach pre protidrogových
koordinátorov, rodičov, mládež i samotných konzumentov. Sprostredkovávame kontakty na
liečebné zariadenia zamerané na protidrogovú liečbu. Poradenstvo v priebehu roka 2015
využilo 30 klientov, čo činilo 34 návštev. Poradňu drogových závislosti navštevovali
prevažne rodinní príslušníci konzumentov omamných látok. Najväčší záujem o naše
poradenstvo má veková kategória 35-44 rokov.
Poradňa na odvykanie od fajčenia
Cieľom poradenstva odvykania od fajčenia je zmeniť správanie fajčiara a navrhnúť adekvátnu
metódu k zanechaniu fajčenia. V roku 2015 navštívilo poradňu odvykania od fajčenia
celkom 112 klientov. Diagnostika fajčenia je založená na dotazníkovej metóde
a individuálnom pohovore. U každého fajčiara je vyplnený a založený Fagerstromov dotazník
závislosti na nikotíne (FTQ), ktorý umožňuje určiť stupeň závislosti na nikotíne.
Intervencie dopĺňame analýzou vydychovaného vzduchu prístrojom MICRO CO, ktorý
umožní zistiť hladinu vydychovaného CO v ppm/l (parts per milion), COHB v percentách.
Objektivizácia fajčenia slúži na posúdenie zdravotného stavu (pokles CO a COHB) a tiež ako
motivácia na udržanie abstinencie. Toto meranie využilo 112 klientov. V poradni sme
poskytli letáky, brožúry zamerané na spôsoby odvykania od fajčenia.
Poradenstvo na podporu psychického zdravia
Zabezpečuje diagnostiku psychosociálnych rizikových faktorov v rámci poradenských služieb
poskytovaných poradenským centrom. Dotazník životnej pohody z Testu zdravé srdce je
súčasťou testovacej batérie poradne podpory psychického zdravia. Pri diagnostike používame
rôzne metódy, ťažisko však spočíva na anamnestickom rozhovore poradcu s klientom, pri
ktorom využijeme získané informácie do dotazníka škály životných udalostí. Samotné
poradenstvo spočíva v rozbore stresogénnych situácií, v hľadaní spôsobov ako ich zvládnuť a
odporúčaniach rôznych relaxačných techník. Poradenstvo poskytujeme tiež klientom
doporučených z poradne prevencie pre drogové závislosti. V roku 2015 navštívilo poradňu 82
klientov.
Poradenstvo o telesnej aktivite
V poradni o telesnej aktivite vykonávame odborné poradenstvo v oblasti pohybovej aktivity
s možnosťou cvičení. Pohybovú poradňu navštevujú klienti poradne zdravia s nadváhou,
nedostatkom pohybovej aktivity a vysokými percentuálnymi hodnotami telesného tuku.
Niektorí klienti prichádzajú priamo do poradne. Poradenstvo bolo poskytnuté
338 klientom. Zo základnej poradne bolo doporučených 225. Merania telesného tuku
prístrojom OMRON bolo vykonané 353 krát a bolo písomne i graficky spracované.
2. Organizovanie Dní zdravia v mestách, obciach, školách, pracoviskách:
Zdravé mestá
„Dni zdravia Hlohovec“
Dňa 21.3.2015 sa pracovníci oddelenia výchovy k zdraviu zúčastnili výjazdom poradne
zdravia akcie Dni zdravia mesta Hlohovec. Počas tohto dňa sme zabezpečili vyšetrenie
cholesterolu a cukru v krvi, meranie % množstva telesného tuku, meranie TK,P, vyhodnotenie
rizikových faktorov ovplyvňujúci zdravý životný štýl testom zdravé srdce/TZS/
a individuálne poradenstvo k zdravej výžive, nefarmakologickému ovplyvňovaniu TK,
pohybovej aktivite, zvládaniu stresu a odvykaniu od fajčenia.
„Dni zdravia Trnava“
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RÚVZ – oddelenie výchovy k zdraviu je na uvedenej akcii jeden z hlavných účastníkov a
spoluorganizátorom Mestského úradu v Trnave.
Klienti vyplnili Test zdravé srdce, ktorého súčasťou je dotazník pozostávajúci z rodinnej,
osobnej anamnézy, zhodnotenia stravovacích zvyklostí, úrovne pohybovej aktivity. Spektrum
je doplnené zhodnotením aktuálnych biochemických a antropometrických vyšetrení.
Klientom následne poskytol lekár pohovor formou komplexného individuálneho poradenstva
a odporučil optimálne a primerané zmeny v spôsobe životného štýlu zamerané na zlepšenie
zdravia prirodzeným nefarmakologickým spôsobom.
Po zhodnotení dotazníka životnej pohody bol pohovor zameraný na zvýšenie kvality života,
zlepšenie životného štýlu, podporu psychického zdravia a zvládania stresových situácií.
Bolo poskytnuté poradenstvo v oblasti zdravej výživy a poradenstvo o telesnej aktivite,
ktorému predchádzalo meranie percentuálneho množstva telesného tuku prístrojom OMRON
BF 300 a meranie % množstva telesného tuku, kostrového svalstva, viscerálneho tuku,
hmotnosti, bazálneho metabolizmu a BMI na prístroji OMRON BF 500. Vyšetrenia CO vo
vydychovanom vzduchu pre fajčiarov s následným poradenstvom v oblasti odvykania od
fajčenia.
Zdravotno-výchovnú činnosť v zmysle prevencie ochorení, ochrany a podpory zdravia sme
uskutočňovali aj formou distribuovania zdravotno-výchovného materiálu (letáky, brožúrky).
„Deň zdravia Trstín“
Dňa 7.10.2015 oddelenie výchovy k zdraviu v spolupráci s MS SČK v Trstíne a Obecným
úradom v Trstíne zabezpečilo pre obyvateľov obce Deň zdravia - meranie cholesterolu
a cukru v krvi, meranie TK a % množstva telesného tuku 24 klientom s následným
poradenstvom k daným výsledkom. Účastníkom bol poskytnutý zdravotno-výchovný
materiál.
„Deň zdravia Madunice“
Dňa 21.10.2015 v spolupráci s MS SČK v Maduniciach sa OVZ výjazdom poradne
zúčastnilo akcie Deň zdravia v obci Madunice - meranie cholesterolu a cukru v krvi, meranie
TK a % množstva telesného tuku 30 klientom s následným poradenstvom k daným
výsledkom. Účastníkom bol poskytnutý zdravotno-výchovný materiál.
„Deň zdravia Bíňovce“
Dňa 29.10.2015 oddelenie výchovy k zdraviu zabezpečilo pre obyvateľov obce Deň zdravia
- meranie cholesterolu a cukru v krvi, meranie TK a % množstva telesného tuku 7 klientom
s následným poradenstvom k daným výsledkom. Účastníkom bol poskytnutý zdravotnovýchovný materiál.
„Deň zdravia Dolné Dubové“
Dňa 3.11.2015 v spolupráci s TOS Trnava a OÚ Dolné Dubové sa oddelenie výchovy k
zdraviu výjazdom poradne zúčastnilo akcie Deň zdravia v obci Dolné Dubové- meranie
cholesterolu a cukru v krvi, meranie TK a % množstva telesného tuku 30 klientom
s následným poradenstvom k daným výsledkom. V rámci tejto akcie sme vykonali pre žiakov
ZŠ prednášky na tému „Správny životný štýl a Ústna hygiena“ s premietnutím DVD. Deťom
boli rozdané omaľovánky s danou tematikou. Pre seniorov bola vykonaná prednáška na tému
„ Výživa v seniorskom veku“. Účastníkom bol poskytnutý zdravotno-výchovný materiál.
Dve pracovníčky sú členkami pracovných skupín „Seniori“ a „Rodina a deti“, v rámci
Komunitného plánu sociálnych služieb Mestského úradu v Trnave.
Dni zdravia na základných školách
V rámci tohto projektu sme sa v spolupráci s mestskými úradmi a školskými správami
zúčastnili „Dní zdravia“ v jednotlivých školách regiónu, ktoré boli zamerané na
poskytovanie zdravotno-výchovných informácií v oblasti
životosprávy, pitného režimu,
pohybovej aktivity, aktívneho využívania voľného času, podporu duševného zdravia,
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výchovu k manželstvu a rodičovstvu, správneho životného štýlu, prevencie drogových
závislostí a odvykania od fajčenia.
Zdravé pracoviská
„Deň zdravia“ IKEA Trnava, Majcichov
Dňa 28.4.2015 a 29.4.2015 sa pracovníci oddelenia výchovy k zdraviu zúčastnili výjazdom
poradne zdravia akcie Dni zdravia IKEA Trnava. Počas týchto dní zabezpečili vyšetrenie
cholesterolu v krvi, meranie % množstva telesného tuku, meranie TK,P, vyhodnotenie
rizikových faktorov ovplyvňujúci zdravý životný štýl a individuálne poradenstvo k zdravej
výžive, nefarmakologickému ovplyvňovaniu TK, pohybovej aktivite, zvládaniu stresu
a odvykaniu od fajčenia. Bol poskytnutý vhodný zdravotno -výchovný materiál.
„Safety week“ Saneca Hlohovec
V dňoch 4.5.2015-6.5.2015 sa pracovníci oddelenia výchovy k zdraviu zúčastnili výjazdom
poradne zdravia akcie SAFETY WEEK Saneca a.s. Hlohovec. Počas týchto dní zabezpečili
vyšetrenie cholesterolu a cukru v krvi, meranie % množstva telesného tuku, meranie TK,P,
vyhodnotenie rizikových faktorov ovplyvňujúci zdravý životný štýl testom zdravé srdce
/TZS/ a individuálne poradenstvo k zdravej výžive, nefarmakologickému ovplyvňovaniu TK,
pohybovej aktivite, zvládaniu stresu a odvykaniu od fajčenia. Fajčiarom bolo vykonané
vyšetrenie CO vo vydychovanom vzduchu prístrojom MICRO CO a poskytnutý vhodný
zdravotno –výchovný materiál.
„Deň zdravia“ ENEL Jaslovské Bohunice
Dňa 16.6.2015 sa pracovníčky oddelenia výchovy k zdraviu v spolupráci s VšZP zúčastnili
Dňa zdravia v priestoroch ENEL (Atómová elektráreň) Jaslovské Bohunice. Pre
zamestnancov bolo zabezpečené meranie cholesterolu, meranie % množstva telesného tuku,
meranie TK a poradenstvo k otázkam správneho životného štýlu. Bol poskytnutý vhodný
zdravotno - výchovný materiál.
„Deň zdravia Bekaert Hlohovec“
Dňa 23.9.2015 sa pracovníčky oddelenia výchovy k zdraviu zúčastnili akcie Deň zdravia
v priestoroch Bekaert Hlohovec. Pre zamestnancov bolo zabezpečené meranie cholesterolu,
meranie % množstva telesného tuku, meranie TK, P a poradenstvo k otázkam správneho
životného štýlu. Vyšetrili sme 60 klientov.
„Deň zdravia VšZP Trnava“
Na základe žiadosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne sme sa výjazdom poradne zdravia
zúčastnili dňa 25.11.2015 akcie Deň zdravia pre zamestnancov VšZP, Halenárska ul. Trnava.
Zabezpečili sme vyšetrenie celkového cholesterolu v krvi, meranie TK, stanovenie sme
% množstvo telesného tuku prístrojom OMRON, vykonali sme edukáciu formou
individuálneho poradenstva o zdravom spôsobe života. Vyšetrili sme 47 pracovníkov VšZP.
3. Aktivity zamerané na seniorov – spolupráca s Alzheimerovou spoločnosťou, Jednotou
dôchodcov Slovenska, SČK:
Oddelenie výchovy k zdraviu podporilo myšlienku Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti na
vyhlásenej akcii „ Týždeň mozgu“, ktorý sme realizovali v termíne od 16.3.2015 do
22.3.2015 v Krajskej knižnici, v Dennom centre pre seniorov a v zasadačke MÚ v Trnave.
Úvodom odznela prednáška k uvedenej problematike a precvičenie pamäti u seniorov

406

pomocou pracovných listov, ktoré nám poskytlo centrum Memory a Slovenská Alzheimerová
spoločnosť.
V dňoch 14.-15.10.2015 sme sa výjazdom Poradne zdravia zúčastnili 7. ročníka Veľtrhu pre
seniorov, ktorý organizovalo mesto Trnava v spolupráci so Strediskom sociálnej starostlivosti
v Trnave a bol venovaný „Mesiacu úcty k starším“. Prezentovali sme činnosť Oddelenia
výchovy k zdraviu , zabezpečili sme účastníkom vyšetrenie cholesterolu z kapilárnej krvi(pre
115 klientov), merali hodnoty TK, % množstva telesného tuku prístrojom OMRON BF 300
(137 klientom) , kostrového svalstva, viscereálneho tuku, hmotnosti, bazálneho metabolizmu
a BMI pomocou prístroja a OMRON BF 500. Klientom bolo poskytnuté individuálne
poradenstvo k otázkam zdravého životného štýlu a vhodný zdravotno-výchovný materiál
k danej problematike.
Pre Krajskú Jednotu dôchodcov Slovenska bola zrealizovaná prednáška na tému „Vplyv
stresových situácií na naše zdravie“ a v Jaslovských Bohuniciach prednáška na tému „Výživa
v seniorskom veku“.
V rámci mesiaca úcty k starším sme v Trstíne, Maduniciach, Bíňovciach a Dolnom Dubovom
zorganizovali prednášku pre dôchodcov „Výživa v seniorskom veku“ a vyšetrili 91 klientov
vo veku 55- a viac rokov. Účastníkom bol vyšetrený cholesterol, glukóza, zmeraný TK, tuk,
vypočítané BMI, zhodnotené riziko KVCH, poskytnuté poradenstvo a rozdaný zdravotno –
výchovný materiál. Odbor epidemiológie v rámci tohto mesiaca zaslal k uverejneniu do tlače
článok „Sezóna chrípky sa začína“, s dôrazom na najúčinnejšiu prevenciu chrípky očkovaním
pre osoby nad 65 rokov. Vykonal kontrolu očkovania proti chrípke a pneumokokom u osôb
umiestnených v zariadeniach sociálnej starostlivosti.
V mesiaci december sme uskutočnili prednášku pre Zväz postihnutých civilizačnými
chorobami na tému „ Prevencia civilizačných ochorení“.
Vedúca oddelenia je členkou pracovnej skupiny seniori, v rámci „Komunitného plánu
sociálnych služieb Mestského úradu Trnava za oblasť seniori“.
Pre Jednotu dôchodcov sme vykonali prednášky na tému Alzheimerova choroba, Výživa pre
seniorov, Tréningy pamäti, Stres, Pohyb, Relax.
4. Preventívne aktivity na školách zamerané na prevenciu drogových závislostí, fajčenia,
výchovu k partnerstvu a rodičovstvu a zdravý životný štýl:
Priebežne vykonávame prednáškové aktivity na uvedené témy ako i prednášky s inou
tematikou odzrkadľujúcou požiadavky škôl a aktivačné hry . Počet prednášok na školách za
rok 2015 bol 71. Zdravotno-výchovný materiál k danej tematike sme distribuovali na na
jednotlivé základné školy v našom regióne.
Implementácia stratégie SR pre mládež 2014-2020 v Trnavskom kraji – spolupráca na
vytvorení strategického materiálu so slovenským inštitútom mládeže IUVENTA.
V rámci spolupráce pri realizácii komunikačnej kampane o násilí páchanom na deťoch, sme
sa zúčastnili pracovného stretnutia ku koordinačnej príručke „Koordinácia ochrany detí pred
násilím“ na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave.
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom vo Veľkom Krtíši
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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.
Úloha sa priebežne plnila počas celého roka 2015 v rámci posudkovej činnosti ako aj v rámci
ŠZD v existujúcich prevádzkach.
2.

Posilňovanie prevencie neprenosných ochorení a zdravotného uvedomenia ľudí,

vrátane monitorovania determinantov zdravia a hodnotenia dopadov na verejné
zdravie.
-

Hodnotenie dopadov na zdravie nebolo v roku 2015 požadované

-

Monitoring pitných vôd bol vykonávaný v spolupráci s laboratóriami RÚVZ

v Banskej Bystrici.
-

Špecifickou prioritou pre nás naďalej je zdravotné uvedomenie 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,
pričom napojenosť obyvateľov na tento vodovod je nízka, v niektorých obciach iba 50 %.
K tomu využívame hlavne Svetový deň vody. O konaní svetového dňa vody sme informovali
verejnosť v regionálnych novinách a na www.stránke nášho úradu. Počas svetového dňa
vody sme vykonávali odber vzoriek vody a poskytovali poradenstvo v oblasti čistenia studní,
dezinfekcie, kvality vody, úpravy vody a hlavne napojenia sa na verejný vodovod. Pre
všetkých záujemcov sme pripravili letáky s návodom na dezinfekciu studní a letáky
s vysvetlením prečo vyšetrujeme práve dusičnany a dusitany, v ktorých sme informovali
o rizikách spojených s používaním pitnej vody s vysokým obsahom dusitanov a dusičnanov.
Spolu bolo odobratých 107 vzoriek vody na vyšetrenie v ukazovateli dusičnany
a dusitany z individuálnych vodných zdrojov, z toho bolo 40 vzoriek nevyhovujúcich.
Všetkým vlastníkom nevyhovujúcich individuálnych vodných zdrojov bolo doporučené
napojiť sa na verejný vodovod.
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2. ODBOR PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA
1.

ZNIŽOVANIE

MIERY

ZDRAVOTNÝCH

RIZÍK

ZAMESTNANCOV

Z PRACOVNÉHO PROSTREDIA, PRACOVNÝCH PODMIENOK A SPỔSOBU
PRÁCE

Rizikové práce:
Prevádzky s rizikovými pracoviskami sledujeme priebežne v rámci štátneho zdravotného
dozoru, vo frekvencii minimálne 1x za rok. Zmeny, ktoré nastali, zaznamenávame pravidelne
v programe ASTR. V II. polroku 2015 neboli v okrese Veľký Krtíš vyhlásené žiadne nové
rizikové práce. Naopak, vo viacerých spoločnostiach s pôsobnosťou v okrese Veľký Krtíš
došlo k vyradeniu rizikových prác z registra rizikových prác a to z rôznych dôvodov - od
zániku spoločnosti, cez zrušenie rizikového pracoviska, presťahovanie spoločnosti do iného
okresu až po výkon takých technických, organizačných a iných opatrení na ochranu zdravia
zamestnancov, ktoré mali za následok prehodnotenie zdravotných rizík a následne preradenie
prác zo 4.kategórie do 3.kategórie, resp. z 3.kategórie do 2.kategórie.
Rizikové práce boli k

31.12.2015 v okrese Veľký Krtíš zrušené v nasledovných

spoločnostiach:
1.

Baňa Dolina, a.s. Veľký Krtíš, IČO: 31 627 072: spoločnosť sa zaoberala ťažbou

hnedého uhlia a bola jednou z najstarších baní na Slovensku. Celkový počet zamestnancov,
zaradených do rizikových prác bol 67, z toho 0 žien. Rizikové práce boli vyhlásené v
3.kategórii pre 6 zamestnancov s expozíciou rizikovým faktorom pevný aerosol, hluk a
vibrácie, v 3.kategórii pre 6 pracovníkov v rizikovým faktorom hluk, v 3.kategórii pre 27
pracovníkov s rizikovým faktorom pevný aerosol, hluk. Vo 4.kategórii boli vyhlásené
rizikové práce pre 1 pracovníka s expozíciou rizikovým faktorom pevný aerosol, vibrácie.
Celkom 30 pracovníkov bolo zaradených do 4.kategórie s rizikovým faktorom pevný aerosol
a zároveň do 3.kategórie s rizikovým faktorom hluk. Ďalší 3 pracovníci boli zaradení do
4.kategórie s expozíciou rizikovému faktoru pevný aerosol a vibrácie a súčasne do 3.kategórie
s rizikovým faktorom hluk. Spoločnosť Baňa Dolina a.s. Veľký Krtíš ku dňu 31.05.2015
definitívne ukončila ťažobnú činnosť a pracovisko bolo zrušené dňom 30.06.2015. Rizikové
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práce na jednotlivých povrchových a podzemných pracoviskách boli z registra rizikových
prác vyradené rozhodnutím RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši zo dňa 4.09.2015.
2.

PRP

s.r.o.

Veľký

Krtíš,

IČO:

31 619 665:

spoločnosť

pôsobila

v oblasti

drevospracujúceho priemyslu. Rizikové práce boli vyhlásené v 3.kategórii pre 19
zamestnancov s expozíciou rizikovému faktoru hluk, v 3.kategórii pre 1 zamestnanca
s expozíciou rizikovému faktoru pevný aerosol a pre 20 zamestnancov, z toho pre 4 ženy
(pracovná pozícia: pomocný robotník – triedenie v hale) boli vyhlásené rizikové prác vo
4.kategórii s rizikovým faktorom hluk. Spoločnosť PRP s.r.o. Veľký Krtíš dňom 1.07.2015
zrušila svoje pracovisko vo Veľkom Krtíši a presťahovala sa do iného okresu. Rizikové práce
boli z registra rizikových prác vyradené rozhodnutím RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši zo
dňa 14.10.2015.
3.

Marius Pedersen a.s. Trenčín, prevádzka Veľký Krtíš: spoločnosť sa zaoberá

spracovaním a likvidáciou odpadu. Spoločnosť požiadala o zrušenie rizikových prác, ktoré
boli vyhlásené rozhodnutím RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši, pre 1 zamestnanca v profesii
„pracovník spracovania a likvidácie odpadu“, rizikový faktor hluk - 3.kategória. Dôvodom
bolo zrušenie a premiestnenie pracoviska „Drvenie plastového odpadu“ na iné stredisko
spoločnosti, ktoré sa nachádza mimo okresu Veľký Krtíš. Rizikové práce boli z registra
rizikových prác vyradené rozhodnutím RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši zo dňa
19.08.2015.
4.

CM-plast s.r.o. Veľký Krtíš, IČO: 36 827 991: spoločnosť sa zaoberá výrobou PVC

hadíc. Spoločnosti boli rozhodnutím RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši určené rizikové
práce pre 1 zamestnanca

v profesii „obsluha drviča odpadu“, rizikový faktor hluk –

3.kategória. Zamestnávateľ požiadal RÚVZ Veľký Krtíš o zrušenie rozhodnutia o určení
rizikových prác 3.kategórie a o prehodnotenie kategorizácie práce z hľadiska zdravotného
rizika. Dôvodom boli vykonané technické a organizačné opatrenia na ochranu zdravia, ktoré
zamestnávateľ podložil výsledkami objektivizácie pracovného prostredia odborne spôsobilou
osobou. RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši následne dňa 22.12.2015 vydal rozhodnutie,
ktorým žiadosti účastníka konania vyhovel a preradil práce s rizikom hluku z 3. kategórie do
2.kategórie.
5.

LAVENIRE s.r.o., Dolné Plachtince, IČO: 44 188 765: jedná sa o drevospracujúcu

prevádzku na výrobu okien. Celkový počet pracovníkov je 8, z toho 1 žena. Rizikové práce
boli vyhlásené v 3.kategórii pre 8 zamestnancov/1 žena s expozíciou rizikovému faktoru hluk
(profesia: pracovník pri výrobe okien). Zamestnávateľ požiadal RÚVZ Veľký Krtíš o zrušenie
rozhodnutia o určení rizikových prác 3.kategórie a o prehodnotenie kategorizácie práce
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z hľadiska zdravotného rizika. Dôvodom boli vykonané technické a organizačné opatrenia na
ochranu zdravia, ktoré zamestnávateľ podložil výsledkami objektivizácie pracovného
prostredia odborne spôsobilou osobou. RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši následne dňa
21.12.2015 vydal rozhodnutie, ktorým žiadosti účastníka konania vyhovel a preradil práce
s rizikom hluku z 3. kategórie do 2.kategórie
Rizikové práce v okrese Veľký Krtíš k 31.12.2015 boli na základe vykonaných technických,
organizačných a iných opatrení preradené zo 4.kategórie do 3.kategórie v nasledovných
spoločnostiach:
1.

AMARANTE s.r.o. Kiarov, IČO: 36 059 137: spoločnosť sa zaoberá výrobou okien.

Celkový počet zamestnancov je 15, z toho sú 2 ženy. Spoločnosť požiadala o vydanie nového
posudku na zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác, z dôvodu
vykonaných technických, organizačných a iných opatrení na zníženie zdravotného rizika
z kategórie 4 do kategórie 3 (rizikový faktor: hluk), na základe objektivizácie faktorov práce
a pracovného prostredia, ktoré vykonala spoločnosť Pro Care s.r.o. Bratislava. RÚVZ so
sídlom vo Veľkom Krtíši rozhodnutím vyhlásil rizikové práce v 3.kategórii pre 5 pracovníkov
s expozíciou rizikovému faktoru hluk (pracovná pozícia: pracovník pri výrobe okien 3/0 žien,
zástupca vedúceho výroby 1/0 žien, pracovník pri výrobe hranolov 1/0 žien).
V okrese Veľký Krtíš sú evidované rizikové práce v nasledovných spoločnostiach:
1.

eustream a.s. Bratislava, prevádzka KS 03 Veľké Zlievce, IČO: 35 910 712:

spoločnosť sa zaoberá prepravou zemného plynu. Celkový počet zamestnancov na KS 03
Veľké Zlievce je 79, z toho 4 ženy. Rizikové práce boli vyhlásené v 3.kategórii pre 20
zamestnancov/0 žien s rizikovým faktorom hluk, ďalej v 3.kategórii pre 3 zamestnancov/0
žien s expozíciou rizikovým faktorom hluk a záťaž teplom, vo 4.kategórii pre 6
zamestnancov/0 žien, s expozíciou rizikovému faktoru hluk.
2.

ČOV a.s., Slovenská Ľupča, Kompostáreň Čebovce, IČO: 36 644 340: spoločnosť sa

zaoberá výrobou kompostov a organických hnojív. Celkový počet zamestnancov prevádzky je
3, z toho žien 1. Rizikové práce v 3.kategórii boli vyhlásené pre 3 pracovníkov/1 žena
s expozíciou rizikovým faktorom celkový pevný aerosol, amoniak (pracovná pozícia: vedúca
prevádzky + robotník, obsluha kompostárne).
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3.

TECHNOGYM E.E. Bratislava, prevádzka Malý Krtíš (výroba posilňovacích

zariadení): celkový počet pracovníkov je 545, z toho 76 žien. Cez personálnu agentúru je
dočasne pridelených 114 zamestnancov, z toho 9 žien. Rizikové práce v 3.kategórii boli
vyhlásené pre 76 zamestnancov/0 žien s expozíciou rizikovým faktorom pevný aerosol, hluk,
vibrácie (pracovná pozícia: všeobecný operátor - brusič a všeobecný operátor – pieskovač).
V počte sú uvedení aj zamestnanci, ktorí vykonávajú striedavo pozíciu brusiča a pozíciu
pieskovača na pracovisku kovovýroba a pieskovňa a brúsiareň.
Zamestnanci regionálneho úradu verejného zdravotníctva v rámci štátneho zdravotného
dozoru v roku 2015 upozorňovali organizácie na povinnosť

vypracovať informáciu o

výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík a o vykonaných technických a organizačných
opatreniach na pracovisku. Niektorí zamestnávatelia túto povinnosť plnia vlastnými
zamestnancami, iní si ich dávajú vypracovávať pracovným zdravotným službám. Všetky
organizácie, v ktorých sú určené rizikové práce, majú uzatvorenú zmluvu s pracovnou
zdravotnou službou, čo predstavuje 100 %.
V okrese Veľký Krtíš má počet pracovníkov, vykonávajúcich rizikové práce, neustále
klesajúci trend. V roku 2014 bol celkový počet takýchto zamestnancov - 398. K 31.12.2015
ich počet klesol na celkový počet 113 pracovníkov. Najväčší počet pracovníkov (104) je
exponovaných rizikovému faktoru hluk, za ním nasledujú chemické látky a zmesi (79
pracovníkov), vibrácie (76 pracovníkov) a záťaž teplom (3 pracovníci). Celkový počet
pracovníkov, vykonávajúcich rizikové práce v okrese Veľký Krtíš bol v 3. kategórii – 107
pracovníkov/1 žena a vo 4. kategórii – 6 pracovníkov/0 žien.
Pri kontrole prevádzok s vyhlásenými rizikovými prácami sa väčšinou nestretávame
s nedostatkami v oblasti ochrany zdravia pracovníkov a uplatňovania nových legislatívnych
úprav. Podieľajú sa na tom najmä pracovné zdravotné služby, ktoré u zamestnávateľov
s rizikovými pracoviskami poctivo sledujú trend vývoja podnikov a včas reagujú na zmenu
situácie výrobných podmienok.
Veľmi toxické a toxické látky a zmesi:
Na pracoviskách u rôznych subjektov sa pri používaní toxických a veľmi toxických
chemických látok a zmesí zameriavame predovšetkým na skladovanie, spôsob vedenia
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evidencie, spôsob manipulácie, odbornú spôsobilosť, na manipuláciu s nimi, zabezpečenie
preventívnej zdravotnej starostlivosti, zabezpečenie OOPP pre zamestnancov, vybavenie
pracovísk lekárničkami prvej pomoci, likvidáciu prázdnych obalov a nespotrebovaných
zvyškov. V roku 2015 boli vykonané 3 kontroly v poľnohospodárskych prevádzkach. Zistené
neboli žiadne nedostatky.
V súvislosti s používaním prípravkov na chemickú ochranu rastlín zisťujeme, že sa čoraz
častejšie aplikujú prípravky, ktoré nie sú zaradené medzi toxické látky a zmesi. Skladovanie
prípravkov na ochranu rastlín je v súčasnej dobe obmedzené, nakoľko sa prípravky na
ochranu rastlín nenakupujú do zásoby, ale objednáva sa len potrebné množstvo. Likvidácia
nepoužitých obalov a prípravkov sa zabezpečuje na základe zmlúv cez oprávnené organizácie.
Osobitná pozornosť sa venuje zamestnancom pri aplikácii prípravkov na ochranu rastlín,
skladovým priestorom v poľnohospodárskych subjektoch či v maloobchodných predajniach.
Menšie poľnohospodárske družstvá, ako aj súkromne hospodáriaci roľníci, zabezpečujú
výkon chemickej ochrany rastlín prevažne dodávateľským spôsobom. Zamestnanci týchto
spoločností majú odbornú spôsobilosť a sú pravidelne školení.
Čo sa týka vykonania skúšok odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a
zmesami a toxickými látkami a zmesami, zamestnanci oddelenia i naďalej poskytujú
záujemcom potrebné informácie (celkovo bolo v roku 2015 poskytnutých 6 konzultácií).
Odbornú spôsobilosť zamestnancov pre prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a
toxickými látkami a zmesami, zabezpečuje na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici.
V priebehu roka 2015 neboli v okrese Veľký Krtíš hlásené žiadne mimoriadne situácie
a havárie.

Karcinogénne

a mutagénne

faktory,

vrátane

azbestu

a

látok

poškodzujúcich

reprodukciu a narúšajúcich endokrinný systém:
V priebehu roka 2015 sme pri výkone štátneho zdravotného dozoru sledovali plnenie
povinností zamestnávateľov podľa Nariadenia vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym
faktorom, v znení Nariadenia vlády SR č. 301/2007 Z. z.. V okrese Veľký Krtíš evidujeme 1
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pracovisko s výskytom týchto látok – t.j. onkologickú ambulanciu Oncomedical s.r.o. Veľký
Krtíš s 2 pracovníčkami (lekárka a zdravotná sestra), ktoré sú exponované chemickým
karcinogénom – cytostatikám. Cytostatiká sa podávajú ambulantne, infúznou formou.
Zamerali sme sa aj na kontrolu plnenia povinností, vyplývajúcich z Nariadenia vlády SR č.
253/2006 Z. z. o požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi
s expozíciou azbestu pri práci. Práce zamerané na odstraňovanie azbestu a materiálov
obsahujúcich azbest sa vykonávajú prevažne vo väčších stavebných objektoch. K 31.12.2015
sme v okrese Veľký Krtíš evidovali

6

žiadostí na výkon takýchto prác. Jednalo sa

o odstraňovanie AZC krytiny (eternitu) zo striech kravína na Opave pre spoločnosť Vladimír
Chamula, Detva, ďalej o demontáž strešnej krytiny z objektov v obci Malé Straciny pre
spoločnosť DILMUN SYSTEM s.r.o. Bratislava, odstraňovanie strešnej krytiny na objekte
COOP Jednota v obci Kováčovce pre spoločnosť SPOLBYT s.r.o. Poprad a 2x o demontáž
strešnej krytiny na rodinnom dome v Stredných Plachtinciach pre spoločnosť AZ-Group s.r.o.
Poprad. Jednu žiadosť na odstraňovanie AZC materiálu v bytových jadrách v bytovom dome
vo Veľkom Krtíš podala spoločnosť SD Gelnica s.r.o. Zo strany pracovníkov RÚVZ Veľký
Krtíš, odd. PPL, bol v uvedenom prípade vykonaný aj štátny zdravotný dozor priamo na
pracovisku. Neboli zistené žiadne nedostatky.
Práce na odstraňovaní azbestu a materiálov obsahujúcich azbest vykonali iba firmy, ktoré
vlastnia oprávnenie na odstraňovanie azbestovocementových materiálov. Výkon práce bol
pod odborným dohľadom a boli zabezpečené komplexné opatrenia na ochranu zdravia.
Návrhy likvidácie azbestovocementového materiálu vyhovovali podmienkam, ktoré sú určené
NV SR č. 253/2006 Z. z. o požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi
s expozíciou azbestu pri práci a boli v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov.
Zamestnancom aj zamestnávateľom poskytujeme poradenské služby a konzultácie v oblasti
uvedomenia si rizík vyplývajúcich z expozície zamestnancov a obyvateľstva karcinogénnym
a mutagénnym faktorom, vrátane azbestu, ako aj z expozície látkam poškodzujúcim
reprodukciu a látkam narúšajúcim endokrinný systém. V roku 2015 boli poskytnuté
pracovníkmi odd. PPL Veľký Krtíš celkom 4 takéto konzultácie.
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Choroby z povolania:
K 31.12.2015 sme na oddelení PPL RÚVZ Veľký Krtíš prešetrovali 48 prípadov podozrenia
na profesionálne poškodenie zdravia. Oproti roku 2014 je to nárast o 14 prípadov, ktorý je
spôsobený predovšetkým definitívnym ukončením ťažobnej činnosti v spoločnosti Baňa
Dolina a.s. Veľký Krtíš. Nakoľko miera nezamestnanosti v okrese Veľký Krtíš dlhodobo
kolíše okolo 20 %, prepustení baníci, trpiaci rôznymi zdravotnými problémami, nemajú
možnosť nájsť si adekvátne zamestnanie a riešia vzniknutú situáciu aj takýmto spôsobom.
Z celkového počtu 48 prípadov sa v 46 prípadoch sa jednalo o podozrenie na profesionálne
poškodenie z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia, z toho v 31 prípadoch
v kombinácii s podozrením na chorobu z vibrácií. V jednom prípade bolo vykonané šetrenie
s podozrením na Silicosis pulmonum simplex (pracovná profesia „baník“) a v 1 prípade bolo
vykonané šetrenie s podozrením na Rhinitis alergica (pracovná profesia „pekár“).
Prešetrovania sa vykonávali na žiadosť pracovísk klinického pracovného lekárstva a klinickej
toxikológie, prevažne z Fakultnej nemocnice F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici. Najviac
podozrení na chorobu z povolania sa prešetrovalo v spoločnosti Baňa Dolina a.s. Veľký Krtíš.
Nakoľko u niektorých pacientov nebola v roku 2015 choroba z povolania priznaná z dôvodu,
že poškodenie zdravia toho času nedosiahlo stupeň odškodnenia, predpokladáme, že počet
šetrení v uvedenej spoločnosti bude vysoký aj v roku 2016, nakoľko zmeny zdravotného stavu
týchto zamestnancov budú opätovne posúdené po uplynutí určeného časového intervalu.
Zistené výsledky z terénnych šetrení následne slúžili ako podklad pri posudzovaní chorôb z
povolania. V prevažnej miere išlo o profesiu „baník“ (37 prípadov), v ostatných prípadoch sa
jednalo o 1 jedného pracovníka z rôznych spoločností a v rôznych pracovných pozíciách stolár, mäsiarka, operátor mechanickej dielne, obsluha pieskovacieho zariadenia, pekár, vodič
nákladnej dopravy, kuchárka, robotníčka v mraziarni, operátor výroby, šička, automechanik.
Priamo u zamestnávateľov bolo vykonané šetrenie pracovného prostredia a podmienok práce,
s výnimkou 1 prípadu (pracovná pozícia „mäsiarka“ – spoločnosť PRO-GRESS a.s. Veľký
Krtíš), kedy šetrenie nebolo možné vykonať z dôvodu likvidácie spoločnosti. Vzhľadom
k tomu bolo odporučené prerokovať tento prípad na regionálnej komisii na posudzovanie
chorôb z povolania, zriadenej v univerzitnej nemocnici. Choroba z povolania (DNJZ) bola
nakoniec v tomto prípade pracovníčke priznaná. Celkovo bolo v roku 2015 pre okres Veľký
Krtíš priznaných 27 chorôb z povolania.
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2. INTERVENCIE NA PODPORU ZDRAVIA PRI PRÁCI
Zdravé pracoviská:
Oddelenie PPL na RÚVZ Veľký Krtíš sa snaží napomáhať zlepšovaniu zdravotného stavu
zamestnancov predovšetkým cieleným poradenstvom pre zamestnávateľov a zamestnancov
v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci, ako aj spoluprácou s pracovnými zdravotnými
službami. Prostredníctvom Poradne zdravia a jej aktivít sú propagované u zamestnávateľov
intervenčné programy, ktorých cieľom je informovať zamestnávateľov o vplyve pracovného
prostredia, životného štýlu, zdraviu škodlivých faktorov práce a ich vzájomnej kombinácii na
zdravie zamestnancov. V poslednom období zamestnávatelia kladú väčší dôraz na zlepšenie
podmienok práce, ako aj pracovného prostredia. Nevhodné pracovné podmienky prevažujú
iba v tých prevádzkach, ktoré začali svoju činnosť v neúčelových priestoroch. Pracovné
prostredie je zväčša vyhovujúce v prevádzkach, ktoré sú vybudované podľa schválenej
projektovej dokumentácie. Spracovanie dokumentácie projektanti často konzultujú aj
s pracovníkmi odd. PPL ešte vo fáze prípravy. K 31.12.2015 bolo k uvedenej tematike (t.j.
podpora zdravia pri práci) vykonaných 25 konzultácií, z toho 12 u SZČO, počas ktorých bolo
záujemcom poskytované odborné poradenstvo. Zároveň bolo vykonaných 11 kontrol so
zameraním na pracovné prostredie a znižovanie zdravotných rizík z práce a pracovného
prostredia.
V uvedenej oblasti úzko spolupracujeme aj s Poradňou zdravia pri RÚVZ Veľký Krtíš.
Poradňa zdravia pri RÚVZ Veľký Krtíš vykonávala v rámci svojej činnosti aj aktivity,
zamerané na kombinovaný vplyv zdraviu škodlivých faktorov práce, pracovného prostredia
a životného štýlu. Osobitnú pozornosť pracovníčky venovali poradenstvu pre malé a stredné
podniky a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Do 31.12.2015 bolo vykonaných 6
výjazdových aktivít, zameraných na vyšetrenie krvi v rámci prevencie kardiovaskulárnych
ochorení a to v nasledovných prevádzkach:
1.

Hontiansko-novohradská Knižnica Veľký Krtíš (24 klientov)

2.

ZŠ Hrušov (11 klientov)

3.

Okresný súd Veľký Krtíš – 3x (31 klientov)

4.

ZŠ Dolná Strehová (10 klientov)
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Všetkým záujemcom boli prístrojom Reflotron vyšetrené hodnoty celkového cholesterolu,
glykémie, HDL a LDL cholesterolu, zmeraný bol krvný tlak, pulz, percento telesného tuku,
výška a hmotnosť. Vykonané bolo individuálne poradenstvo podľa zistených výsledkov.
Pracovníčky PZ pravidelne vykonávali rôzne poradenské aktivity pre zamestnávateľov, napr.
v spolupráci s Baňou Dolina a.s. Veľký Krtíš pri organizovaní rekondičných pobytov a pod.
V spolupráci s mestom Veľký Krtíš v rámci rôznych zdravotno-výchovných dní (napr.
„Svetový deň zdravia“ – beh ulicami mesta, „Vyzvi srdce k pohybu“ - meranie pulzu,
krvného tlaku, „Svetový deň bez tabaku“ – vyšetrenie Smokerlyzerom, „Deň úcty k starším“
– prednášky v klube dôchodcov atď.) vykonávajú výjazdové akcie pre obyvateľov mesta,
zamerané na zvýšenie povedomia o ochrane a podpore zdravia. Záujemcom je ponúknutá
možnosť vyšetrenia kapilárnej krvi Reflotronom, individuálne poradenstvo a zdravotnovýchovné materiály na rôzne témy. V II. polroku 2015 bolo pracovníčkami PZ vykonaných 5
takýchto výjazdových aktivít, kde bolo vyšetrených celkom 159 klientov (Banícky jarmok,
kampaň MOST, Dni zdravia seniorov atď.).

3. ÚROVEŇ OCHRANY ZDRAVIA NA CHRÁNENÝCH PRACOVISKÁCH
Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo
fyzickou osobou, v ktorých pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím, ktorí
nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce. Tiež sú to pracoviská, na
ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu
a v ktorých sú pracovné podmienky (vrátane nárokov na pracovný výkon) prispôsobené
zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím. RÚVZ Veľký Krtíš, odbor
preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie, k 31.12.2015 vydal 9 rozhodnutí na
uvedenie chránených pracovísk a chránených dielní do prevádzky a 1 dodatok k pôvodnému
rozhodnutia z dôvodu zníženia počtu ZŤP pracovníkov na danom pracovisku (Hi-tecH s.r.o.
Veľký Krtíš – maloobchodná predajňa). Do prevádzky boli uvedené nasledovné chránené
dielne a pracoviská:
1.

Advokátska kancelária JUDr. Peter Ďurica, Veľký Krtíš: Administratívna činnosť - 1

ZŤP pracovník,
2.

EBG a.s. Považská Bystrica: Finančné poradenstvo, Veľký Krtíš – 1 ZŤP pracovník,

418

3.

FERREX s.r.o. Poprad: Turisticko-informačné centrum Modrý Kameň - 2 ZŤP

pracovníci,
4.

ZPPH o. z. Veľký Krtíš: Administratívne centrum Veľký Krtíš – 1 ZŤP pracovník,

5.

Milan Násaly ELMOUR Kamenné Kosihy: Centrálna betonárka Veľký Krtíš, vrátnik

– 1 ZŤP pracovník,
6.

COLEUS s.r.o. Veľký Krtíš: Rybárske potreby – 1 ZŤP pracovník,

7.

FORSCHNER Slovakia s.r.o. Nová Ves: Triedenie odpadu z výroby – 1 ZŤP

pracovník,
8.

DAVADENT s.r.o. Závada: Zubná technika – 1 ZŤP pracovník,

9.

VHS Stavservis s.r.o. Veľký Krtíš: Skladanie obalov Veľké Zlievce – 7 ZŤP

pracovníkov.
Pri uvádzaní chránených pracovísk a chránených dielní do prevádzky bolo v roku 2015
pracovníkmi odd. PPL Veľký Krtíš vykonaných 9 kontrol, v rámci ktorých boli posudzované
pracovné priestory a údaje o zamestnancoch z hľadiska ich zdravotných obmedzení
a uplatnenia potrebných úprav pracovných podmienok. Zdravotne postihnutí pracovníci
(celkovo sa jedná o 16 nových pracovníkov, prevažne s postihnutím srdcovo-cievneho
systému a onkologickými ochoreniami) pred nástupom do zamestnania absolvovali lekársku
prehliadku a sú zdravotne spôsobilí vykonávať prácu na chránenom pracovisku, čo deklarujú
lekárskym potvrdením pre ÚPSVaR Veľký Krtíš. K dispozícii majú dennú miestnosť,
vybavenú nad rámec platnej legislatívy (napr. pohovky na možnosť oddychu poležiačky,
antialergické nátery stien a podláh a podobne). Pracovné podmienky, vrátane nárokov na
pracovný výkon, celkový počet a trvanie prestávok v práci, pracovné tempo a pod.), sú na
pracoviskách prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím. Pri
výkone štátneho zdravotného dozoru neboli zistené žiadne nedostatky, najmä z dôvodu, že
všetci zamestnávatelia ešte pred zriadením samotnej prevádzky na pokyn pracovníkov
ÚPSVaR Veľký Krtíš konzultovali vybavenie priestorov a splnenie ďalších podmienok
priamo s pracovníkmi RÚVZ Veľký Krtíš.
Okrem odd. PPL vydávali rozhodnutia na uvedenie priestorov chránenej dielne alebo
chráneného pracoviska do prevádzky v roku 2015 aj pracovníci oddelenia Hygieny životného
prostredia a Hygieny výživy, RÚVZ Veľký Krtíš, konkrétne:
1.

Erika Oravcová, ERCE Bušince: Výroba cestovín – 20 ZŤP pracovníkov,
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2.

Tomišová Jaroslava AKA Veľký Krtíš: Maloobchodná predajňa potravín – 1 ZŤP

pracovník,
3.

ADANO s.r.o. Veľký Krtíš: Výroba tyčiniek – 10 ZŤP pracovníkov,

4.

Fitnes centrum Ivanko, Veľký Krtíš: Informačné služby – 1 ZŤP pracovník,

5.

Predajňa odevov, Veľký Krtíš: Maloobchodný predaj – 1 ZŤP pracovník

6.

Lórant Bednár, Želovce: Výroba a ponúkanie hotových jedál – Pohostinstvo u Anky –

1 ZŤP pracovník,
7.

DEAF GROUP s.r.o. Veľký Krtíš: Rýchle občerstvenie Slovenské Ďarmoty – 2 ZŤP

pracovníci,
8.

MD Koala s.r.o. Dolná Strehová: Reštaurácia – Pizzéria Koala Veľký Krtíš – 2 ZŤP

pracovníci,
9.

Benedikty s.r.o. Lučenec: Oftalmologická ambulancia Veľký Krtíš – 1 ZŤP pracovník,

10.

Marek Kamzík Veľký Krtíš: Relax centrum – masáže Veľký Krtíš – 1 ZŤP pracovník.

V rámci bežného štátneho zdravotného dozoru bola vykonaná kontrola pracovných
podmienok, pracovného prostredia a spôsobu práce zamestnancov chránených dielní
a chránených pracovísk podľa metodického usmernenia ÚVZ SR na výkon štátneho
zdravotného dozoru na pracoviskách aj v iných, nielen novovzniknutých prevádzkach.
Celkovo boli pracovníkmi PPL vykonaných 5 takýchto kontrol v maloobchodných
predajniach a administratívnych prevádzkach. Boli použité aj kontrolné listy informovanosti
zamestnancov (11 – zobrazovacie jednotky, 5 - bremená), z ktorých vyplynulo, že pracovníci
sú informovaní o vplyve práce a pracovných podmienok na ich zdravie, zamestnávateľ im
poskytuje OOPP a v prípade potreby majú kedykoľvek možnosť prerušiť výkon práce.

420

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

Kontrola nad dodržiavaním hygienických kritérií pri výrobe a predaji potravín a pokrmov
v zariadeniach spoločného stavovania bola vykonávaná priebežne počas celého roka 2015. Pri
kontrolách v rámci plánovaných a mimoriadnych kontrol sme sa zamerali aj na prevádzkovú
hygienu a osobnú hygienu zamestnancov. Nedostatky v prevádzkovej hygiene boli zistené
v 10 prípadoch. V 1 prípade nedostatky v osobnej hygiene. V ZSS bolo odobratých 33 vzoriek
pokrmov a 40 sterov mikrobiálnej

čistoty. Za zistené porušenia zákonov boli ukladané

blokové pokuty, náhrady nákladov a termíny na odstránenie zistených nedostatkov. Celkovo
bolo v zariadeniach spoločného stravovania vykonaných 253 kontrol v rámci štátneho
zdravotného dozoru a úradnej kontroly.
Kontrola vysledovateľnosti surovín, hlavne živočíšneho pôvodu bola vykonávaná v rámci
kontrol v zariadeniach spoločného stravovania s prípravou pokrmov, ako aj v stánkoch
s prípravou rýchleho občerstvenia. Nedostatky boli zistené v jednej prevádzke ZSS.
Označovanie potravín sme skontrolovali pri všetkých odoberaných vzorkách potravín.
Dôraz bol kladený pri výkone kontrol aj na predloženie odbornej spôsobilosti u všetkých
zamestnancov potravinárskych prevádzok manipulujúcich s potravinami. Nedostatky boli
zaznamenané v 3 prevádzkach.
Pri výkone ŠZD a ÚKP bolo uložených celkom 18 pokút za priestupky, 2 náhrady nákladov
za nevyhovujúce vzorky celkovej sume 1470 €. V správnom konaní bola v zmysle zákona č.
355/2007 Z. z. uložená 1 pokuta v sume 500 €.
Pre pracovníkov manipulujúcich s potravinami pripravujeme školiace akcie pred získaním
osvedčenia na prácu s potravinami. Školenia sa konali v priebehu roka 6- krát a zúčastnilo
sa ich 145 pracovníkov potravinárskych prevádzok. Odborné konzultácie pre podnikateľov
sme poskytovali priebežne počas roka.
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2. Výkon ŠZD nad kozmetickými výrobkami
-

kontrola nebezpečných kozmetických výrobkov na trhu / Rapex /:

-

odber vzoriek, kontroly označovania kozmetických výrobkov:

Možný výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov na trhu bol kontrolovaný na základe
hlásení z Národného kontaktného bodu pre RAPEX, ktoré nám postupuje Úrad verejného
zdravotníctva

Slovenskej Republiky.

V priebehu roka

sme dostali 18

hlásení

o nevyhovujúcich kozmetických výrobkoch. Priebežne sme vykonali 134 kontrol s cieľom
zistenia predmetných výrobkov na trhu v okrese Veľký Krtíš. Nebezpečné kozmetické
výrobky na trhu zistené neboli.
V rámci bezpečnosti kozmetických výrobkov a ochrany spotrebiteľov a v rámci výkonu ŠZD
bolo za rok 2015 realizované nasledovné:
1. V mesiaci február 2015, v súlade s usmernením na zabezpečenie jednotného výkonu
štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami v roku 2015, sme v rámci
realizácie úlohy „Regulované látky – fluór, DEG, peroxid vodíka a konzervačné látky“ vo
výrobkoch pre dospelých odobrali 3 vzorky zubných pást na laboratórne vyšetrenie
chemických ukazovateľov. Výkon štátneho zdravotného dozoru bol zameraný aj na kontrolu
označovania kozmetických výrobkov. Označovanie kozmetických výrobkov bolo v súlade s
Nariadením európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.
Požiadavkám bezpečnosti v chemických ukazovateľoch vyhoveli všetky vzorky.
2. V mesiaci apríl 2015, v súlade s usmernením na zabezpečenie jednotného výkonu štátneho
zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami v roku 2015, sme v rámci realizácie úlohy
„Zakázané látky – ftaláty“ vo výrobkoch pre dospelých – výrobky s obsahom
alkoholu(voňavky, vody po holení) odobrali 1 vzorku vody po holení na laboratórne
vyšetrenie chemických ukazovateľov.
Výkon štátneho zdravotného dozoru bol zameraný aj na kontrolu označovania kozmetických
výrobkov. Označovanie kozmetických výrobkov bolo v súlade s Nariadením európskeho
parlamentu a rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Požiadavkám bezpečnosti v
chemických ukazovateľoch vzorka vyhovela.
3. V mesiaci jún 2015, v súlade s usmernením na zabezpečenie jednotného výkonu štátneho
zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami v roku 2015, sme v rámci realizácie úlohy
„Zakázané látky – hormóny, kortikosteroidy“ vo výrobkoch pre dospelých – výrobky proti
starnutiu (anti-age) pre ženy“ odobrali 3 vzorky kozmetických výrobkov na laboratórne
vyšetrenie chemických ukazovateľov. Výkon štátneho zdravotného dozoru bol zameraný aj na
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kontrolu označovania kozmetických výrobkov, označovanie kozmetických výrobkov bolo v
súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických
výrobkoch. Požiadavkám bezpečnosti v chemických ukazovateľoch vyhoveli všetky vzorky.
4. V mesiaci september 2015, v súlade s usmernením na zabezpečenie jednotného výkonu
štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami v roku 2015, sme v rámci
realizácie úlohy „ Zakázané látky – ťažké kovy“ vo výrobkoch pre dospelých - tónovacie
podklady ( krémy a púdre) odobrali 3 vzorky kozmetických výrobkov

na laboratórne

vyšetrenie chemických ukazovateľov. Výkon štátneho zdravotného dozoru bol zameraný aj na
kontrolu označovania kozmetických výrobkov. Označovanie kozmetických výrobkov bolo v
súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických
výrobkoch. Požiadavkám bezpečnosti v chemických ukazovateľoch vyhoveli všetky vzorky.
5. V mesiaci september 2015, v súlade s usmernením na zabezpečenie jednotného výkonu
štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami v roku 2015, sme v rámci
realizácie úlohy „ Neregulované látky –koenzým Q 10, označovanie, pravdivosť tvrdení“ vo
výrobkoch pre dospelých deklarujúce prítomnosť koenzýmu Q10 odobrali 3 vzorky
kozmetických výrobkov

na laboratórne vyšetrenie chemických ukazovateľov. Výkon

štátneho zdravotného dozoru bol zameraný aj na kontrolu označovania kozmetických
výrobkov, označovanie kozmetických výrobkov bolo v súlade s Nariadením európskeho
parlamentu a rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. U týchto výrobkov bola
realizovaná aj kontrola dodržiavania požiadaviek na tvrdenia o výrobku podľa článku 20
nariadenia (ES) č. 1223/209.

Hodnotenie vzoriek nebolo ukončené, lebo výsledky

laboratórnych rozborov ešte nemáme k dispozícii. Kontrola dodržiavania požiadaviek na
tvrdenia o výrobku podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 1223/209 bola vykonaná aj u dvoch
kozmetických výrobkov z letáku a časopisu. Tvrdenia boli

súlade

čl. 20 Nariadenia

európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.
Všetky kontrolované kozmetické výrobky sú zaevidované v Informačnom a komunikačnom
systéme pre dohľad nad trhom / ICSMS/.
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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.

-

Odborné pracovníčky oddelenia HDM počas kalendárneho roka 2015 vykonávali štátny
zdravotný dozor a úradnú kontrolu potravín v zariadeniach pre deti a mládež, na
zotavovacích podujatiach, v školských stravovacích zariadeniach a v školských bufetoch.
Kontroly boli vykonávané ako plánované, resp. na základe nariadenia Úradu verejného
zdravotníctva SR na vykonanie mimoriadnych kontrol (kontrola mäsa v školských
stravovacích zariadeniach, výkon cieleného ŠZD v bufetoch, automatoch a iných formách
ambulantného predaja, zriadených v rámci zariadení pre deti a mládež, výkon cielenej
kontroly

zameranej

na

dodržiavanie

hygienických

požiadaviek

počas

letných

zotavovacích podujatí).
-

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

-

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

-

Za rok 2015 bolo v školských stravovacích zariadeniach a v školských bufetoch
vykonaných spolu 130 kontrol (ŠZD, ÚKP a ÚKF). V prípade zistenia nedostatkov pri
výkone ŠZD a ÚKP v školských stravovacích zariadeniach a v školských bufetoch boli
uložené opatrenia, resp. boli uložené pokuty. Blokové pokuty, uložené na mieste výkonu
ŠZD boli v hodnote 45 €, v správnom konaní boli uložené dve pokuty v hodnote 300 € a
250 €.
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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 očkovania.
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9. Podpora zdravia
Na oddelení sa naďalej zameriavame predovšetkým na prevenciu neprenosných ochorení.
Deti a mládež - stomatohygiena - prednášky a nácvik čistenia zúbkov u detí v MŠ, sexuálna
výchova u žiakov špeciálnej školy, nebezpečenstvo alkoholu, zdravá výživa, chrípka, hygiena
v období dospievania, hrozba AIDS
Seniori – prednášky o vhodnom pohybe, cvičenie v klube dôchodcov, prednáška a cvičenie
pamäti so seniormi, prednáška o osteoporóze, chrípke, meranie cholesterolu a krvného tlaku
Produktívny

vek

-

výjazdové

preventívne

vyšetrovania

rizikových

faktorov

kardiovaskulárnych ochorení priamo na pracoviskách, Svetový deň zdravia a Svetový deň bez
tabaku, kampaň MOST - propagácia v regionálnych médiách - pri ich realizácii sme
spolupracovali so študentami gymnázia, meranie TK, %TT a zdravotnícka osveta na
kúpaliskách a verejných priestranstvách mesta počas prebiehajúceho jarmoku. Celkovo sme
v tomto roku na výjazdových podujatiach vyšetrili 170 klientov.
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom vo Vranove nad Topľou
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HLAVNÉ PRIORITY ODD. HYGIENY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
A ZDRAVIA V ROKU 2015

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
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1. Monitoring kvality pitnej vody vo verejných vodovodoch
V roku 2015 bolo v rámci monitoringu kvality pitnej vody vo verejných vodovodoch
v okrese Vranov nad Topľou odobratých a vyšetrených 83 vzoriek vody.
V preverovacom monitoringu bolo vyšetrených 28 vzoriek, v kontrolnom monitoringu
bolo vyšetrených 55 vzoriek.

2. Monitoring kvality vôd na kúpanie
V okrese Vranov nad Topľou počas LTS 2015 monitorujeme kvalitu vody na
kúpanie z prírodných kúpalísk VN Veľká Domaša a bazénov umelého kúpaliska
„Lagúna“ vo Vranove nad Topľou.
V roku 2015 bolo spolu odobratých 39 vzoriek.
Z uvedeného počtu bolo 25 vzoriek z prírodných kúpalísk VN Veľká Domaša, 8
vzoriek z bazénov umelého kúpaliska a 2 vzorky boli odobraté z dojazdového bazéna pri
Tobogáne v obci Vyšný Kazimír, na základe žiadosti na uvedenie vodnej atrakcie do
prevádzky (neorganizovaná rekreácia bez štatútu VUK).
Voda vo všetkých vzorkách spĺňa požiadavky Vyhl. MZ SR č. 308/2012 a bola
vhodná na kúpanie.

3. Monitoring kvality pitnej vody z verejných studní
V roku 2015 boli odobraté 4 vzorky vody na chemické a mikrobiologické vyšetrenie
(RO Domaša a rómska osada Sačurov). Voda spĺňa požiadavky NV SR č. 354/2006 Z. z.
Pri príležitosti Svetového dňa vody bolo skontrolovaných 93 vzoriek z domových
studní a poskytnutých 151 konzultácií.

4. Monitoring kvality mineralizovanej vody
Na mikrobiologické vyšetrenie bolo odobratých 18 vzoriek. Z uvedeného počtu 4
vzorky nezodpovedali požiadavkám NV SR č. 354/2006 Z. z.
Z dôvodu že kvalita mineralizovanej vody prameňa v obci Nová Kelča dlhodobo
nespĺňa požiadavky NV SR 354/2006 Z. z. je vydaný pokyn na zákaz používania vody na
pitné účely.
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5. Sledovanie kvality rekreačných lokalít so zameraním na ochranu zdravia
obyvateľov
RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou, ako orgán verejného zdravotníctva sleduje
rekreačnú lokalitu pri VN Veľká Domaša (RS Nová Kelča, Nová Kelča polostrov,
Holčíkovce, Poľany a RS Dobrá).
Správca vodnej nádrže, Slovenský vodohospodársky podnik š.p., závod Povodie
Bodrogu Trebišov, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, neprevádzkuje prírodné
kúpaliská na jednotlivých rekreačných strediskách.
Iný právny subjekt nepožiadal správcu o prenájom vodnej plochy na prevádzkovanie
prírodných kúpalísk VN Veľká Domaša, preto na jednotlivých rekreačných strediskách bude
prebieha neorganizovaná rekreácia.
RÚVZ doposiaľ vydal kladné stanovisko na prevádzkovanie rekreačných
a oddychových plôch počas LTS 2015 na dvoch strediskách a to:
RS Nová Kelča - polostrov Krym (požiadal Ing. František Hurný – FRANT, Breznica 275,
091 01 Stropkov) a RS Nová Kelča - pláž (požiadala Obec Nová Kelča).
Monitoring kvality vody na kúpanie sa na prírodných kúpaliskách VN Veľká
Domaša vykonáva počas LTS 2015 pravidelne (podľa programu monitorovania)
v intervaloch 1x za 14 dní. Odobratých bolo 25 vzoriek.
Vydané bolo kladné R-RÚVZ na prevádzku letného kúpaliska „Lagúna“ počas
LTS 2015 v meste Vranov nad Topľou.

6. Posudzovanie a dohľad nad:
Zariadeniami starostlivosti o ľudské telo:
posudzovanie podľa zák. č. 355/2007 Z. z. (§ 13 ods. 4, písm. a)
vydaných 23 R-RÚVZ
vykonaných 23 kontrol.
dohľad (výkon ŠZD) – vykonaných 146 kontrol
Zariadeniami sociálnej starostlivosti:
posudzovanie podľa zák. č. 355/2007 Z. z. (§ 13 ods. 4, písm. a)
vydaných 6 R-RÚVZ (komunitné centrá)
vykonaných 6 kontrol
vydaných 14 R-RÚVZ (denné stacionáre)
vykonaných 14 kontrol
2 R-RÚVZ (útulky)
vykonané 2 kontroly
dohľad (výkon ŠZD) – vykonané 3 kontroly
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Ubytovacími zariadeniami:
vydané 2 R-RÚVZ
vykonané 2 kontroly
dohľad (výkon ŠZD) – 12 kontrol

HLAVNÉ PRIORITY ODDELENIA EPIDEMIOLÓGIE V ROKU 2015
Vykonávať mesačne analýzu výskytu nozokomiálnych nákaz (NN), 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 opatrení a kontrola
odstraňovania zistených nedostatkov.

Vyhodnotenie za rok 2015:
Vykonávala sa mesačná analýza hlásených NN, uložené boli opatrenia pri ich výskyte
a kontrolovalo sa ich dodržiavanie. V roku 2015 sa zlepšilo hlásenie NN a komunikácia
s lekármi poverenými hlásením. Obnovila sa činnosť komisie pre sledovanie a analýzu NN,
ktorá v roku 2015 zasadala 2x. V tomto roku bolo hlásených 52 prípadov.

Počet hlásených nozokomiálnych nákaz za rok 2015
OAIM
Chirurgické
Doliečovacie
Novorodenecké
Gyn. pôrodnícke
Neurologické
Detské
Interné

10
1
3
2
1
4
7
6
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Dialyzačné centrum
Iné zdrav. zariadenia

2
16

Spolu

52

Spolu bolo vykonaných 27 kontrol dodržiavania hygienicko epidemiologického
režimu. V kontrolovaných zdravotníckych zariadeniach bolo uložených 27 nápravných
opatrení.

Kontrola sterility
Sterilné predmety
Stery z prostredia
Dezinfekčné roztoky
Kontrola HS
Kontrola aut.
Čistené vody

180
293
20
33
25
3

V rámci kampane WHO: „ Clean care is save care“ boli vykonávané kontroly
dezinfekcie rúk u zdravotníckych pracovníkov. Bolo odobraných 40 sterov z rúk - 14
lekárom, - 22 zdravotným sestrám, - 3 upratovačkám a - 1 vedúcemu pracovníkovi. Aktivity
boli vykonávané v ambulantných zariadeniach a lôžkových zariadeniach nemocnice. Kampaň
bola zverejnená aj na stránke RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou. V rámci RÚVZ bol
vyhotovený nástenný panel s uvedenou tematikou a odborný seminár. Pri epidemiologických
šetreniach pracovníkmi oddelenia epidemiológie sú chorí a ich kontakty poučení o význame
a správnom postupe pri hygienickej očiste rúk.
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HLAVNÉ PRIORITNÉ CELOSPOLOČENSKÉ AKTIVITY VÝCHOVY
K ZDRAVIU ZA ROK 2015
1.

Prevencia závislosti

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.
Odpočet aktivít:
•
edukačné aktivity na základných a stredných školách v okrese Vranov nad Topľou –
besedy zamerané na zdravotné, ekonomické a sociálne riziká vyplývajúce z nadmerného
užívania alkoholu a závislosti na alkohole (vytvorenie vlastnej prednáškovej prezentácie)
•
Alkohol, fajčenie a drogy – SOU Drevárske, Vranov nad Topľou
•
Alkohol, fajčenie a drogy – ZŠ Kukučínova, Vranov nad Topľou
•
Alkohol, fajčenie a drogy – Gymnázium, Vranov nad Topľou
•
Alkohol, fajčenie a drogy – ZŠ Bernolákova, Vranov nad Topľou
•
Alkohol, fajčenie a drogy – ZŠ Čaklov
•
Alkohol a ženy – celoslovenská kampaň venovaná alkoholizmu u žien a užívaniu
alkoholu v tehotenstve.
•
Prednáška Alkohol a ženy spolu s prednáškou Fetálny alkoholový syndróm boli
realizované v komunitných centrách, základných a stredných školách okresu Vranov nad
Topľou.
•
Tieto prednášky boli realizované aj v materskom centre Slniečko, ktoré navštevujú
hlavne matky na materskej dovolenke.

433

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Žiari nad Hronom
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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
Oddelenie HŽPZ v Žiari nad Hronom v roku 2015 vykonával štátny zdravotný dozor 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 a pri uplatňovaní zákona o pohrebníctve.
Výkon ŠZD vo vyššie uvedených oblastiach a zariadeniach bol prevenciou vodou prenosných
ochorení, ochorení prenosných kontaktom, krvou, ako aj iných poškodení zdravia, ktoré
nenastali. V r. 2015 bol vykonaný mimoriadny ŠZD na základe požiadavky ÚVZ SR
v zariadeniach sociálnych služieb, na umelých kúpaliskách a v zariadeniach pohrebných
služieb. Závažné nedostatky neboli zistené. Svojou činnosťou odd. HŽPZ prispieva
k uplatňovaniu dodržiavania legislatívy a tým zabezpečuje predchádzanie vzniku situácií
ohrozujúcich verejné zdravie. Pri výkone ŠZD pracovníci pristupujú k práci čo
najefektívnejšie, s efektívnym využívaním služobného vozidla a pracovného času.

Oddelenie epidemiológie
1. Zabezpečenie národného imunizačného programu
•
informovaním lekárov prvého kontaktu ako aj ostatných zdravotníckych pracovníkov
o platnom očkovacom kalendári a o zmenách v očkovaní podľa usmernení ÚVZ SR
a o dosiahnutej zaočkovanosti v spádových okresoch RÚVZ a v celej SR
•
cielenými seminármi pre odbornú a laickú verejnosť v oblasti vakcinácie,
v poradenstve v očkovaní
•
priebežnou kontrolou uskladnenia zásob očkovacích látok v ambulanciách
všeobecných lekárov pre deti a dorast a vo vybraných ambulanciách všeobecných lekárov
pre dospelých
•
administratívnou kontrolou očkovania zo zdravotnej dokumentácie očkovancov
podliehajúcich kontrole v ambulanciách všeobecných lekárov podľa usmernenia ÚVZ SR
k 31.08.2016
•
spracovaním výsledkov kontroly a vyhodnotením zaočkovanosti v spádových
okresoch a vypracovaním správy z kontroly očkovania
•
informovaním laickej verejnosti o význame očkovania a dosiahnutej zaočkovanosti
prostredníctvom regionálnej tlače a regionálnej televízie
•
zapojením sa do aktivít EIT

Oddelenie výchovy k zdraviu
„Droga ľahko zmení chcem na musím, berie všetko a zanechá len púšť“
Jedným z prioritných problémov regiónu RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom je nepriaznivá
situácia vo výskyte závislostí, predovšetkým na návykových látkach u mládeže. Pri svojej
intervenčnej činnosti v prevencii drogových a iných závislostí preto pracovníčky oddelenia
výchovy k zdraviu (ďalej OVkZ) venovali tejto problematike zvýšenú pozornosť formou
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interaktívnych prednášok, besied a iných aktivít na školách a aj pre dospelých. Pri plnení
tejto regionálnej priority aktívne spolupracovali aj s inými subjektmi.
Ako efektívnu a na veľmi dobrej úrovni možno hodnotiť spoluprácu s mestom Žiar nad
Hronom v rámci plnenia projektu „Kalendár aktivít zameraných na prevenciu drogových
závislostí a iných sociálne patologických javov“, do ktorého sú okrem RÚVZ ZH zapojené
mnohé ďalšie subjekty – CPPPaP, OR PZ, odbor školstva, CVČ a i.
Aktívna spolupráca sa rozvinula s komunitným centrom pôsobiacim v regióne RÚVZ ZH.
Pracovníčky oddelenia realizovali v spolupráci s ním prednášky pre deti a seniorov v obci
Hliník nad Hronom.
Pracovníčky oddelenia OVkZ boli pozvané terénno-sociálnymi pracovníčkami do „Mestskej
obývačky“ na besedu pre občianske hliadky zameranú na tému Fetovanie mládeže.
Aktívne sa podieľajú na plnení projektu OR PZ Žiar nad Hronom „Ako na to“, ktorý bol
v roku 2015 realizovaný a ukončený na ZŠ Horná Ždáňa.
Pokračovali v aktívnej spolupráci na projekte CPPPaP - „ Prevenčné dni na ZŠ“, do ktorého
je okrem RÚVZ ZH zapojených viacero ďalších subjektov (OR PZ, komunitné centrum a i.).
V roku 2015 boli aktivity realizované na ZŠ v okolitých obciach – Trnavá Hora, Jastrabá,
Janova Lehota, Horná Ždáňa, Vyhne, Hliník nad Hronom a v meste Kremnica. Ústrednými
témami boli trestná zodpovednosť, kriminalita, násilie a šikana, ako sa správne učiť, trávenie
voľného času, dospievanie, puberta a zdravý životný štýl.
V roku 2015 boli realizované aktivity pracovníčok oddelenia v spolupráci s OR PZ ZH na
Školskom internáte pri SOŠ lesníckej v Banskej Štiavnici, SŠpN v Kremnici, na ZŠ pri PN
v Kremnici, pre ŠZŠ internátnu v Kremnici.
V oblasti predchádzania fajčenia, abúzu alkoholu a drog pracovníčky oddelenia vykonali 89
interaktívnych prednášok pre 1244 mladých poslucháčov a 3 prednášky pre 33 dospelých
poslucháčov. V priebehu celého roka bolo téme drogových závislostí venovaných spolu 13
prednášok pre 178 účastníkov, 12 pre mládež (166) a 1 pre 12 dospelých účastníkov. Okrem
týchto prednášok bolo téme fajčenia venovaných 47 prednášok pre 670 mladých účastníkov
a 2 prednášky pre 21 dospelých účastníkov. V rámci projektu bolo realizovaných 27
prednášok s témou alkohol pre 408 detí.
Pracovníčky oddelenia vykonali 297 meraní prístrojom Smokerlyzer a 221 meraní prístrojom
Spirometer.
Pracovníčky oddelenia počas aktivít distribuovali 25 druhov vlastných zdravotnovýchovných materiálov a 4 cudzích s problematikou fajčenia, drog a alkoholu v počte 1168
kusov.
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom vo Zvolene
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Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia
- výkon ŠZD v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo v rozsahu platnej legislatívy zameraný
na dodržiavanie zásad schválených prevádzkových poriadkov
- zásobovanie obyvateľstva zdravotne nezávadnou pitnou vodou – monitoring kvality pitnej
vody
- monitoring kvality vody na kúpanie počas letnej turistickej sezóny

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie
Prioritou PPLaT je plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov so
zohľadnením vecí personálnych a ekonomických.
Prioritou PPLaT je plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov so
zohľadnením vecí personálnych a ekonomických.
Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia,
pracovných podmienok a spôsobu práce.
Získavať aktuálne údaje o: počte exponovaných zamestnancov vykonávajúcich
rizikové práce v jednotlivých podnikoch regiónu, počte nových prevádzok, na ktorých sú
práce vo vybraných profesiách vyhlásené za rizikové.
V rámci ŠZD sledovať pracovné podmienky zamestnancov, mieru expozície
zamestnancov a realizáciu náhradných opatrení zo strany zamestnávateľov na pracoviskách,
kde zamestnanci vykonávajú rizikové práce.
V rámci výkonu ŠZD sledovať výsledky a intervaly lekárskych preventívnych
prehliadok vo vzťahu k práci a zaradenie zamestnancov do pracovného procesu na základe
posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu pracovnou zdravotnou službou.
Snaha o podchytenie SZČO, ktorí vykonávajú práce, u ktorých je predpoklad, že je
zvýšené riziko ohrozenia zdravia.
Plnenie programov a projektov v zmysle Uznesenia vlády SR.
Prešetrovanie pracovných podmienok a spôsobu práce fyzickej osoby pri podozrení na
chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania.
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Oddelenie hygieny detí a mládeže RÚVZ so sídlom vo Zvolene
1.)
Efektívny a účinný výkon ŠZD a kontroly v oblasti ochrany verejného zdravia,
vrátane objektivizácie faktorov životného a pracovného prostredia:
- výkon štátneho zdravotného dozoru a potravinového dozoru v školských stravovacích
zariadeniach, v školských bufetoch , potravinových a nápojových automatoch a iných foriem
ambulatného predaja
- štátny zdravotný dozor zameraný na dodržiavanie hygienických požiadaviek ( dodržiavanie
kapacity, mikroklímy, osvetlenia, prevádzkového poriadku a pod.) v predškolských
a školských zariadeniach
- výkon štátneho zdravotného dozoru telovýchovných zariadení, vonkajších telovýchovných
plôch , štátny zdravotný dozor pieskovísk materských škôl a pieskovísk zriadených v rámci
verejných detských ihrísk
- štátny zdravotný dozor zotavovacích podujatí pre deti a mládež
2.)
Posilňovanie prevencie neprenosných ochorení, monitorovanie zdravotného stavu detí
vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam, spôsobu života:
- zneužívanie návykových látok u detí a mládeže na Slovensku
- monitoring telovýchovných podmienok žiakov základných a stredných škôl, využitie hodín
telesnej výchovy
- sledovanie vplyvu škodlivých látok vo vnútornom ovzduší škôl na zdravie detí

Oddelenie epidemiológie
•
Výkon štátneho zdravotného dozoru (ŠZD) v ambulantných a ústavných
zdravotníckych zariadeniach v pravidelných intervaloch; v prípade nedodržiavania
hygienicko-epidemiologického režimu zabezpečenie nápravných opatrení
•
Evidencia, dokumentácia a analýza epidemiologických
údajov v Informačnom
systéme prenosných ochorení (EPIS)
•
Odoberanie vzoriek biologického materiálu a vyhodnocovanie výsledkov
•
Spolupráca s Oddelením klinickej mikrobiológie Nemocnice Zvolen, a.s., ktoré
zabezpečuje laboratórnu diagnostiku infekčných ochorení a spolupráca s Oddelením lekárskej
mikrobiológie RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici
•
Epidemiologické šetrenie v teréne
•
Vykonávanie preventívnych a represívnych opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia
prenosných ochorení (karanténne opatrenia, zvýšený zdravotný dozor, lekársky dohľad)
•
Monitorovanie výskytu prenosných ochorení
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•
Hlásenie akútnych respiračných ochorení (ARO) a chrípke podobných ochorení
(CHPO) všeobecnými lekármi pre deti a dorast, všeobecnými lekármi pre dospelých –
zabezpečenie týždenného hlásenia
•
V rámci Národného imunizačného programu SR hodnotenie zaočkovanosti populácie
v okresoch Zvolen, Detva a Krupina na základe kontrol očkovania
•
Poradenstvo ohľadom povinného pravidelného očkovania detí a dospelých
a očkovania pred cestou do zahraničia (Poradňa pre očkovanie)
•
Sledovanie výskytu nozokomiálnych nákaz (NN) v zdravotníckych zariadeniach a
výkon ŠZD v súvislosti s výskytom NN
•
Environmentálna surveillance poliomyelitídy a sledovanie VDPV
•
V spolupráci s poradňou zdravia poradenstvo a zdravotno-výchovné aktivity zamerané
na stanovenie rizikových faktorov chronických neinfekčných ochorení, úpravu životného
štýlu, úpravu telesnej hmotnosti

Úsek podpory zdravia
1.
Hlavné odborné aktivity - plnenie Programov a projektov (8) vyhlásených HH SR na
rok 2015 a skríning KVO ( biochemické vyšetrenia, antropometria a iné) u klientov Poradne
zdravia a verejnosti v spádovom území RÚVZ Zvolen ( výjazdy).
Realizáciu cieľov Národného programu podpory zdravia (NPPZ) sme zabezpečovali plnením
šiestich štúdií a projektov, ktoré boli súčasťou „ Programov a projektov“ vyhlásených
hlavným hygienikom SR na rok 2015 a ďalšie roky, ktoré mapovali výskyt rizikových
faktorov chronických neinfekčných ochorení u obyvateľov SR. V Teste zdravé srdce sme
zaevidovali 1699 výkonov.
V roku 2015 sme s mobilnou poradňou zdravia uskutočnili 26 výjazdov v spádovom území
RÚVZ Zvolen a vyšetrili 539 klientov na prístrojoch Reflotrón, Accutrend, smokerlyzér,
tukomer, tlakomer.

2.
Regionálne aktivity na rok 2015 – 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.

V súvislosti so zapojením sa do VI. ročníka Celonárodnej Kampane „ Vyzvi srdce k pohybu
2015“ sme priebežne od 23.3. – 14.6.2015 plnili nasledovné sprievodné aktivity:
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1.
Oslovili sme ZŠ,SŠ,VŠ ,MsÚ, obce v spádovom území RÚVZ Zvolen za účelom
zapojenia sa do súťaže.
2.
Účastnícke listy a plagáty sme rozdávali aj osobne pri návšteve klientov v poradni
zdravia, počas Dňa zdravia na MsÚ vo Zvolene 7.a 8.4.2015 i pri výjazdoch do terénu
s mobilnou PZ.
3.
Na SOŠHSaO vo Zvolene sme urobili nábor pedagógov telocvikárov a ich žiakov za
účelom motivácie k pohybu.
4.
Na cyklotrase Zvolen - Sliač a späť sme zviditeľnili a umiestnili pútač Kampaň VSkP
pri pútači „ Zvolenská korida 2015“, ktorá bola 4.4.2015. Propagáciu Kampane i s pravidlami
súťaže si mohli prezrieť všetci účastníci Zvolensko- Sliačskej cyklotrasy .
5.
Počas Kvízu „Drogy to teda nie“, ktorý sa konal 23.3.2015 v Krajskej Knižnici vo
Zvolene sme okrem iného urobili nábor študentov stredných škôl a ich pedagógov za účelom
zapojenia sa do súťaže.
6.
Počas terénnej práce v PZ sme rozdávali záujemcom účastnícke listy a plagáty VSkPareál PPS Group Detva.
7.
Od r.2009 beží sprievodná kampaň pre zamestnancov RÚVZ Zvolen „ Schody ako
výzva“, každý podľa vlastných možností môže využívať schody namiesto výťahu a pestovať
správne pohybové návyky.
8.
Zapojili sme sa do Národnej kampane pre podporu enviromentálnej dopravy “Do
práce na bicykli” 2015, ktorá prebiehala od 1. do 21.5. 2015. Vytvorili sme 4-členný súťažný
tím „ Veterán klub“. Podporili sme rozvoj cyklistickej dopravy v našom meste, prispeli
k zdravšiemu ovzdušiu, vylepšili si kondičku. Zmerali sme si sily s tímami z iných miest.
Spolu sme najazdili 428 km a ušetrili 109 l CO2. V rámci SR súťažilo 55 miest. Zvolen sa
umiestnil na 15. mieste v rebríčku. Tím RÚVZ Zvolen (4) – „Veterán klub“ v rámci Mesta
Zvolen kde bolo zaregistrovaných 15 družstiev sa umiestnil na 5. mieste. V mesiaci máj 2015
sme spolu najazdili 428 km do práce na bicykli s počtom jázd 85, ušetrili sme 108,954 kg
CO2. Primátorka Mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová nás 8.7.2015 pozvala na
odovzdávanie cien a tričiek s logom podujatia.
RÚVZ so sídlom vo Zvolene realizoval pri príležitosti Svetového dňa Pohybom ku zdraviu
10.5. 2015 nasledovné aktivity:
1.
Deň otvorených dverí na RÚVZ Zvolen spojený s prednáškovým cyklom na tému „
Zdravý životný štýl – prevencia chronických chorôb“ so zameraním sa na :
podporu zvýšenia fyzickej aktivity mládeže
bezpečné potraviny a plytvanie potravinami
prevenciu dopingu
propagáciu Kampane „Vyzvi srdce k pohybu“
Počas Dňa otvorených dverí 41 študentov SZŠ vo Zvolene sme edukovali aj formou
videofilmu „ Ži pravdivo, neklam sám seba“ z oblasti antidopingovej osvety zameranej na
rekreačný šport, vzhľadom na vysoký nárast počtu užívateľov nelegálneho dopingu ( najmä
anabolických steroidov a rastových hormónov) z radov mladých nešportovcov a rekreačných
športovcov.
2.
Realizujeme kampaň „ Schody ako výzva“ od r. 2009 pre zamestnancov RÚVZ
Zvolen so zámerom nepoužívať výťah v práci, chodiť pešo na 3. poschodie.
3.
21.5.2015 zamestnanci RÚVZ Zvolen (25) absolvovali športovo - poznávací deň
v Pieninách.
4.
Vytvorili sme 4-členné družstvo „Veterán klub“ a celý mesiac máj 2015 súťažili
v celoslovenskom projekte „ Do práce na bicykli“.
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K spolupráci sme vyzvali aj Mesto Zvolen – Odbor rozvoja mesta, oddelenie kultúry
a športových aktivít.
V roku 2015 sme sa zúčastnili i 4 zasadnutí pracovnej skupiny „ Prevencia a riešenie
závislostí“ v Meste Zvolen, ktorej sme členmi. Od roku 2014 sme začali 2. etapu spoločného
riešenia danej problematiky. V spolupráci s Mestom Zvolen
sme zainteresovaní v
pokračovaní plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Zvolen na roky
2014-2020. Jedným zo sektorových dokumentov je aj problematika prevencie zakotvená
v Priorite 4.2 Bezpečnosť obyvateľstva, Opatrenie 4.2.2 Zabezpečenie dostatočnej prevencie
negatívnych spoločenských javov. Témou stretnutí je aj monitorovanie plnenie akčného plánu
v oblasti prevencie k 30.6. a 31.12. daného roka a koordinácia spoločných aktivít.
V novootvorenom Mestskom centre prevencie vo Zvolene sa pravidelne stretávajú najmä
mladí ľudia, PEER aktivisti, deti s poruchami správania, učenia, robia sa aktivity pre deti
z náhradných rodín. Bedeker aktivít na rok 2015 je distribuovaný do poštových schránok
obyvateľov Mesta Zvolen. Individuálne preventívne aktivity sa spracovávajú do ucelenej
podoby na stránkach Zvolen - Stop- drogy.
Participovali sme na spoločnom Dni prevencie Mesta Zvolen počas „ Dní mesta Zvolen“ 29.31.5.2015. V spolupráci s ďalšími odborníkmi z našej pracovnej skupiny „ Prevencie riešenia
závislostí“ v Meste Zvolen sme 29.5.2015 na Námestí SNP vo Zvolene za účasti širokej
verejnosti merali obsah CO vo výdychu a krvný tlak , percento telesného tuku okoloidúcim
záujemcom. Zaevidovali sme spolu 94 vyšetrených z toho bolo 25 mužov a 69 žien, 9
meraní CO vo výdychu smokerlyzerom a 11 meraní % telesného tuku. Aktivity sme robili
i v spolupráci so študentmi a pedagógmi SZŠ Zvolen. Mgr. Iveta Gondášová verejným
vystúpením na hlavnej tribúne na Námestí SNP vo Zvolene odprezentovala činnosť
a poslanie poradne zdravia pri RÚVZ Zvolen s motiváciou verejnosti k zvýšeniu záujmu
o vlastné zdravie. Formou letákov a edukačných panelov sme návštevníkom umožnili
zviditeľniť našu prácu i pri úprave telesnej hmotnosti a zanechaní fajčenia. Okoloidúci
záujemcovia o svoje zdravie konzultovali rôzne zdravotné problémy a zároveň boli
oboznamovaní, že 31. máj je Svetový deň bez fajčenia a zároveň príležitosť prestať užívať
návykové látky. Po vydarenej celodennej akcii vyšiel informačný článok v periodiku Naše
novinky č.8/2015 „ Mládež proti drogám“. Na akcii participovala aj Mestská a štátna polícia
s ukážkami zásahov v teréne pri hľadaní drog a iné. Prizvali sme aj Územný spolok SČK vo
Zvolene, aby verejnosti umožnili
nácvik poskytovania kardiopulmonálnej resuscitácie.
Oslovili sme sponzorov – fy Čerínska voda, za účelom zabezpečenia pitného režimu. Na
akciu boli prizvané školy z celého regiónu a zároveň prebiehal sprievodný kultúrny program.
Každý člen pracovnej skupiny“ Prevencie riešenia závislostí“ v Meste Zvolen odprezentoval
verejnosti svoje aktivity a záujemcovia o danú problematiku dostali kontakty na individuálne
odborné poradenstvo pri riešení závislostí.
Svetový deň bez tabaku (31.5.) sme si pripomenuli aj formou výzvy pre fajčiarov z radov
zamestnancov RÚVZ Zvolen, aby sa aspoň počas tohto dňa vzdali cigarety. Výzvu pre
zastavenie nezákonného obchodovania s tabakovými výrobkami a nedovolené obchodovanie
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s nimi sme umiestnili aj na vývesnom paneli RÚVZ Zvolen v snahe zvýšiť povedomie
o zdravotnom vplyve nelegálnych tabakových výrobkov na mladých ľudí a ľudí s nízkymi
príjmami.
Školy majú vypracované vlastné preventívne plány a podľa potreby nás priebežne prizývajú
prednášať v rámci kooperácie cez svojich koordinátorov prevencie v regióne Zvolen, Detva,
Krupina.
V júni 2015 pri príležitosti „ Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému
obchodovaniu s nimi“ sme v priestoroch RÚVZ Zvolen pripravili edukačný panel zameraný
na danú tematiku.
Opakovane sme prizývaní do odbornej poroty kvízu „Drogy, to teda nie!“ pre žiakov
základných škôl vo Zvolene a študentov regiónu Zvolen, Detva, Krupina, ktorú organizovala
Krajská Knižnica Ľ.Štúra vo Zvolene. Jednotlivé súťažné kolá boli venované literárnym
dielam, drogám v hudbe.
Poradňa zdravia v spolupráci s Mestskou políciou vo Zvolene pokračuje v realizácii projektu
„ Bezpečný návrat domov“. Zámerom je zintenzívniť edukáciu žiakov stredných škôl a
gymnázií v regióne Zvolen, Detva, Krupina a upozorňovať na prevenciu rizík v dopravnom
správaní sa adolescentov vo veku 15-19 rokov. Zamerali sme sa na formovanie životného štýlu
mladých aj z hľadiska dopravných úrazov. Organizátorom projektu bol Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava. Hlavnou protagonistkou posolstva „Bezpečný
návrat domov“ bola speváčka Celeste Buckingham.
Osvedčila sa nám spolupráca so Strednou odbornou školou hotelových služieb a obchodu vo
Zvolene, kde od roku 2014 nás pravidelne prizývajú i s inšpektorom Mestskej polície Zvolen
na prednáškové cykly spojené s besedami. V roku 2015 sme zrealizovali 4 stretnutia
a edukovali 140 študentov na danú tému. Informačný panel o hlavných posolstvách kampane
je permanentne v priestoroch RÚVZ Zvolen i SOŠHSaO Zvolen prístupný pre verejnosť.
Spoločné akcie pre študentov sme obohatili i o možnosť prakticky si vyskúšať okuliare
navodzujúce stav opitosti s 1,5 promile alkoholu v krvi.
V snahe motivovať zamestnávateľov vytvárať pre zamestnancov zdravé pracovné podmienky
sme s mobilnou poradňou zdravia 16.2.2015 navštívili 6. ZŠ Zvolen, kde sme vyšetrili
vybrané biochemické parametre kapilárnej krvi 9 zamestnancom i s cieleným odborným
poradenstvom pri úprave životosprávy a eliminácii stresu.11.3.2015 sme akciu zrealizovali na
9. ZŠ Zvolen, kde sme vyšetrili 19 pedagógov školy. Našou snahou bolo i podporovať zdravý
životný štýl na pracoviskách so zameraním sa na zvýšenie pohybových návykov na
pracoviskách s propagáciou Kampane „ Vyzvi srdce k pohybu“, zvýšenie povedomia
o Alzheimerovej chorobe a zapojenie kolektívov škôl do akcie „ Týždeň mozgu 2015“.
Vedenie 6. ZŠ Zvolen zrealizovalo v spolupráci s poradňou zdravia pri RÚVZ Zvolen so
žiakmi 1. stupňa vlastné hravé aktivity žiakov ako riešenie hlavolamov, rébusov ako aj
zvyšovanie vedomostí o mozgu a prevencii mozgových ochorení pre 240 zainteresovaných.
Do akcie „ Týždeň mozgu sa zapojila svojimi aktivitami i 3.ZŠ Zvolen – Školský klub, kde
sme odprednášali tému
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„ Mozog“ a 24 detí
a spievali.

kreslilo obrázky podľa vlastného výberu na danú tému, recitovali

Zvyšovanie informovanosti o nutnosti chrániť a zveľaďovať
životné prostredie sme
realizovali aj formou prednáškových blokov najmä na ZŠ Slatinské Lazy, kde sme 9.4.2015
pre 72 žiakov 1. a 2. stupňa pripravili témy „ Plytvanie potravinami“, „ Energetické nápoje“,
„ Bezpečné potraviny“ s dôrazom na šetrný prístup k prírodným zdrojom pitnej vody
a nakladaním s odpadom najmä z PET fliaš a plechoviek z energetických nápojov vody.
25.5.2015 sme na tejto škole s mobilnou poradňou zdravia vyšetrili 11 zamestnancov
a poskytovali cielené poradenstvo zamerané i na politiku boja proti hluku a stresu.
Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (5.6.2015) sme pripravili vo vstupných
priestoroch RÚVZ Zvolen informačný panel s aktuálnou tematikou.
V spolupráci so VšZP a.s. pobočka Zvolen sme zrealizovali 19.6.2015 zdravotno-výchovnú
akciu na podporu zdravia zamestnancov v Špecializovanom liečebnom ústave Marína š.p.
Kováčová, kde sme okrem iného robili skríning rizikových faktorov KVO u 49 zamestnancov
liečebne. Športovo-zdravotné dopoludnie bolo obohatené i o rozdávanie zdravotnovýchovných materiálov.
Edukáciu o správnom životnom štýle so zámerom znižovania prevalencie hypertenzie,
fajčenia, dyslipidémie, obezity, diabetu, vybraných nádorových ochorení sme zabezpečovali
aj formou práce poradne zdravia v ambulancii RÚVZ Zvolen i v teréne. Vyhľadávali sme
vysokorizikové osoby, zabezpečovali ich edukáciu a následné znižovanie rizikovosti. Do
31.12.2015 sme uskutočnili 26 výjazdov v spádovom území RÚVZ Zvolen a vyšetrili na
prístroji Reflotrón 539 klientov. S mobilnou poradňou zdravia sme navštívili 6. ZŠ Zvolen,
Klub dôchodcov Lieskovec, 9. ZŠ Zvolen, fy Slavia Production Systems a.s. Detva,
opakovane Mestský úrad Zvolen, ZŠ Slatinské Lazy, Národné lesnícke centrum š.p. Zvolen,
fy Alfa Sorti s.r.o. Zvolen, fy Mraziarne s.r.o. Chrien, Zvolen, Mestský úrad v Sliači,
Kúpeľnú liečebňu Marína š.p. Kováčová, ZŠ Alexyho Zvolen, SPP š.p. pobočka Zvolen,
dvakrát TESCO Detva, trikrát fy Continental s.r.o. Zvolen. Participovali sme na projekte
Detská konferencia – križovatky šťastia pre 7.ročníky ZŠ v okrese Zvolen s protidrogovým
zameraním pre cca 140 účastníkov. Zúčastnili sme sa na akcii Dúhové dni v ZŠ Pliešovce
s prednáškami o škodlivosti fajčenia a užívania alkoholu u detí spojené s meraním obsahu CO
vo výdychu na prístroji smokerlyzer. Tieto aktivity sme zrealizovali aj pre študentov
a žiakov SOŠHSaO Zvolen a ZŠ Sliač.
Zlepšenie prevencie a liečby u marginalizovaných skupín obyvateľstva sme realizovali
formou prednášok na Špecializovanej ZŠ v Krupine na tému „ Stop AIDS“ pre 19 žiakov 9.A
a 9.C triedy s rôznym stupňom zdravotného znevýhodnenia. Zdravotno-výchovné dopoludnie
sme zrealizovali v spolupráci so sociálnymi pracovníkmi Mesta Krupina.
Zúčastnili sme sa pracovných stretnutí na Ministerstve zdravotníctva SR v Bratislave a na
RÚVZ Spišská Nová Ves k realizácii projektu „ Zdravé komunity“. Usporiadali sme 2
pracovné stretnutia vedúcich OPZ /VkZ za Banskobystrický kraj. Absolvovali sme 8
odborných seminárov pracovníkov RÚVZ Zvolen z toho jedenkrát aktívne.
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Opakovane sme participovali sme na celonárodnej Kampani „ Týždeň mozgu“ v marci 2015,
ktorú organizovala Slovenská Alzheimerova spoločnosť Bratislava. Kampaň sme priebežne
propagovali aj cez výzvy na školách k vlastným cieleným aktivitám. Zareagovala 6. ZŠ
Zvolen, kde 240 detí 1. a 2. stupňa riešilo hlavolamy, rébusy a na hodinách biológie bola
zintenzívnená výučba so zameraním na mozog, jeho funkcie a prevenciu možných ochorení
z nezdravého životného štýlu. Na SOŠHSaO vo Zvolene sme pri príležitosti TM 19.3. 2015
zrealizovali dopoludnie venované poznaniu rizikových faktorov KVO, prednáške, filmu
a následnej besede o mozgu. 17 študentov z odboru kuchár, čašník riešilo vybrané hlavolamy
súvisiace s ich špecifickým zameraním, ktoré sme potom spoločne vyhodnocovali.
Participovali sme na prieskume zdravotného uvedomenia obyvateľov z oblasti „ Bezpečné
potraviny“. 30 vyplnených dotazníkov sme na ďalšie spracovanie zaslali na UVZ SR
Bratislava. Dotazníky sme rozdávali občanom na Dni zdravia mesta Zvolen v apríli 2015
a verejnosť sme edukovali aj formou príspevku na tému „ Bezpečné potraviny“ do vysielania
Rádia LUMEN. I týmto spôsobom sme sa snažili predchádzať latentnej forme DM
a preddiabetickému rizikovému syndrómu ( poruche tolerancie glukózy, hyperglykémii
nalačno, metabolickému syndrómu) s cieľom prevencie prechodu rizikového
preddiabetického štádia do štádia klinického diabetes mellitus v snahe zabrániť rozvinutiu
komplikácií DM 2. Včasnú diagnostika a liečbu DM2 vnímame ako zásadný preventívny
faktor komplikácií DM2.
Zvyšovanie zdravotného uvedomenia a formovanie životného štýlu najmä mladých ľudí sme
realizovali formou „Dní otvorených dverí“ na RÚVZ vo Zvolene. 11.5 2015 našu Poradňu
zdravia navštívilo 41 študentov 1. ročníkov SZŠ Zvolen. Spoločne sme riešili racionalizáciu
životného štýlu mladých, ich vlastné podnety a návrhy za účelom vytvorenia podmienok pre
realizáciu zdravého životného štýlu doma i v škole. Zaoberali sme sa indikátormi výživy,
fyzickej aktivity, fajčenia, alkoholizmu. Odzneli bloky prednášok na tému „ Primárna
prevencia v kontexte verejného zdravotníctva“ obohatené o interaktívne zážitkové formy
smerované na antidoping v súčinnosti s premietaním videozáznamov a odkazmi známych
osobností „ Ži zdravo, neklam sám seba“. Študenti i pedagógovia boli oboznámení
s Kampaňou „ Vyzvi srdce k pohybu“.
V priebehu roka 2015 sme uskutočnili 35 prednášok a edukovali 1036 žiakov, študentov
i dospelých.
V Materskej škole Budča sme zrealizovali pre 45 detí zážitkové dopoludnie „ Zdravé zúbky“
12.3.2015.
Sme členmi Sociálno- zdravotnej a dorastovej komisie pri Územnom spolku SČK Zvolen,
pravidelne sa zúčastňujeme na stretnutiach a sme prizývaní i do poroty pri realizácii súťaží
„Mladý zdravotník“.
Na RÚVZ Zvolen sme zrealizovali 25.3.2015 Pracovnú poradu vedúcich OPZ ( VkZ)
v Banskobystrickom kraji a 13.10.2015 na RÚVZ Banská Bystrica. Zúčastnili sme sa na
Zasadnutí Poradného zboru hlavného hygienika SR 14.1.2015 na RÚVZ Nitra a 8.10.2015 na
RÚVZ Martin. Absolvovali sme dve pracovné stretnutia k prezentácii národného projektu „
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Zdravé komunity“ 2.2.2015 na MZ SR v Bratislave a 9.3.2015 na RÚVZ Spišská Nová Ves.
30.6.-1.7.2015 sme sa zúčastnili na Celoslovenskej porade vedúcich OPZ v Ráztočne a 25.26.11.2015 sme absolvovali vzdelávaciu akciu pre pracovníkov OPZ/VkZ v Poráčskej
doline.
Pre rádio LUMEN sme poskytli v apríli 2015 počas Dňa zdravia na MsÚ Zvolen rozhovor na
tému „ Bezpečné potraviny“.

V roku 2015 navštevovali PZ v rámci úpravy telesnej hmotnosti 2 klientky z toho jedna
opakovane po asi ročnom odstupe ďalšia absolvovala sedemkrát poradenstvo s cieľom znížiť
svoju telesnú hmotnosť. Poradňu na odvykanie od fajčenia jedenkrát navštívila žena a trikrát
muž-fajčiar. Okrem pravidelných kontrol v PZ a priebežných meraní sme poskytovali
poradenstvo aj prostredníctvom e-mailov a telefonicky. Klientky absolvovali aj návštevy u
svojich všeobecných lekárov, liečebnú telesnú výchovu a rehabilitáciu v mieste bydliska.
V roku 2015 sme priebežne realizovali 6 lokálnych kampaní s 363 výkonmi a 1 projekt
viazaný na iný subjekt – riešenie prevencie závislostí v Meste Zvolen.
Zrealizovali sme 13 informačných
zdravotno-výchovných panelov okrem plagátov.
Spolupracovali sme s 19-timi subjektmi a odborne garantovali spoločné zdravotno-výchovné
podujatia. Vypracovali sme 1 rozhodnutie k poskytovaniu informácií k projektu „ Hrou proti
AIDS“, pripomienkovali sme Návrh minimálneho štandardu pre špecializačný študijný
program v študijnom odbore výchova k zdraviu a zriadenie telefónnej linky pre fajčiarov
v zmysle EÚ legislatívy. Vypracovali sme 3 stanoviská k materiálom MZ SR a UVZ SR, a to
Hlavné odborné a regionálne priority na úseku verejného zdravotníctva na rok 2015,
Realizačnú stratégiu verejného zdravotníctva a Realizačnú stratégiu na podporu verejného
zdravotníctva a návrh jej implementácie. Pripravili sme podklady ku Kompetenčnému
poriadku OPZ/VkZ. Mgr. Iveta Gondášová publikovala odborné témy v Zborníku príspevkov
z vedeckej konferencie 38. dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu, v Zborníku
abstraktov konferencie Dni praktickej obezitológie a periodiku Manažment podnikov

446

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Žiline
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Hygiena životného prostredia:
Hlavný cieľ: Zabezpečenie zvýšeného zdravotného dozoru v zariadeniach cestovného ruchu .
Región severného Slovenska je charakterizovaný vysokou ponukou ubytovacích a rekreačných
zariadení v súvislosti s intenzívnym cestovných ruchom, čo si vyžaduje vyššiu mieru pozornosti
a štátneho zdravotného dozoru z hľadiska uplatňovania všetkých požiadaviek na úseku verejného
zdravotníctva.
V zariadeniach cestovného ruchu sme vykonali 16 kontrol, riešili 1 podnet na nevyhovujúce
podmienky a vydali 6 rozhodnutí pre zmenu prevádzkovateľov už schválených zariadení.
V zariadeniach sociálnej starostlivosti typu – DSS a ZpS bolo vykonaných 14 kontrol v rámci
mimoriadneho štátneho zdravotného dozoru. Na základe týchto bola vypracovaná hodnotiaca
správa zaslaná nadriadenému orgánu. Opakované kontroly týchto zariadení /3 kontroly/ sa
uskutočnili po uplynutí dohodnutých termínov na ich odstránenie.
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.
Odpočet.
Voda na kúpanie: Ako platenú službu sme odobrali a vyšetrili 122 vzoriek vody na kúpanie
z vnútorných bazénov a víriviek, 29 vzoriek z vonkajších bazénov, zároveň boli vykonané kontroly.
Kvalita vody je uvedená v informačnom systéme pre vodu na kúpanie.
Dňa 30.7.2015 bola odobratá vzorka vody z Vodného diela Žilina s vyhovujúcim výsledkom.
Ochorenia z pitnej vody a vody na kúpanie hlásené neboli.
Rozpracovanie pre RUVZ Žilina:
Vzhľadom k už rozbehnutému projektu č. 1.7. mikroklimatické podmienky v bazénových halách, v
tomto pokračovať v ďalších rokoch, ako sezónne meranie v zime a v lete s množstvom už známych
zložiek prostredia. Tieto merania by mali byť podkladom pre prípadné zefektívnenie legislatívy na
danom úseku.
Odpočet.:
Sú vybrané tri RÚVZ a to RÚVZ v Liptovskom Mikuláši, RÚVZ v Dolnom Kubíne a RÚVZ v
Poprade.
RÚVZ Žilina je gestorom úlohy. Úloha končí v roku 2015 a jej výsledky budú spracované v
samostatnej správe.

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.
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Odpočet:
V rámci tejto úlohy sa vykonávali:
Projekt č. 4.3 Monitoring úrazovosti u detí predškolského a školského veku
Cieľom projektu je komplexné zmapovanie úrazovosti u detí predškolského a školského
veku v širšom kontexte, t. j. druh úrazu, miesto jeho vzniku, mechanizmus vzniku poranenia, jeho
prognózu, najexponovanejšiu vekovú skupinu detí z hľadiska úrazovosti a pod. a porovnanie
získaných údajov s výsledkami sledovania s predchádzajúcimi rokmi. V prvom polroku 2015 bol
vykonaný zber údajov od 60 žiakov vo vekovej skupine 7 – 10 rokov (2 triedy ZŠ v rámci 1.
stupňa, z toho 1 mestská a 1 vidiecka). Databáza s údajmi získanými od respondentov bola zaslaná
do 30.06.2015 gestorovi projektu.
Ďalší cieľ:
Prostredníctvom cielenej výchovy zabezpečiť ozdravenie stravovacích zvyklosti, telesnej a
sexuálnej aktivity
V rámci tejto úlohy sa vykonávali projekty:
Projekt č. 4.1 Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií vybranej
populácie detí SR a hodnotenie expozície vybraných rizík spojených s konzumáciou jedál
Cieľom je 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.
Opakovanými prieskumami v budúcnosti, realizovanými identickou metodikou, bude možné zistiť
trendy výskytu týchto ochorení vo vybraných populačných skupinách.
V roku 2015 sa uskutočnila I. etapa - návrh projektu, príprava metodiky a dotazníkov,
pripomienkové konanie, schválenie projektu.
4.2
Zneužívanie návykových látok (alkohol, tabak, drogy) u detí a mládeže na
Slovensku
Cieľom projektu je na základe dlhodobých štúdií zneužívania alkoholu, tabaku a nelegálnych drog
u detí a mládeže v našej republike zistiť trendy v danej oblasti, porovnať výsledky našich štúdií s
výsledkami vybraných európskych krajín, ktoré sa zrealizovali porovnateľnou metodikou.
4.4
MONITORING TELOVÝCHOVNÝCH PODMIENOK ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH
A STREDNÝCH ŠKÔL; VYUŽITIE HODÍN TV
Cieľom projektu je zabezpečiť v hygienicky vyhovujúcom prostredí primeranú úroveň fyzickej
aktivity detí a dorastu podľa potrieb zdravého fyzického a duševného vývinu. V I. etape (rok 2013)
bola nadviazaná spolupráca s MŠVVaŠ SR, príprava podkladov k cielenému výkonu ŠZD
telovýchovných zariadení, výber škôl, príprava dotazníkov a následne bol vykonaný monitoring
hygienického stavu telovýchovných zariadení.
II. etapa – zber údajov bol vykonaný v druhom polroku 2014 podľa požiadaviek gestora projektu.
Spolu bolo vyplnených 400 dotazníkov „Dotazník pohybovej aktivity žiaka“ a 20 dotazníkov
„Pohybová aktivita detí počas hodiny telesnej výchovy“, ktoré boli nahodené do programu EpiData.
Vyplnený formulár bol zaslaný na ďalšie spracovanie na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici v
termíne do 31.12.2014.
V roku 2015 prebehla tvorba databázy získaných údajov, analýza a vyhodnotenie údajov
a záverečné spracovanie.
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Preventívne pracovné lekárstvo:
Hlavný cieľ:
Bezpečnejšie pracovné prostredie vrátane prevencie, kontroly a skríningu pracovných rizík a
chorôb z povolanie
Evidencia rizikových prác sa vykonávala programom ASTR_2011. V rámci ŠZD sa prehodnocovali
vydané rozhodnutia na rizikové práce, v prípade 4. kategórie RP sa vydali nové prehodnotené
rozhodnutia. Zamestnávatelia predkladali aktuálne podklady: posudky o riziku, objektivizácia
faktorov pracovného prostredia, vykonané technické a technologické opatrenia, akékoľvek zmeny
súvisiace s výkonom RP a pracovným prostredím. Pri výkone ŠZD sa sledovali výsledky a intervaly
LPP vo vzťahu k práci, či zamestnávateľ plní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z platnej legislatívy v
súvislosti s vyhlásenými RP, či zamestnávatelia majú zazmluvnené PZS a BTS.
V kategórii 3. a 4. rizikových prác je zaradených v regióne Žilina a Bytča: 126 subjektov.
Kategória RP

Počet pracovníkov celkom Z toho počet žien

3. + 4. kategória 4303

1398

3. kategória

4011

1360

4. kategória

292
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Rozhodnutia na rizikové práce (RP) vydaných bolo 28 rozhodnutí
Počet

Druh rozhodnutiarozhodnutí

1

Rozhodnutia na zrušenie RP

4 (3/Žilina, 1/Bytča) Rozhodnutia na preradenie z 3. kat. do 2. kat.
6

Rozhodnutia nových vyhlasujúcich RP

16

Vydanie pôvodných rozhodnutí v 4. kat. RP

1

Rozhodnutia na preradenie z 4. kat. do 3. kat.

Osobitný cieľ:
Sledovanie vplyvu priemyselných podnikov na fyzické determinanty zdravia v životnom
prostredí (Hluk, ovzdušie, vplyv na dopravu)
Úloha sa rieši priebežne, v súčasnosti sa napríklad rieši problematika kompostárne Horný Hričov,
ďalej problematika kameňolomu Snežnica, Technometal Bytča, SAKER Horný Hričov a pod.
Ďalšie ciele:
Zdravie podporujúce správanie, nefajčenie, zdravé stravovanie a pod.
Vrámci výkonu ŠZD bolo v roku 2015 poskytnutých 2050 konzultácií zameraných na podporu a
ochranu zdravia pri práci. Konzultácie boli zamerané na výklad novely zákona 355/2007 Z.z..
Previerky boli zamerané na pracovné prostredie, pracovnú činnosť, dodržiavanie bezpečnostných a
zdravotných zásad pri práci, či spĺňajú fyzické osoby-podnikatelia, právnické osoby odbornú
spôsobilosť pre danú činnosť, či absolvovali povinnú akreditovanú odbornú prípravu a pod..
Zároveň boli objasňované spôsoby výkonu zdravotného dohľadu u subjektov, SZČO, z radov
vlastných zamestnancov, formou dohody. Tiež sme sa zamerali na vysvetľovanie zdravotného
dohľadu bezpečnostnými technikmi pri 1. a 2. kat. prác. Konzultácie boli zamerané aj na
predchádzanie vzniku chorôb súvisiacich s výkonom práce a iného poškodzovania zdravia (otravy,
úrazy). V letnom aj v zimnom období roka sme usmerňovali zamestnávateľov na zabezpečenie
vhodných mikroklimatických podmienok na pracoviskách, vrátane dodržiavania pitného režimu
studeného, teplého nápoja, vhodných šatní, ohrievarní a pod..
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Rozpracovanie na podmienky RUVZ Žilina:
Vzhľadom na charakter priemyslu v lokalite budeme venovať zvýšenú pozornosť strojárskej
výrobe, osobitne automobilovému priemyslu a v rámci tohto odvetvia chorobám DJNZ.
V rámci ŠZD počas celého roka sa prešetrujú podozrenia na vznik choroby z povolania. Z dôvodu
predchádzania zvyšovania počtu ChzP z dg. DNJZ, pri kontrolách v rámci ŠZD a pri uvádzaní
priestorov do prevádzky vždy požadujeme posudok o riziku s faktorom fyzickej pracovnej
záťaže.
Celkom bolo v roku 2015 zaslaných ChzP

33

Prešetrených bolo ChzP

28

ChzP v šetrení

5

ChzP s Dg. DNJZ

22

ChzP v súvislosti s vibráciami

2

ChzP v súvislosti s vibráciami aj s DNJZ

1

ChzP s Dg. Astma

1

Iné poškodenie zdravia

1

ChzP s Dg. azbestóza

1

Môžeme konštatovať, že v regióne Žilina dochádza k narastaniu ochorení súvisiacich s výkonom
prác s Dg. DNJZ, a to najmä v automobilovom priemysle a v oblasti výstavby mostov a tunelov.
Šetrenie chorôb z povolanie je prevažne v spolupráci s PZS a so zamestnávateľom. V prípade
zistených nedostatkov zo strany zamestnávateľa sú vykonávané nápravné opatrenia.

Hygiena výživy:
Hlavný cieľ:
V súčasnosti jednoznačne efektívny štátny zdravotný dozor a efektívna úradná kontrola potravín.
(Oblasť, ktorá nás momentálne najviac prezentuje).
Uvedená úloha je samostatne vyhodnotená vo „Výkazníctve“, ktoré bude zaslané v termíne na
UVZ SR.
Ďalšie ciele:
Ovplyvnenie zdravotného stavu prostredníctvom
zníženie príjmu soli
Zvýšenie spotreby zeleniny
Zvýšená konzumácia rýb
Ovplyvnenie stravovania mladej generácie
Bezpečnosť kozmetických výrobkov
V roku 2015 bolo odobratých a vyšetrených 24 vzoriek kuchynskej soli, všetky vzorky vyhovovali
platnej legislatíve. Cieľom úlohy je monitorovanie obsahu jódu v jedlej soli na zabezpečovanie
kontinuálneho prísunu jódu do ľudského organizmu a jeho.
V rámci platnej legislatívy je povinná fortifikácia kuchynskej soli jódom.
Gestorom úlohy je RÚVZ so sídlom v Košiciach.
Ďalej sa vykonávala úloha „Monitoring spotreby vybraných prídavných látok do potravín
a aróm“. Cieľom úlohy je monitorovanie spotreby vybraných prídavných látok v potravinách
a aróm u dospelej a detskej populácie, zistiť úroveň ich spotreby a porovnať príjem každej vybranej
prídavnej látky s jej stanoveným prijateľným denným príjmom (ADI). V rámci monitoringu bola
sledovaná spotreba 3 prídavných látok: E 200 – E 203 Kyselina sorbová – sorbany, E 210 – E 213
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Kyselina benzoová – benzoany, E 960 glykosidy steviolu a 2 aróm: mentofuránu a kumarínu na
základe dotazníkovej metódy a laboratórneho vyšetrenia vytypovaných potravín.
Úloha prebiehala v 2 etapách:
I. etapa : február 2015 – november 2015; odborne – metodická príprava monitoringu, zber údajov
a analýza vzoriek – v rámci zberu údajov bolo oslovených 20 respondentov (veková kategória19 až
35 rokov a 36 až 54 rokov, muži a ženy ľahko/ stredne pracujúci – 5 žien a 5 mužov každej vekovej
kategórie. Respondenti vypĺňali 24 hodinový dotazník spotreby potravín, pokrmov a nápojov.
Odobrali sa 3 vzorky potravín na laboratórne vyšetrenie prídavných látok a 2 vzorky na laboratórne
vyšetrenie aróm, a to: Vlašský šalát, Rybí šalát Exklusiv v majonéze, DGP Stolové sladidlo na báze
glykosidov steviolu a erythritolu, Hašlerky extra silné, Musli s príchuťou škorice a mandle.
II. etapa : december 2015; údaje z dotazníkov a výsledky laboratórneho vyšetrenia boli spracované
do tabuliek a odoslané v novembri 2015 na Úrad verejného zdravotníctva SR.

Odbor epidemiológie:
Hlavný cieľ: Zabezpečenie Národného imunizačného programu
Hlavný prostriedok - posilnenie informovanosti o očkovaní a očkovaním preventabilných
ochoreniach
Zabezpečovanie vyššej úrovne zaočkovanosti sa vykonáva formou telefonickej konzultácie,
osobným kontaktom s klientom resp. lekárom, vzdelávaním zainteresovaných, osvetovou činnosťou
pre obyvateľov - internetová stránka úradu, články v médiách, semináre pre lekárov a výkonom
štátneho zdravotného dozoru v ambulantných zariadeniach ( v zmysle platnej legislatívy v súlade s
návrhom záznamu o výkone ŠZD z ÚVZ SR Bratislava). Pre priaznivú epidemiologickú situáciu
sme nemuseli prikročiť k mimoriadnemu očkovaniu.
Problémom pri zabezpečovaní úrovne zaočkovanosti je pre epidemiológa snaha rodičov odmietať
očkovanie dieťaťa. V priebehu sledovaného obdobia sme zaevidovali ďalšie hlásenia zo strany
lekárov. V roku 2015 bolo riešených 61 podaní odmietania očkovania,z nich riešených 56 prípadov
blokovou pokutou, ktorej súhrnná suma činí 760,0 Eur. Prevažujúci argument zo strany rodičov
dieťaťa je tendencia odmietať živé vakcíny, strach z vedľajších účinkov. Celkový počet prípadov
odmietaní očkovania činí 253 prípadov od roku 2008.
Ďalší ciel: Boj proti nozokomiálnym nákazam
V rámci tejto úlohy je potrebné:
- zvyšovanie bezpečnosti pacientov v nemocničných zariadeniach
- ovplyvnenie výskytu NN prostredníctvom opatrení navrhnutých na základe analýzy hlásených
NN.
- zlepšiť hlásnu službu NN zo strany určených lekárov oddelení – uvedenie do praxe hlásenie NN
cez systém EPIS.
Odpočet:
Surveillance nozokomiálnych nákaz sa rieši formou preventívnych programov a aktivít, ktoré
zahŕňajú poradenskú činnosť v problematike, napr. AIDS, vírusových hepatitíd, v problematike
vakcinácie, dezinfekcie, očkovania cestovateľov. Uskutočnenie : telefonicky resp. osobným
kontaktom s klientom a lekárom. Počet konzultácií osobne s klientom v problematike HIV/AIDS:
93x,z toho 70x muž a 23x žena, počet vydaných certifikátov : 16x, odber krvi 82 x - anonymný
odber: 62 x. Problematika vírusových hepatitíd a iných druhov očkovania riešená 63x ( osobný resp.
telefonický kontakt s klientom alebo lekárom). Konzultácie v oblasti NN a dezinfekcie, priestorové
danosti pre zdravotnícke zariadenia: 64 x. vykonávaná v zmysle Vyhlášky MZ SR č.553/2007, a v
súlade s návrhom záznamu o výkone ŠZD/ ÚVZ SR. Problematika NN je riešená podľa aktuálnej
situácie, ako aj podľa výsledkov ŠZD - kontroly sterovou metódou práce pre jednotlivé
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kontrolované pracoviská telefonicky, následne písomným zhodnotením dodržiavania hygienickoepidemiologického režimu a výkonu bariérovej ošetrovateľskej techniky. Podľa výsledkov je
situácia riešená príslušnými opatreniami. Počet kontrol HER/ŠZD:11x ( FNsP Žilina, polikliniky).
Počet kontrolovaných sterilizačných prístrojov
spolu : 107 x ( biologická kontrola), z toho v ZZ: 93 prístrojov.

Odbor podpory zdravia
Hlavné ciele:
1. Zvyšovanie zdravotného uvedomenia obyvateľov regiónu v oblasti životného štýlu /výživa,
pohybová aktivita, legálne drogy – nikotín, alkohol/ formou individuálneho poradenstva
a prednášok.
2. Ovplyvňovanie rizikových faktorov chronických neinfekčných ochorení súvisiacich so
životným štýlom formou individuálneho poradenstva v špecializovaných poradniach zdravej
výživy, optimalizácie pohybovej aktivity a zanechania fajčenia.
Odpočet:
V rámci týchto priorít sa plnili hlavne tieto úlohy:
9.1
NÁRODNÝ PROGRAM PODPORY ZDRAVIA
Odpočet:
• V rámci plnenia úloh NPPZ sme udržiavali spoluprácu s regionálnymi médiami - Žilinský
večerník, My – žilinské noviny, s Fakultou nemocnicou s poliklinikou Žilina, Mestským
úradom Žilina, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Mestskou knižnicou Žilina,
Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline - odbor komunikácie a prevencie,
Žilinským samosprávnym krajom, poisťovňami - Union, Všeobecná zdravotná poisťovňa,
Dôvera, s Regionálnymi komorami - Komora sestier a pôrodných asistentiek,
s organizáciami – Jednota dôchodcov, Slovenská nadácia srdca, Liga proti rakovine,
Slovenský červený kríž, firmami - GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Consumer Healthcare,
Interpharm a. s. Elmex, VÚC a orgány verejnej správy, MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ.
• aktualizácia Metodickej príručky pre prácu v poradniach zdravia – 3x účasť na zasadnutí
pracovnej skupiny
• 1x celoslovenská porada o aplikácii aktualizovaných príručiek v Poradni zdravia
• 1x účasť na zasadnutí ÚKROPS
• 1x účasť na porade vedúcich podpory zdravia.
• v rámci Sv. dňa bezpečnosti potravín zrealizovaný dotazníkový prieskum „Päť zásad pre
bezpečnejšie potraviny“, zozbieranie
a nahodenie údajov do systému EpiInfo
(54 dotazníkov)
• 1x v rámci anti-fajčiarskeho dňa pre fi. Siemens monitoring Hgb, CO vo vydychovanom
vzduchu a dotazníkov závislosti na nikotíne (59 účastníkov, 4 fajčiari)
• 4x publikácia v regionálnych novinách informácia k „Týždňu mozgu“, k súťaži „Vyzvi srdce
k pohybu“, k „Svetovému dňu Pohybom ku zdraviu“, k „Svetovému dňu srdca“ - MOST
9.2

Národný program prevencie nadváhy a obezity

Odpočet:
- 1x prednáška pre študentov SOŠ Poľnohospodárska ZA: „Zdravý životný štýl – prevencia
obezity“ (spolu 28 študentov)
- 2x interaktívna beseda pre ZŠ Hliny 8: „Zdravý životný štýl – výživa“ (spolu 43 študentov)
- 1x beseda v rámci akcie „Deň športu“ pre žiakov ZŠ Petrovice na tému „Zdravá výživašport ako prevencia obezity“. (spolu 57 detí, 5 pedagógovia)
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Aktivity k Svetovému dňu „Pohybom ku zdraviu“:
• propagácia Svetového dňa – Pohybom ku zdraviu na web stránke RÚVZ so sídlom
v Žiline,
• propagácia Svetového dňa – Pohybom ku zdraviu v regionálnych novinách
(1x publikácia - Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“ – odoslané 1. 6. 2015),
• „deň otvorených dverí“ v Poradni zdravia dňa 8. 6. 2015 – monitoring rizikových
faktorov KVS ochorení (13 klientov),
• 4x „mobilná poradňa zdravia“ pre zamestnancov Kinex-u (2x- 9.6., 16.6.),
Telekom-u (2x- 26.5., 10.6.) – monitoring rizikových faktorov KVS ochorení, Hgb,
kyseliny močovej a poskytovanie poradenstva v oblasti zmeny životného štýlu
(spolu 191 klientov, z toho cca 61 klientov nad 50+)
• 2x interaktívna beseda pre žiakov ZŠ Hliny 8 (27.5.) na tému Zdravý životný štýl
(spolu 43 žiakov)
• 1x interaktívna beseda v rámci „Športového dňa“ prvého stupňa ZŠ Petrovice (1.6.)
v spolupráci s preventistami PZ okresného riaditeľstva Žilina na tému Bezpečne na
cestách (57 žiakov)
• „Športový deň“ (18.6.) v rekreačnom stredisku Varín pre zamestnancov RÚVZ
so sídlom v Žiline (60 zamestnancov)
• distribúcia výchovno-vzdelávacích materiálov vzťahujúcich sa k zdravému
životnému štýlu, ku kampani Vyzvi srdce k pohybu na iných realizovaných
aktivitách počas mesiacov máj a jún,
• v spolupráci s Jednotou dôchodcov a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou „športový
deň“ pre seniorov (165 seniorov – všetci nad 50+), monitoring TK, celkového
cholesterolu, % telesného tuku, individuálne poradenstvo (68 meraní)

9.2.1 VYZVI SRDCE K POHYBU - Celonárodná medzinárodne koordinovaná kampaň na zvýšenie
pohybovej aktivity dospelej populácie
Odpočet:
Aktivity o informovanosti verejnosti o kampani prostredníctvom distribúcie plagátov
a účastníckych listov:
- web stránka RÚVZ ZA, panel v RÚVZ ZA
- oslovené média- regionálne noviny
z
petit press- My Žilinské noviny,
z
Žilinský večerník
- oslovenie a poskytnutie informácii o kampani v priestoroch - základných a stredných škôl
okresu ZA a Bytča (cca 10), stredoškolských internátov, Žilinskej univerzity, v Centrách
voľného času, vo firmách okresu ZA a Bytča (cca 5), Mestský úrad Žilina, Obecný úrad
Bytča, Krajská knižnice Žilina, Fakultná nemocnica s poliklinikou, športové strediská
(posilňovne, plaváreň, zimný štadión, fitnescentrá)
- propagácia kampane pri prednáškach realizovaných počas obdobia možného zapojenia sa do
súťaže (uchádzači Univerzity tretieho veku, seniori, žiaci ZŠ, SŠ) (cca 13-krát)
- propagácia kampane na „dňoch zdravia“ firiem ZA regiónu (4- krát)
- informácie poskytované klientom poradne zdravia počas celého možného obdobia zapojenia
sa do súťaže
- doručenie vrátených vyplnených prihlášok na RÚVZ BB
9.4
Národný akčný plán pre problémy s alkoholom V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Odpočet:
- 2x interaktívna beseda pre žiakov ZŠ Divina „Legálna droga – alkohol. Ako sa správa osoba
454

-

pod vplyvom alkoholu?“ - simulácia opitosti so simulačnými okuliarmi (spolu 43 žiakov)
2x interaktívna beseda pre žiakov ZŠ Karpatská „Legálna droga – alkohol. Ako sa správa
osoba pod vplyvom alkoholu?“ - simulácia opitosti so simulačnými okuliarmi (spolu 43
žiakov)
1x interaktívna beseda pre študentov SOŠ Poľnohospodárska „Legálne drogy“. simulácia
opitosti so simulačnými okuliarmi (spolu 29 žiakov)

9.6
NÁRODNÁ A REGIONÁLNE AKTIVITY V OBLASTI PLNENIA
NÁRODNÉHO PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O DETI A DORAST

ÚLOH

Odpočet:
- 1x beseda v rámci akcie „Deň športu“ pre žiakov ZŠ Petrovice na tému názvom „Bezpečne na
cestách – bezpečne do cieľa“ v spolupráci s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline
(spolu 75 poslucháčov)
6x interaktívne besedy k Programu „Školské ovocie“, sprievodné aktivity k programu
„Ovocie a zelenina do škôl“ (spolu 128 edukovaných)
- 2x interaktívna prednáška pre žiakov Spojenej školy Bytčica v rámci projektu Škola bez
tabaku, alkoholu a drog“ na tému „Drogy – legálne a nelegálne“. (spolu 41 žiakov)
- 3x interaktívna prednáška v rámci projektu „Deň pre bezpečný internet“ v spolupráci
s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline pre žiakov ZŠ Divina, ZŠ Solinky –
Limbova, ZŠ sv. Gorazda Vlčince (spolu 65 detí)
- 1x interaktívna prednáška v spolupráci s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline
pre žiakov ZŠ Divinka „Trestno-právna zodpovednosť“. (16 žiakov)
- 4x interaktívna prednáška v spolupráci s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline
pre žiakov ZŠ sv. Gorazda Vlčince „Trestno-právna zodpovednosť“, „Prevencia sociálnopatologických javov v ZŠ – šikany“. (88 žiakov)
- 4x interaktívna prednáška v spolupráci s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline
pre žiakov ZŠ Karpatská „Trestno-právna zodpovednosť“, „Prevencia sociálno-patologických
javov v ZŠ – šikany“. (76 žiakov)
- 1x beseda pre MŠ Stráňavy na tému „Bezpečne na cestách – bezpečne do cieľa“ v spolupráci
s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline (spolu 16 detí)
- 2x interaktívna prednáška v spolupráci s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline
pre žiakov ZŠ Dolný Hričov „Trestno-právna zodpovednosť a drogy“, „Prevencia sociálnopatologických javov v ZŠ – ako sa slušne správať“. (69 žiakov)
- 1x interaktívna beseda v spolupráci s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline pre
žiakov MŠ Predmier – „projekt Póla – slušné správanie“. (18 žiakov)
- 9x interaktívna prednáška v spolupráci s Krajskou knižnicou pre deti MŠ, ZŠ, SŠ v rámci
„týždňa mozgu“ (236 detí)
- 1x prednáška pre ZŠ Divina „Prevencia fajčenia a alkoholu“ spojená s meraním CO vo
vydychovanom vzduchu a dotazníkov závislosti na nikotíne (22 žiakov)
- 2x prednáška pre ZŠ Karpatská „Prevencia fajčenia“ spojená s meraním CO vo
vydychovanom vzduchu a dotazníkov závislosti na nikotíne (spolu 43 žiakov)
- 1x prednáška pre SOŠ Poľnohospodársku „Ako prestať fajčiť“ spojená s meraním CO vo
vydychovanom vzduchu a dotazníkov závislosti na nikotíne (25 žiakov)
- 2x prednáška pre ZŠ Lietavská Lúčka „Negatívny vplyv fajčenia na ľudský organizmus“
spojená s meraním CO vo vydychovanom vzduchu a dotazníkov závislosti na nikotíne (spolu
35 žiakov)
- Účasť na organizovaní programu Škola života „Čo je veľa, to je veľa“ pre študentov SŠ ZA
okresu. Program o medziľudských vzťahoch, šikane, intolerancii a základných právach - na
bezpečnosť v škole, na život bez bolesti, ponižovania a strachu (446 študentov).
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9.7

CINDI PROGRAM SR

Odpočet:
- realizácia „dní zdravia“ pre zamestnancov (spolupráca s poisťovňami Union, VŠZP, Dôvera):
- fi. Siemens - monitoring Hgb, CO vo vydychovanom vzduchu, % telesného tuku, TK,
hmotnosť, výška, BMI – individuálne poradenstvo (spolu 59 účastníkov)
- fi. AZET ZA – monitoring Hgb, % telesného tuku, TK, hmotnosť, výška, BMI –
individuálne poradenstvo (48 účastníkov)
- MŠ Suvorovova – komplet monitoring RF KVS ochorení (celkový cholesterol, glukóza,
TAG, HDL a LDL cholesterol) – 10 žien
- Continental s.r.o – monitoring cholesterol, Hgb, kyselina močová, % telesného tuku, detí,
TK, hmotnosť, výška, BMI – individuálne poradenstvo (33 účastníkov)
- fi. Telekom ZA– monitoring cholesterol, Hgb, kyselina močová, % telesného tuku, TK,
hmotnosť, výška, BMI – individuálne poradenstvo (spolu 48 účastníkov)
- 2x Kinex a.s. - monitoring cholesterol, Hgb, kyselina močová, % telesného tuku, TK,
hmotnosť, výšky, BMI- individuálne poradenstvo (113 účastníkov)
- SAD ZA – monitoring cholesterolu, % telesného tuku, TK, hmotnosť, výška, BMI –
individuálne poradenstvo (spolu 36 účastníkov)
- Kia ZA – monitoring kyselina močová, % telesného tuku, TK, hmotnosť, výška, BMI –
individuálne poradenstvo (spolu 81 účastníkov)
- Slovenská pošta - cholesterol, glukóza, % telesného tuku, TK, hmotnosť, výška, BMI –
individuálne poradenstvo (spolu 37 účastníkov)
- VŠZP - cholesterol, % telesného tuku, TK, hmotnosť, výška, BMI – individuálne
poradenstvo (spolu 44 účastníkov)
- „Žilinské dni zdravia“ – monitoring cholesterolu, cukru, % telesného tuku, TK, hm., výškaBMI (27 účastníkov)
- „Svetový deň srdca“ – organizovanie v Krajskej knižnici ZA – monitoring cholesterolu, %
telesného tuku, TK, hm., výšky – BMI – individuálne poradenstvo (54 účastníkov),
spolupráca so SZŠ
- v základnej poradni vyšetrených 49 prvovyšetrených, 75 opakovane vyšetrených
- v teréne vyšetrených 590 klientov
- web stránka RÚVZ ZA- 22x článok: „Cholesterol“, „Čo robiť ak je zvýšený krvný
cholesterol?“, „Rýchly zásah môže zachrániť život“, „Aké mám riziko KVS ochorení?“, „Pyramída
výživy“, „Peľové alergie“, „Osteoporóza“, „ Duševné zdravie“, „Hepatitídy“, „Samovyšetrenie
prsníkov“, „Čo robiť počas horúčav“, „CHOCHP“, „Diabetici a ich nohy“, „Alzheimerova
choroba“, „Ako sa chrániť pred kliešťom? – deti a verejnosť“, informácia k súťažno-vzdelávacej
aktivite – „Hovorme o jedle“, „Svetový deň srdca“, „Riziká pasívneho fajčenia“, „Svetový deň
bez tabaku“, „Onkologické ochorenia spôsobené fajčením“, „Ako predísť chrípke“, „Európsky
týždeň boja proti drogám“
- 12x panel vo vstupnom priestranstve RÚVZ ZA: „Varixy dolných končatín“, „Čo robiť počas
horúčav“, „Melanóm kože“, „Hypertenzia- tichý zabijak“, „Ako si správne merať tlak krvi?“,
„Ako sa chrániť pred kliešťom? – deti a verejnosť“, „Vysoký cholesterol- čo s tým?“
„Pasívne fajčenie“, „Svetový deň bez tabaku“, „Čo prispieva k duševnému zdraviu“, „Informácie
o očkovaní“, „Európsky týždeň boja proti drogám“
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Odbor laboratórnych analýz:
1. Monitoring expozície zamestnancov operačných sál narkotizačnými plynmi.
Počet vzoriek
Počet analýz
Počet nevyhovujúcich vzoriek
27
225
13
2. Monitoring celkového organického uhlíka v prírodných a umelých kúpaliskách.
Celkový organický uhlík (TOC – total organic carbon) predstavuje celkovú sumu uhlíka
viazaného v organických látkach vo vode.
TOC môže pochádzať z prírodných zdrojov, keď napr. akvatický ekosystém uvoľňuje do
prostredia cez svoj prirodzený metabolizmus, vylučovanie a eventuálne rozklad.
Z antropogénnej činnosti z chemického priemyslu, poľnohospodárstva , papierenského
priemyslu a výroby celulózy, petrochemického priemyslu , potravinárskej výroby, ČOV, zo
skládok a iné, ktoré sú v našom regióne významne zastúpené.
Plnenie:
Počet vzoriek
Počet ukazovateľov
Počet analýz
RÚVZ ZA
58
58
116
RÚVZ KE
31
31
62
UVZ SR BA
56
56
112
3. Peľová informačná služba.
Monitoring biologických alergénov v ovzduší zahŕňa sledovanie kvality a kvantity peľových zŕn
a spórov plesní.
Plnenie:
Počet vzoriek
Počet ukazovateľov
Počet analýz
245
735
1353
4. Legionella species - – Monitoring vo vodách a v životnom prostredí.
Legionella species, najmä Legionella pneumophilla je významný patogén vodného prostredia,
aerosólov vodných atrakcii, fontán. V klimatizačných jednotkách v zdravotníckych zariadeniach
a budovách slúžiacich na ubytovanie.
Plnenie:
Počet vzoriek
Počet ukazovateľov
Počet analýz
37
37
222
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