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Úvod 

 Hlavným cieľom aktualizovaného Národného programu podpory zdravia je iniciovanie 

partnerstiev jednotlivých zložiek spoločnosti k zabezpečovaniu podpory a rozvoja verejného 

zdravia tak, aby sa dosiahlo trvalé zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva. 

 Realizácia cieľov NPPZ zabezpečuje intervenciu v širokom slova zmysle, a to 

od hospodárskej, sociálnej, zdravotnej politiky štátu vrátane vzdelávania, až po intervenčné 

projekty na všetkých úrovniach spoločnosti. 

 NPPZ je integrovaný program, do ktorého sa môže zapojiť vláda SR, ministerstvá, 

orgány štátnej správy a samosprávy, mimovládne organizácie, podnikateľský sektor, ako aj 

všetky ostatné zložky spoločnosti (dobrovoľné zväzy a iné organizácie). Pri zabezpečovaní 

úloh vyplývajúcich z jednotlivých cieľov tohto programu je nevyhnutná koordinácia s 

jednotlivými stratégiami Svetovej zdravotníckej organizácie a rozhodnutiami Európskeho 

parlamentu a rady. Rovnako je dôležitá koordinácia programu so stratégiou Štátnej politiky 

zdravia. NPPZ bližšie rozpracováva jednotlivé úlohy štátnej politiky zdravia.  

 NPPZ rovnako ako koncepcia štátnej politiky zdravia sa riadi a vychádza z politiky 

„Zdravie pre všetkých“ - „Zdravie 21“, dokumentom prijatým WHO na 51. Svetovom 

zdravotníckom zhromaždení v roku 1998. Štátna politika zdravia vychádza z významných 

dokumentov platných v Slovenskej republike, ale akceptuje aj stratégie WHO, ktorými sú 

napríklad Európska stratégia pre prevenciu a kontrolu neprenosných ochorení či Charta proti 

obezite alebo Európsky akčný plán pre životné prostredie a zdravie detí.  

 Súčasťou NPPZ je zabezpečovanie priebežnej komunikácie s verejnosťou vrátane 

edukácie. Cieľom komunikácie je zabezpečiť systém toku informácií tak, aby obyvatelia mali 

voľný prístup k primeraným a zrozumiteľným informáciám, ktoré napomôžu pozitívne 

ovplyvňovanie ich vedomostí, postojov a správania sa k svojmu zdraviu. Na zabezpečenie 

komunikácie s verejnosťou sa využívajú všetky dostupné prostriedky: masmediálne, 

elektronické a iné. Stratégia NPPZ vychádza z  výsledkov monitorovania zdravotného stavu 

obyvateľov  SR.  

 Aktualizovaný NPPZ v roku 2005 bol zameraný na vybrané determinanty zdravia 

a skladá sa z 11 cieľov: 

1. zdravý životný štýl, 

2. starostlivosť o zdravie, 

3. zdravá výživa, 

4. alkohol, tabak, drogy, 
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5. prevencia úrazovosti, 

6. zdravá rodina, 

7. zdravé pracovné podmienky, 

8. zdravé životné podmienky, 

9. zníženie výskytu infekčných chorôb, 

10. zníženie výskytu neinfekčných chorôb, 

11. pohybová aktivita. 

 

 V sledovanom období bol demografický vývoj, vývoj úmrtnosti a chorobnosti 

v Slovenskej republike nasledovný: úmrtnosť obyvateľstva sa od roku 1993 udržuje pod 

hranicou 10 zomretých osôb na 1 000 obyvateľov. Hrubá miera úmrtnosti medziročne 

poklesla o 0,2 bodu na 9,8 promile (v roku 2008). 

 V štruktúre úmrtnosti podľa príčin smrti nenastali v populácii SR výrazné zmeny. Päť 

najčastejších príčin smrti, t. j. kardiovaskulárne ochorenia, onkologické ochorenia, ochorenia 

z externých príčin (poranenia, otravy, vraždy, samovraždy a pod.), choroby dýchacej sústavy 

a ochorenia tráviacej sústavy mali za následok 95 % všetkých úmrtí. Kvantitatívne 

najvýznamnejšou príčinou smrti sú ochorenia kardiovaskulárneho systému a zhubné nádory. 

Trendy zmien úmrtnosti v SR sú do určitej miery podobné ako v Európskej únii. 

 Stredná dĺžka života u mužskej populácie SR dosahuje pomerne nízke hodnoty, oveľa 

nižšie ako v krajinách západnej Európy, a to i napriek tomu, že za posledných 15 rokov 

zaznamenávame predĺženie strednej dĺžky života u mužov o viac ako 3 roky. Stredná dĺžka 

života pri narodení bola v SR u mužov v roku 2009 - 71,29 rokov a v EÚ (priemer) bola 76 

rokov, u žien v SR v roku 2009 bola 78,74 rokov a v EÚ 82 rokov. 

 Od roku 2004 pozorujeme trend rastu reprodukčných mier – mierne sa zvyšuje 

pôrodnosť, naďalej klesá potratovosť, prirodzený prírastok na 1 000 obyvateľov je v kladných 

číslach, vyššie hodnoty má v roku 2008. Napriek pozitívnemu klesaniu štandardizovanej 

miery úmrtnosti na srdcovocievne ochorenia, SR zostáva naďalej na chvoste Európy. Od roku 

2003 štandardizovaná aj hrubá miera úmrtnosti na nádorové ochorenia u žien a aj u mužov má 

stagnujúci charakter, aj keď incidencia niektorých typov nádorov je mierne stúpajúca. 

V uplynulom období dochádza k nárastu incidencie a prevalencie diabetu u dospelých, taktiež 

k nárastu incidencie a prevalencie chronickej obštrukčnej choroby pľúc a asthmy bronchiále. 

Odkedy sa realizuje štatistické zisťovanie v psychiatrických ambulanciách (rok 2000), 

sledujeme plynulý nárast počtu psychiatrických vyšetrení.  



3 

 I keď je zdravotný stav obyvateľov SR v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi lepší, 

v porovnaní s inými krajinami Európskej únie výrazne zaostávame (aj voči Poľsku a Českej 

republike).  

Cieľ č. 1   ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

Definícia cieľa: Životný štýl je spôsob života, ktorý odráža postoje a hodnoty osoby, alebo 

skupiny. Je to správanie sa jednotlivca, ktorého základom je vzájomné pôsobenie životných 

podmienok, osobnostných vlastností, sociálnych faktorov a ekonomických faktorov. Životný 

štýl má veľký vplyv na kvalitu života. V súčasnosti sa dramaticky menia rôzne aspekty 

ľudského života. S nebývalým rozvojom informovanosti sa zvyšuje povedomie ľudí 

o význame a možnostiach starostlivosti o vlastné zdravie. S rozvojom lekárskej vedy 

a meniaceho sa životného štýlu rastie reálna možnosť dožiť sa vyššieho veku, čo však 

so sebou prináša starnutie populácie. Stačia malé zmeny v životnom štýle, aby ľudia získali 

niekoľko zdravých rokov navyše. Životný štýl je dnes v centre pozornosti aj zdravotnej 

politiky v Európskej únii. 

 Zdravý životný štýl je jednou z priorít tohto programu, ktorá smeruje k 

výchove obyvateľov ku zdraviu. Kombináciou výchovy ku zdraviu a účinnej stratégii podpory 

zdravia je možné dosiahnuť zlepšenie verejného zdravia. Je dôležité vytvárať podmienky na 

zlepšenie spôsobu života, a  umožniť obyvateľom zvýšiť tak kvalitu svojho života a prevziať 

zodpovednosť za vlastné zdravie. 

Aktivity na splnenie cieľa: Zvyšovaním úrovne informovanosti o vybraných determinantoch 

zdravia, podporovaním celoživotného vzdelávania skupín obyvateľstva so zameraním 

na zdravý spôsob života a upozorňovaním na riziká nezdravého životného štýlu prispieva 

k výchove obyvateľstva ku zdraviu aj ÚVZ SR prostredníctvom poradenských centier 

ochrany a podpory zdravia pri RÚVZ v SR. Hlavným a trvalým cieľom všetkých 

intervenčných aktivít RÚVZ v SR je upozorniť verejnosť na riziká nesprávneho životného 

štýlu a prispieť tak k zvýšeniu zdravotného uvedomenia, predovšetkým v oblasti prevencie 

kardiovaskulárnych ochorení, ako aj  ochorení s neustále narastajúcim trendom – obezitou, 

diabetom, metabolickým syndrómom, niektorých nádorových ochorení a pod. Úlohy sú 

prevažne zamerané na oblasť prevencie kardiovaskulárnych ochorení, podporu nefajčenia, 

prevencie drogových závislostí, ozdravenie výživy u detskej aj dospelej populácie a na 

redukciu negatívnych aspektov životného štýlu. 

 Opakované návštevy klientov v poradniach zdravia sú ukazovateľom toho, že ľudia 

majú neustály záujem sledovať si svoj zdravotný stav pravidelne, pridržiavať sa odborných 
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rád a rešpektovať ich. Majú záujem zvyšovať si vedomosti o tom, ako pozitívne vplývať na 

svoj zdravotný stav a akým spôsobom si najľahšie osvojiť ponúkané rady, zamerané 

konkrétne na  rizikové faktory zdravia. Tento fakt svedčí o postupnom zvyšovaní zdravotného 

povedomia obyvateľov a o pozitívnych zmenách ich prístupu k vlastnému zdraviu.  

 Pracovníci RÚVZ v SR v rokoch 2006 - 2010 pokračovali v aktívnej spolupráci 

so zamestnancami ZŠ, SŠ, zdravotných poisťovní, mestských a obecných úradov, 

s občianskymi združeniami, zložkami SČK a klubmi seniorov, pri organizovaní a konkrétnej 

realizácii zdravotno-výchovných intervenčných aktivít v podnikoch, firmách i na verejných 

akciách. Hlavným cieľom vzájomnej spolupráce je sústavne zvyšovať zdravotné uvedomenie 

širokej verejnosti v oblasti podpory a ochrany vlastného zdravia. 

 Základnou prioritnou činnosťou poradní zdravia  je monitorovanie rizikových faktorov 

životného štýlu s cieľom objektívne určiť u klientov mieru rizika kardiovaskulárnych 

ochorení a zároveň mu poskytnúť konkrétnu odbornú radu na elimináciu tohto rizika. Podpora 

zdravia a propagácia zdravého životného štýlu sa uskutočňuje na RÚVZ v SR 

prostredníctvom mnohých lokálnych projektov napr.: v okrese Komárno projekt „Zdravý 

životný štýl“ pre pedagógov a žiakov a obyvateľov okresu Komárno, ktorého cieľom bolo 

oboznámiť sa so zásadami zdravého životného štýlu. Mesto Komárno už piaty rok finančne 

podporovalo tento projekt. Ďalším projektom bol projekt v prešovskom okrese „Zdravie za 

katedrou“, kde cieľovou skupinou boli učitelia, ktorí nie sú dispenzarizovaní. Hlavným 

cieľom bola motivácia učiteľov k zdravému životnému štýlu a postoju k svojmu zdraviu. 

V okrese Žiar nad Hronom pokračovali v projekte „Zmena životného štýlu vo vyššom veku“, 

ktorého cieľom bolo najmä zvýšenie pohybovej aktivity a zlepšenie životosprávy u starších 

ľudí. V okrese Trenčín prebiehal v roku 2009 lokálny projekt „Podpora zdravia v dennej praxi 

zdravotníckych pracovníkov“ v spolupráci s Fakultou zdravotníctva v Trenčíne s odborom 

ošetrovateľstva.  

 V roku 2006 sa začal realizovať projekt „Výživa, životný štýl a rizikové faktory 

srdcovocievnych ochorení u Rómov v okrese Svidník a Stropkov“. V roku 2009 sa začali 

kontrolné vyšetrenia Rómov v obciach, ktoré boli zaradené do projektu. V Krásnohorskom 

Podhradí a v Rejdovej sa v roku 2009 u rómskeho etnika uskutočnil „Monitoring životného 

štýlu a zdravotného stavu“ a ďalšie projekty. Významnou verejnou intervenčnou aktivitou 

poradní zdravia v Žiline sú Žilinské dni zdravia (v roku 2009 – VI. ročník). Organizujú sa 

vždy v septembri k „Svetovému dňu srdca“ v spolupráci s mestským úradom Žilina, 

zdravotnými poisťovňami, SČK, SZŠ, ZŠ, Záchranným systémom Slovakia a Kultúrnym 

osvetovým strediskom v Žiline. Žilinské dni zdravia založili tradíciu verejných zdravotno-
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výchovných aktivít, ktorých základným cieľom je vzbudiť záujem širokej verejnosti o vlastné 

zdravie. Podobné aktivity sa konajú aj v iných mestách. V rámci prieskumnej a výskumnej 

činnosti sa v okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves ako súčasť regionálneho projektu „Pohoda 

– hľadá sa zdravie školáka s pozitívnym stresom“ uskutočnil dotazníkový prieskum. Cieľom 

bolo otestovať žiakov ZŠ, zistiť aký životný štýl u nich prevláda a čo najviac ovplyvňuje ich 

spôsob života. 

V aktivitách podobného charakteru budú RÚVZ v SR naďalej pokračovať. 

 Národné osvetové centrum, ktoré je v zriaďovateľskej  pôsobnosti MK SR sa v priebehu 

rokov 2006 – 2010 podieľalo svojou činnosťou na plnení cieľov Národného programu 

podpory zdravia, týkajúcich sa podpory a čo najdlhšieho zachovania zdravia obyvateľstva SR. 

NOC svojou vzdelávacou, metodickou a poradenskou činnosťou usmerňovalo realizátorov 

kultúrnych aktivít k propagácii všetkých oblastí zdravého spôsobu života. Na zlepšenie 

informovanosti o zásadách správnej výživy a prevencii civilizačných chorôb NOC využilo 

svoje vzdelávacie aktivity, kde presadzovalo zvýšenie celkového uvedomenia a pochopenia 

vplyvu výživy na zdravie človeka. Svojou činnosťou prispievalo k propagácii všetkých oblastí 

zdravého spôsobu života vrátane problematiky prevencie obezity, čím zdôrazňovalo význam 

prevencie v tejto oblasti. V snahe prispieť k zníženiu negatívnych vplyvov životného štýlu, 

najmä výživy obyvateľov, NOC propagovalo aj „Program ozdravenia výživy obyvateľstva 

SR“. NOC v uvedenom období, v rámci svojich podujatí v oblasti občianskeho a profesijného 

vzdelávania, zdôrazňovalo význam prevencie v tejto oblasti a usmerňovalo činnosť 

pracovníkov regionálnych osvetových stredísk i ostatných kultúrnych zariadení na 

propagovanie zdravého spôsobu života, na organizovanie podujatí a aktivít pre občanov 

zameraných na zdravú výživu, na prevenciu obezity, na voľnočasové - zvlášť pohybové 

aktivity detí a mládeže. 

 NOC – kabinet sociálnej prevencie - organizovalo v rokoch 2006 – 2010 každoročne 

celoštátny projekt s medzinárodnou účasťou pod názvom „Prečo som na svete rád /rada”, 

zameraný na problematiku zdravého životného štýlu - propagáciu zdravej výživy, prevenciu 

rizikových návykov, ako sú tabakizmus, alkohol, drogy a pod. Táto celoštátna výtvarná súťaž 

bola doplnená o sprievodné edukačné aktivity s témou prevencie drogových závislostí pre deti 

a mládež bratislavských ZŠ a SŠ.  

 Cyklus školení Interpersonálna komunikácia – Zdravý životný štýl – určený riadiacim a 

metodickým pracovníkov ROS bol venovaný tvorbe preventívnych programov, zameraných 

na  zdravý životný štýl bez drog. Toto vzdelávanie organizuje NOC každý rok.  
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 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky propagáciu životného štýlu ukutočňuje 

v rámci všeobecnej podpory zdravia na školách. Podpora zdravia je integrálnou súčasťou 

výchovy a vzdelávania vo všetkých druhoch a typoch škôl na Slovensku. Škola spolu 

s rodinou má najväčší potenciál k nasmerovaniu populácie k hodnotám zdravia. Samotná 

podpora zdravia sa realizuje prostredníctvom výchovy ku zdraviu so zameraním na prevenciu 

ochorení, na podporu duševného zdravia, ako aj na rozvoj a udržanie zdravých životných 

návykov nielen u  žiakov, ale aj u školských pracovníkov a prostredníctvom detí zasahuje aj 

oblasť rodiny a širšej komunity. 

 MŠ SR od roku 2005 prvýkrát realizovalo  rozvojový program pod názvom Zdravie 

v školách. MŠ SR tým ukončilo I. etapu podpory zdravia v školách v súlade s programom 

Svetovej zdravotníckej organizácie pod názvom „Školy podporujúce zdravie – Health 

Promoting Schools“. Prvá, vyše desaťročná etapa bola zameraná na podporu školských 

projektov zdravia  a na zaraďovanie záujemcov do tzv. Národnej siete škôl podporujúcich 

zdravie. Vyše 2000 škôl a školských zariadení získalo certifikát o zaradení do Národnej siete 

škôl podporujúcich zdravie a realizovalo celoškolský program v zmysle schválených kritérií. 

Realizátori projektov však poukazovali na nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu 

projektov. Aj z týchto dôvodov sa od roku 2005 v rámci II. etapy podpory zdravia v školách 

začali podporovať konkrétne projekty základných, stredných a špeciálnych škôl v oblasti 

zdravia. V uvedenom roku 2005  MŠ SR po prvýkrát vyhlásilo výzvu k národnému 

rozvojovému projektu pod názvom „Zdravie v školách“. Na výzvu o realizáciu školského, 

regionálneho alebo celoslovenského projektu podpory zdravia aj napriek skrátenému času na 

prípravu zareagovalo  130  škôl (základných, stredných, resp. špeciálnych), ktoré predložili 

svoje projekty.  Z tohto počtu bolo podporených  34 projektov, ktoré sa realizovali 

v oblastiach podpory duševného zdravia, prevencie ochorení, zdravej výživy, pohybovej 

výchovy, prevencii chybného držania tela,  starostlivosti o chrup, prevencii obezity a pod. 

s celkovou finančnou výškou podpory 1,5 mil. Sk.  

V rámci výzvy v  roku 2006 bolo predložených 353 projektov v celkovej požadovanej 

hodnote 23 868 940 Sk (3-krát viac ako v roku 2005). Celkovo bolo podporených 31 

projektov  škôl s finančnou podporou spolu 1 760 tis. Sk. 

 V rozvojovom programe Zdravie v školách v roku 2007 bolo  predložených  335 

miestnych, regionálnych  a 3 celoslovenské  projekty (celkovo 338 projektov)  od 

zriaďovateľov základných  a stredných škôl  s celkovou finančnou  požiadavkou 19 883 871 

Sk  na ich realizáciu z rozpočtu kapitoly Ministerstva školstva SR.  
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Z hodnotených 338 projektov bolo vybraných 47 projektov, ktoré sa realizovali na miestnej, 

resp. regionálnej úrovni a 2 celoslovenské  projekty, zamerané na prevenciu fajčenia 

a prevenciu HIV/AIDS. 

 V rozvojovom programe Zdravie v školách v roku 2008 bolo predložených celkovo 366 

projektov, z toho 360 miestnych, regionálnych  a 6 celoslovenských  projektov.  

 Z roku 2008 bolo vybraných 56 projektov, ktoré sa realizovali na miestnej, resp. 

regionálnej úrovni a 2 celoslovenské  projekty, zamerané na prevenciu šikanovania a na 

prevenciu HIV/AIDS. Celková výška podpory na projekty „Zdravie v školách“ bola 

4 206 000,- Sk.  

 V rozvojovom programe Zdravie v školách v roku 2009 bolo podaných celkovo 330 

projektov,  z toho 324 projektov miestnych a regionálnych a šesť celoslovenských  projektov 

od zriaďovateľov základných  a  stredných škôl  s celkovou finančnou požiadavkou 775 511 €  

z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva SR na ich realizáciu. 

Účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu pridelilo Ministerstvo 

školstva SR podľa § 4d ods. 4 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.  

Prioritnými témami výzvy MŠ SR v tomto roku bolo zameranie na: 

• vzdelávanie a výchovu  ku zdraviu, 

• skvalitňovanie psychosociálnej klímy na školách, 

• podporu duševného zdravia, 

• prevenciu civilizačných ochorení, vrátane kardiovaskulárnych ochorení, 

• prevenciu  látkových a nelátkových  závislostí, 

• rozvíjanie komunitnej spolupráce v podpore zdravia, 

• prevenciu a elimináciu násilia, agresivity  a šikanovania, 

• podporu zdravia zamestnancov škôl, 

• dentálne zdravie, starostlivosť o chrup a ústnu dutinu. 

 Podľa zistení Štátnej školskej inšpekcie sa do preventívnych projektov zapája cca 

70 % škôl. Najčastejšie realizujú školské projekty podpory zdravia a zdravého životného 

štýlu, projekty športových aktivít a súťaží. Školy realizujú  projekty podporujúce zdravie, 

rovesnícke programy a špecifické programy. Mnohé školy a školské zariadenia realizovali 

miestne, komunitné a regionálne aktivity (súťaže medzi školami)  v rámci Európskeho týždňa 

boja proti drogám, Týždňa zdravia,  Svetového dňa boja proti drogám, Svetového deň 

zdravia apod. Do viacerých aktivít sa zapájali samosprávne orgány, MVO, rodičia, 
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predstavitelia miest a sponzori. Veku primerane sa venuje pozornosť tiež deťom 

predškolského veku v zmysle vytvárania zdravých životných návykov. 

Cieľ č. 2   STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE 

Definícia cieľa: Prevencia ako súčasť zdravotnej starostlivosti vyplýva zo zákona 

č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 

Prevencia patrí do súboru pracovných činností vykonávaných zdravotníckymi pracovníkmi.  

 Prevenciu vymedzuje aj zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov. V predmete 

úpravy okrem iného ustanovuje organizáciu, výkon verejného zdravotníctva, vykonávanie 

prevencie ochorení a iných porúch zdravia a iné činnosti. Prevenciu ochorení a iných porúch 

zdravia konkretizuje najmä v tretej časti, kde konkretizuje úlohy na úseku prevencie ochorení, 

 iných porúch zdravia v § 10, v §11 určuje špecializované úlohy verejného zdravotníctva, v 

§12 konkretizuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam, v §13 a v §14 opisuje posudkovú 

a poradenskú činnosť ÚVZ SR a RÚVZ v SR.  

 Prijatím novej legislatívy v zdravotníctve nastáva posun k vlastnej zodpovednosti 

každého jednotlivca za zdravie. Z pohľadu vývoja zdravia prináša efektívnosť opatrení 

zameraných na prevenciu väčší zisk pre zdravie obyvateľov a spoločnosť ako náklady 

na kuratívnu medicínu.   

Aktivity na splnenie cieľa: 

1. posilňovanie a sledovanie efektivity programov zameraných na prevenciu, 

2. zvyšovanie informovanosti a edukácie obyvateľov s cieľom ochrany, zachovania alebo 

vrátenia zdravia osobe,  

3. znižovanie nerovností v zdraví v komunitách,   

4. podporovanie individuálneho poradenstva zdravého životného štýlu, založenom na 

vedeckých  dôkazoch. 

 

Programy zamerané na prevenciu, ich posilňovanie a efektivita. 

 Znižovanie nerovnosti v zdraví sa realizuje prostredníctvom programu „Program 

podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2007 – 2015“, ktorý sa 

realizuje v rámci pôsobnosti ÚVZ SR a RÚVZ v SR. 

Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku sa realizuje od marca 2007, 

v súlade s uznesením vlády SR č. 680/2007. Koordinátorom programu je ÚVZ SR. Program 
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je zameraný na obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych osídlení a lokalít 

Košického, Prešovského, a Banskobystrického kraja, v ktorých je zdravotno-hygienická 

situácia najkritickejšia.  

 Program sa realizuje prostredníctvom terénnej práce KPZV, ktorí pôsobia ako    

mediátori - zabezpečujú komunikáciu medzi cieľovou skupinou a lekármi, sestrami, prípadne 

pôrodnými asistentkami, verejnými zdravotníkmi, a šíria elementárnu zdravotnú osvetu v 

komunite. Aktuálne sa program realizuje v 12 RÚVZ v SR. V teréne pracuje 30 KPZV – 10 

koordinátorov a 20 asistentov koordinátora (podrobnejšie o programe v prílohe).  

Národný program duševného zdravia: 

 Ďalším z programov podporujúcich prevenciu je v gescii MZ SR Národný program 

duševného zdravia. Zámerom Národného programu duševného zdravia je vytvoriť taký 

systém starostlivosti o duševné zdravie, ktorý na jednej strane umožní účinne posilniť 

duševné zdravie, a tak predchádzať duševným poruchám, a na strane druhej vedie k 

oslobodeniu ľudí s duševnou poruchou od izolácie a paternalizmu, či už formou sociálneho 

vylúčenia z komunity, alebo prehlbovania závislostí od inštitúcií. Tým sa vytvoria 

predpoklady na to, aby ľudia s duševnými poruchami žili dôstojným a kvalitným životom tak, 

ako ostatná populácia v komunite. Najbližšia správa o plnení programu sa predloží na 

schválenie vládou SR k 30. 11. 2011 za obdobie 2008 - 2010. 

Národný program starostlivosti o deti a dorast v SR na roky 2008 – 2015: 

 Bol schválený uznesením vlády SR č. 192 dňa 26. marca 2008. Je ďalší z programov 

podporujúci prevenciu, v gescii MZ SR. Jeho hlavným cieľom je zabezpečiť adekvátnu 

starostlivosť o zdravie a rozvoj detí a dorastu v SR v súlade s najnovšími poznatkami 

a odporúčaniami WHO a Európskej stratégie, ktoré ustanovujú právne predpisy upravujúce 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast v SR. 

 NPDD vychádza z EU stratégie pre zdravie a rozvoj detí a dorastu (Regionálny úrad 

WHO pre Európu, 2005). Strategické smernice na zlepšenie zdravia a vývoja detí a dorastu 

zdôrazňujú sedem hlavných priorít: 1) Zdravie matky a novorodenca, 2) Výživa a fyzická 

aktivita, 3) Infekčné choroby, 4) Úrazy a násilie, 5) Životné prostredie, 6) Dorastový vek, 

7) Psychosociálny rozvoj a mentálne zdravie. 

 Splnenie jednotlivých úloh je odporúčané aj Výborom pre práva dieťaťa pri OSN, ktorý 

prerokúval správu o plnení Dohovoru o právach dieťaťa v Slovenskej republike. 

Do spolupráce na vnútroštátnej úrovni sú zapájané aj iné rezorty a kompetentné organizácie 

v rámci participácie na plnení programu. Plnenie jednotlivých úloh NPDD je predkladané 

vláde SR každoročne v marci. 
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 Ďalší z programov podporujúci prevenciu je Národný program prevencie ochorení 

srdca a ciev v gescii MZ SR. Bol vypracovaný ako iniciatívny materiál v súlade 

s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, bol schválený vládou SR 17. marca 

2010. Zámerom NPPOSC je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva, a to zlepšením 

kontroly najzávažnejších kardiovaskulárnych rizikových faktorov (najmä hypertenzie, 

fajčenia, zvýšených hladín krvných lipidov a cholesterolu). Hlavným cieľom NPPOSC je 

vytvorenie celospoločensky efektívneho systému opatrení zameraného na zníženie incidencie 

a prevalencie najzávažnejších srdcovocievnych rizikových faktorov, ako aj na redukciu 

morbidity a mortality ischemickej choroby srdca, chronického srdcového zlyhávania a náhlej 

kardiálnej smrti. Každoročne budú predkladané správy o plnení uvedeného programu. 

 Podpora individuálneho, ale aj skupinového poradenstva, zameraná najmä na 

poradenstvo týkajúce sa zdravého životného štýlu, znižovania výskytu základných rizikových 

faktorov chronických neinfekčných ochorení, založenom na vedeckých dôkazoch sa 

uskutočňuje v poradniach zdravia pri RÚVZ v SR. 

Návštevnosť poradenských centier ochrany a podpory zdravia pri RÚVZ v SR bola v rokoch 

2006 – 2009 nasledovná:  

v roku 2006 bolo celkom vyšetrených 18 233 klientov v tom 5 722 mužov a 12 511 žien, 

pričom najviac bolo opakovane vyšetrených vo vekovej skupine 65 a viac ročných, 

v  roku 2007 bolo vyšetrených 24 809 klientov, v tom 7 997 mužov a 16 812 žien, najviac 

opakovane vyšetrených bolo vo vekovej skupine 65 a viac ročných, 

v roku 2008 bolo vyšetrených 23 426 klientov, v tom 7 382 mužov a 16 044 žien, najviac 

opakovane vyšetrených bolo vo vekovej skupine 45 – 54-ročných, 

v roku 2009 bolo vyšetrených 24 559 klientov, v tom 7 695 mužov a 16 864 žien, najviac 

opakovane vyšetrených bolo vo vekovej skupine 45 – 54-ročných a 65 a viac ročných 

(podrobnejšie údaje uvádza graf č. 1 v prílohe). 

Cieľ č. 3   ZDRAVÁ VÝŽIVA 

Definícia cieľa: Zdravá výživa a stravovacie návyky sú hlavným pilierom zdravého spôsobu 

života. Príjem jednotlivých nutrientov ovplyvňuje výskyt a vývoj najčastejších neinfekčných 

ochorení. Spotreba niektorých druhov potravín na jedného obyvateľa za rok je znázornená 

v prílohe v tabuľke č. 1, spolu s odporúčanými ročnými dávkami potravín na obyvateľa za 

rok. Súčasný stav: Naďalej pretrvávajú zaužívané nesprávne stravovacie návyky. Dlhodobá 

energetická nadmernosť vo výžive a jej nevyváženosť v zastúpení živín a ochranných 

faktorov a taktiež súčasné ceny potravín zvyšujú riziko vzniku a výskytu neinfekčných 
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ochorení, najmä srdcovocievnych a onkologických. V súčasnosti pretrváva nízka  spotreba 

ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov. Spotreba mäsa je vyššia, najmä bravčového 

mäsa, ako sú odporúčané normy. Sortiment potravín sa v posledných dvoch desaťročiach 

podstatne zvýšil a spestril, problémom zostáva dostupnosť niektorých druhov zeleniny, 

ovocia, niektorých druhov mäsa, mäsových výrobkov a taktiež mlieka a mliečnych produktov 

najmä pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva.  

Aktivity na splnenie cieľa: 

MP SR sa podieľalo na zlepšení výživy obyvateľstva a osvojenia si správnych stravovacích 

návykov nasledujúcimi aktivitami. 

1) Zvyšovanie informovanosti obyvateľov o zdraviu prospešných potravinách  

 Zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov o výživovej hodnote potravín formou 

vedecky dokázaných zdravotných a výživových tvrdení môže pozitívne ovplyvňovať výber 

potravín tak, aby pôsobili preventívne na udržanie dobrého zdravotného stavu. V tejto oblasti 

sa úsilie rezortu pôdohospodárstva stretáva s aktivitami Európskej komisie, ktorá podstatne 

zvýšila svoju činnosť v oblasti výživových a zdravotných tvrdení. Implementácia nariadenia 

EP a Rady 1924/2006/ES o výživových a zdravotných tvrdeniach, sa zabezpečuje 

v spolupráci s rezortom zdravotníctva, ÚVZ SR a profesiových komôr. Na danú tému sa 

uskutočnili 4 pracovné semináre (7. 11. 2007, 27. 11. 2007, 18.2.2008 a 12. 3. 2008), na 

ktorých boli účastníkom poskytnuté podrobné informácie, usmernenia a boli upozornení 

na možné praktické dôsledky pri aplikácii nariadenia. V spolupráci s MZ SR, ÚVZ SR 

a producentmi potravín boli zhromaždené podklady k národnému zoznamu zdravotných 

tvrdení, ktorý bol začiatkom roka 2008 zaslaný na EK. Na základe spolupráce uvedených 

rezortov bolo tiež spracované usmernenie pre implementáciu predmetného nariadenia, 

vychádzajúce zo záverov Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. 

         Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) ako oficiálny vedecký orgán 

potravinovej bezpečnosti EÚ bol poverený EK na posúdenie zoznamu zdravotných tvrdení 

doručených z členských krajín EÚ (44 000 tvrdení). Vzhľadom na veľký rozsah materiálov 

EFSA dopracovala a na svojej internetovej stránke zverejnila konsolidovaný zoznam 4 262 

zdravotných tvrdení v roku 2010. 

 Zástupca MP SR sa aktívne podieľal na tvorbe smernice Komisie 2008/100/ES 

z 28. októbra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 90/496/EHS o nutričnom 

označovaní potravín, pokiaľ ide o odporúčané denné dávky, prevodné faktory energetických 

hodnôt a vymedzenia pojmov a smernice EP a Rady 2009/39/ES zo 6. mája 2009 o 

potravinách na osobitné výživové účely. 
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 V hodnotenom období sa uskutočnili početné akcie a podujatia, zamerané najmä 

na predstavenie a zviditeľnenie potravín slovenského pôvodu na domácom trhu, ale aj 

v zahraničí, ako aj na zvýšenie spotrebiteľského povedomia v otázkach kvality a bezpečnosti 

potravín. Národný program podpory domácich poľnohospodárskych výrobkov a potravín 

Značka kvality bol sprevádzaný reklamnou kampaňou, ktorá pozostávala z nasledovných 

činností: 

•  nasadenie 30 sekundových, resp. 20 sekundových TV spotov v troch televíznych 

staniciach, 

•  uverejnenie imidžových inzerátov, reklamy a rozhovorov v 6 časopisoch a magazínoch, 

• bilboardová kampaň po celom území SR, pričom bolo rozmiestnených 135 bilboardov, 

• v televízii bola prezentovaná séria 10 publicistických relácií “Kvalita, ktorej môžete 

dôverovať” a priamo sa podporil predaj výrobkov Značky kvality v 35 vybraných 

predajniach po celom Slovensku. 

S cieľom upriamiť pozornosť spotrebiteľov na dôležitosť konzumácie a zvýšenie 

spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku a zvýrazniť výživové pozitíva 

konzumácie výrobkov tradičnej kvalitnej domácej produkcie na ľudský organizmus sa 

každoročne konajú informačné akcie v rámci Svetového dňa mlieka. 

V oblasti aktivít zameraných na zvýšenie konzumácie jabĺk, najmä z domácej 

produkcie, ako cenného zdroja vlákniny preberá pravidelne rezort záštitu nad celoslovenskou 

súťažou o “Najkrajšie jablko roka”, ktorej sa zúčastňujú prevažne záhradkári. Súbežne 

s touto súťažou sa koná súťaž “Jablko roka”. S podobným zámerom sa každoročne na jeseň 

koná v Bratislave “Deň jabĺk”, ktorý organizuje Liga proti rakovine. Spoločnosť SK FRUIT 

každoročne podporuje túto akciu a daruje (asi 3 200 kg) kvalitné jablká, ktoré aktivisti ligy 

rozdávajú okoloidúcim spolu s propagačnými materiálmi. Na akcie ligy prispieva so svojimi 

produktmi aj organizácia výrobcov BONUM.  

V ďalších aktivitách, smerovaných na zvýšenie konzumácie kvalitného ovocia, 

zeleniny a zemiakov, odborníci rezortných organizácií prezentovali pre ovocinársku 

a zeleninársku verejnosť poznatky o marketingových normách kvality a o zmenách prijatých 

v legislatívnych predpisoch EÚ (celoštátne konferencie ovocinárov a zeleninárov, semináre 

pre pestovateľov ovocia a zeleniny, školenia pre siete supermarketov). O marketingových 

normách informovali verejnosť aj v odborných časopisoch (Záhradníctvo) a médiách. 

Každoročne sa pod garanciou MP SR organizujú “Ovocinárske a zeleninárske dni”, 

medzinárodné konferencie a predvianočné ovocinárske dni spojené s prezentáciou odborných 
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referátov, zameraných tiež na informovanie odbornej verejnosti o legislatíve a možnostiach 

podpôr v komodite. 

2) Zvyšovanie prísunu vápnika spotrebou mlieka a mliečnych výrobkov, a to najmä 

v školách 

Vstupom do EÚ sa Slovensko zaviazalo realizovať program „Školské mlieko.“ EÚ 

s cieľom zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov u mladých ľudí poskytuje finančné 

prostriedky na dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách 

a umožňuje členským štátom poskytnúť prostriedky zo štátneho rozpočtu na tento účel. MP 

SR zabezpečuje financovanie tohto programu, aby si deti a žiaci mohli kupovať výrobky za 

cenovo výhodnejších podmienok.  

S cieľom zvýšenia spotreby mlieka a zatraktívnenia programu sa od školského roku 

2008/2009 poskytuje mlieko a mliečne výrobky aj na SŠ. Program ponúka SŠ rovnaký 

prístup ako v prípade ZŠ a MŠ. Došlo aj k rozšíreniu sortimentu výrobkov o ochutené 

kyslomliečne výrobky, ktoré deti viac obľubujú. O zvyšovaní úspešnosti programu „Školské 

mlieko“ svedčí aj to, že v minulom školskom roku počet zapojených škôl stúpol až na 1 239. 

Každoročne sa zvyšuje aj objem prostriedkov vynaložených na realizáciu tohto programu. V 

školskom roku 2004/2005 sa distribuovalo 141 tisíc kg mliečnych výrobkov s finančnou 

podporou 59 tisíc Eur (prostriedky EÚ aj SR). V školskom roku 2008/2009 sa poskytlo 1 724 

tisíc kg výrobkov s podporou 1 071 tisíc eur (podrobnosti v prílohe). 

MP SR od roku 2009 podporuje predaj mlieka na Slovensku aj formou verejných 

mliečnych automatov, v ktorých si spotrebitelia môžu kúpiť čerstvé, neupravené, surové 

kravské mlieko. K marcu 2010 sa uviedlo do prevádzky už 140  zariadení. 

3) Podporovanie produkcie zdraviu prospešných potravín 

 MP SR vytvoril Program rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013, ktorý umožňuje 

podporovať projekty zamerané aj na produkciu zdraviu prospešných potravín, konkrétne cez 

opatrenie 1.2 „Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného 

hospodárstva.“ Celkovo je na projekty pre toto opatrenie vyčlenená suma vo výške 204 mil. 

EUR, pričom doteraz sú nakontrahované projekty vo výške 143,7 mil. EUR, z celkových 162 

mil. EUR, ktoré boli vyčlenené na kontraháciu v rámci prvej výzvy. 
 Ak sú predmetom projektu potraviny v súlade s bodom 6 Bielej knihy o stratégii 

riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou v Európe, 

Komisiou európskych spoločenstiev (2007) 279 z 30. 5. 2007 pri hodnotení je projekt 

bodovo zvýhodnený. 
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 Podľa Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, ktorý je 

dokumentom národného charakteru sa vykonáva stratégia rozvoja rybného hospodárstva 

prostredníctvom súboru opatrení zoskupených podľa prioritných osí. V rámci prioritnej osi 3, 

ktorá je zameraná na rozvoj trhu v rámci sektora rybného hospodárstva sú v opatrení 3. 2. 

„Podpora a rozvoj nových trhov“ sledované ciele: informovanosť spotrebiteľa, podpora 

konzumácie rýb a ich propagácia, poznanie úrovní a zvyklostí konzumácie rýb, ako aj reálnej 

situácie a perspektív trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry. Na uvedené opatrenie je 

vyčlenených takmer 2,4 mil. EUR. 

V rámci národného programu sa udeľuje „Značka kvality SK“ výrobkom, ktoré sú 

vysoko kvalitné a majú významný prínos pre spotrebiteľa z hľadiska bezpečnosti, kvality a 

výživy. Od roku 2004 do marca 2010 je držiteľom „Značky kvality SK“ 106 výrobcov pre 

470 výrobkov. Výrobca, ktorý sa uchádza o „Značku kvality SK“, musí preukázať, že 

výrobok, ktorý je predmetom žiadosti, musí najmenej v jednom znaku vykazovať 

nadštandardné kvalitatívne charakteristiky, ktoré zvyšujú jeho funkčnosť a pridanú hodnotu 

a zaručujú, že tento výrobok je na kvalitatívne vyššej úrovni v porovnaní s podobnými 

výrobkami na trhu. Parametrami prevyšujúcimi nadštandardnú kvalitu môžu byť napríklad: 

zvýšený obsah biologicky cenných látok, ako sú antioxidanty, vitamíny, esenciálne mastné 

kyseliny, stopové prvky, znížená energetická hodnota, znížený obsah soli, probiotický 

charakter výrobku, znížený obsah prídavných látok (konzervačné látky, stabilizátory, 

texturanty a iné), spracovanie umožňujúce zachovanie biologicky cenných prírodných 

zložiek, tradičná receptúra a technológia výroby, ďalšie nadštandardné kvalitatívne 

charakteristiky, ktoré zvyšujú funkčnosť a pridanú hodnotu výrobku. Dodržiavanie 

požiadaviek na výrobky je kontrolované orgánmi potravinového dozoru vo všetkých fázach 

jeho výroby vrátane spracovania surovín, prepravy a predaja výrobku.  

 Každoročne sa konali domáce veľtrhy a výstavy s finančnou podporou MP SR 

Danubius Gastro, Agrokomplex Nitra). Vystavovatelia - producenti potravín, si môžu 

uplatniť nárok na dotáciu na oprávnené náklady v zmysle nariadenia vlády SR č. 369/2007 Z. 

z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve, nariadenia vlády SR č. 

159/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 

Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve, ako aj nariadenia vlády SR 

č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve, ktoré nadobudlo účinnosť 

1. júla 2009. 

 Súčasne MP SR na základe nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 o informačných 

a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu 
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v roku 2009 finančne podporila Propagačný a informačný program na podporu spotreby 

mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku. Tento program – aj s podporou MP SR a EK – 

má dĺžku trvania 3 roky. V roku 2009 SR využila takmer celý ročný limit, schválený EK na 

propagáciu mlieka. Z použitých 1 385 tisíc EUR bol príspevok 50 % z rozpočtu ES, 30 % z 

rozpočtu SR a 20 % z Mliečneho fondu. Ďalšie informácie sú na stránkach: www.mpsr.sk, 

www.objavmlieko.sk. 

4) Monitorovanie cudzorodých látok v potravinách 

Bezpečnosť potravín je prioritou agropotravinárskeho komplexu s cieľom dosiahnutia 

vysokej ochrany zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľa, ochrany zdravia a pohody zvierat 

a zdravia rastlín. MP SR uplatňuje komplexný a integrovaný prístup k celému potravinovému 

reťazcu v systéme „zo stajne na stôl“ alebo inak „z farmy na vidličku“, pričom sa posudzujú 

všetky aspekty reťazca výroby potravín vrátane poľnohospodárskych vstupov a pozornosť sa 

venuje zdravotnej neškodnosti všetkých jeho zložiek s cieľom zaistiť bezpečnosť finálnej 

potraviny. Dlhodobo sa vykonáva celoplošné monitorovanie cudzorodých látok v 

potravinovom reťazci, ktorý zahŕňa poľnohospodárske farmy i obchodnú sieť a kontinuálne 

sa realizujú monitoringy kontaminantov, rezíduí pesticídov a rezíduí veterinárnych liečiv v 

potravinách s cieľom chrániť zdravie a práva spotrebiteľa. 

 V každoročne predkladaných správach o sledovaní cudzorodých látok v potravinovom 

reťazci na MP SR za rok sa sumarizujú výsledky zistené pri sledovaní zložiek potravinového 

reťazca, ako sú pôda a vstupy do pôdy, pitná voda, napájacia a závlahová voda, krmivá - 

domáca produkcia a dovoz, suroviny a potraviny rastlinného pôvodu - domáca produkcia a 

dovoz, suroviny a potraviny živočíšneho pôvodu - domáca produkcia a dovoz. Sleduje sa 370 

ukazovateľov zo skupín kontaminantov, rezíduí pesticídov, rezíduí veterinárnych liečiv, 

dusičnanov, dusitanov, PCB, aditívnych a endogénnych cudzorodých látok vrátane 

sledovania rádioaktívnej kontaminácie. Vybrané zložky potravinového reťazca, ktoré sú 

predmetom sledovania, sú dôležité ako z pohľadu agro-potravinárskeho komplexu, tak aj z 

pohľadu uplatňovania jedného z hlavných princípov politiky bezpečnosti potravín v           

EÚ - "from the stable to the table" ("zo stajne na stôl"), t. j. integrovaného prístupu 

sledovania bezpečnosti potravín v rámci celého potravinového reťazca. Zároveň získané 

výsledky slúžia k hodnoteniu rizika jednotlivých zložiek potravinového reťazca a sú zdrojom 

pre rozhodovanie rizika a prijímanie okamžitých alebo preventívnych opatrení. 

  Realizácia čiastkového monitorovacieho systému „Cudzorodé látky v potravinách 

a krmivách” bola MP SR uložená uzneseniami vlády SR č. 449/1992 Z. z, č. 620/1993 Z. z, 

č. 288/1995 Z. z, v  ktorých zmysle je MP SR garantom tejto časti monitorovacieho systému, 
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ktorý je súčasťou celoplošného projektu Monitorovací systém životného prostredia a 

integrovaného informačného systému o životnom prostredí územia SR. V súlade 

s koncepciou projektu je čiastkový monitorovací systém "Cudzorodé látky v potravinách 

a krmivách" zložený z troch subsystémov: koordinovaný cielený monitoring, monitoring 

spotrebného koša a monitoring poľovnej, voľne žijúcej zveri a rýb. 

  Porovnanie výsledkov z dlhoročného monitoringu dokumentuje, najmä v prípade 

ťažkých kovov, markantné zlepšenie situácie z hľadiska poľnohospodárskej produkcie na 

Slovensku. Najvýraznejší je pokles v prípade kadmia, vysoké percentá nevyhovujúcich 

vzoriek prekračujúcich stanovené prípustné množstvá pre kadmium v minulosti možno 

pripísať používaniu hnojív kontaminovaných týmto ťažkým kovom, ale taktiež ako 

u ostatných polutantov, na ich poklese sa podpísalo i zníženie emisií produkovaných 

priemyslom. V súčasnosti najviac nevyhovujúcich vzoriek je zisťovaných na obsah ortuti. 

V prípade ďalších chemických prvkov poklesli i priemerné nálezy (obsah) v pôde, avšak 

priemerné hodnoty (obsah) chrómu, ortuti i olova sa zvyšujú u trvalých trávnych porastov a 

obsah niklu a kadmia sa zvyšuje u mäsa, obsah kadmia a ortuti sa zvyšuje v obilí. Iba 

v prípade arzénu sa vo všetkých komoditách priemerné hladiny znižujú. Z regionálneho 

hľadiska sú najviac kontaminované okresy Gelnica a Spišská Nová Ves, kde sa opakovane 

vyskytujú nadlimitné vzorky viacerých sledovaných parametrov súčasne. 

  Výsledky tiež dokazujú postupné znižovanie kontaminácie lovnej zveri a rýb, avšak 

kontaminácia i naďalej pretrváva v priemyselných oblastiach ako sú spišsko-gemerský 

región, Michalovce a oblasť Žiaru nad Hronom. Vysoké priemerné nálezy sa zistili u medi, 

olova a ortuti.  

  Monitoring spotrebného koša popisuje kontamináciu potravín, ktoré sú ponúkané 

spotrebiteľovi v obchodnej sieti a slúži pre výpočet zaťaženosti slovenského spotrebiteľa 

cudzorodými látkami z potravín. Z hľadiska maximálnych stanovených povolených príjmov 

do organizmu človeka, je obyvateľ SR z potravín relatívne najviac zaťažovaný niklom, 

olovom a dusičnanmi, ktoré zväčša však nedosahujú ani polovicu povoleného príjmu 

kontaminantov do organizmu človeka. Napriek tomu, že v žiadnom zo sledovaných 

parametrov nepresiahol príjem kontaminujúcich látok z potravín 50 % stanoveného príjmu, 

je potrebné zdôrazniť, že okrem potravín prijíma človek nežiaduce látky i z iných zdrojov – 

vzduch, kozmetika, fajčenie, a preto je potrebné aj naďalej pokračovať v monitorovaní 

cudzorodých látok v potravinách. 
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Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky 

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov ÚVZ SR 

v spolupráci s poradňami zdravia zriadenými pri jednotlivých RÚVZ v SR sa aj počas rokov 

2006 až 2010 zapojil do realizácie „Programu ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej 

republiky“ s cieľom znížiť negatívne vplyvy životného štýlu a najmä rizikových faktorov 

výživy. Program bol prijatý dňa 13. 10. 1999 uznesením vlády Slovenskej republiky č. 894 

a následne bol dňa 17. 12. 2008 aktualizovaný uznesením vlády Slovenskej republiky č. 940. 

Najvýznamnejším dôvodom pre prípravu, aplikáciu a prijatie tohto programu bola 

skutočnosť, že existuje dlhodobá energetická nadmernosť vo výžive a jej nevyváženosť 

v zastúpení živín a ochranných faktorov u nášho obyvateľstva, ktorá vytvára rizikové 

podmienky z hľadiska výskytu chorôb neinfekčnej povahy, najmä kardiovaskulárnych 

a onkologických chorôb, obezity a cukrovky. Dôvodom aktualizácie Programu ozdravenia 

výživy obyvateľov SR je aj prijatie viacerých významných dokumentov v oblasti výživy na 

úrovni WHO a EK, ktoré obsahujú upravenú stratégiu, priority a ciele. Ako príčinná súvislosť 

u európskeho obyvateľstva sú uvádzané napríklad: demografický posun smerom k starším 

vekovým skupinám, rozvoj epidémie obezity, pretrvávajúci nepriaznivý zdravotný stav, 

najmä pokiaľ ide o vysoký výskyt kardiovaskulárnych chorôb, onkologických chorôb a 

cukrovky, nové vedecké poznatky v oblasti výživy, nové priority v oblasti vedy a výskumu vo 

výžive, nová legislatíva EÚ v oblasti potravín a výživy. 

Cestu k zlepšeniu súčasného nepriaznivého spôsobu stravovania obyvateľov SR je 

potrebné vidieť najmä v informovanosti obyvateľstva, v ponuke vhodných potravín a 

predovšetkým v aktívnom prístupe spotrebiteľov k zmene stravovacích návykov. Vzhľadom 

na to, že dosiahnutie pozitívnych zmien v stravovacích návykoch a vo výživovom stave a 

v nadväznosti na to následne aj zdravotného stavu obyvateľstva je dlhodobý proces, 

vyhodnotenie plnenia aktualizácie Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR bude v roku 

2015. Uvedený termín je súčasne v súlade s významným cieľom Európskej charty boja proti 

obezite - zvrátiť trend obezity do roku 2015 (podrobnosti v prílohe č. 1). 

Cieľ č. 4   ZNÍŽIŤ ŠKODY SPÔSOBENÉ ALKOHOLOM, DROGAMI 

A TABAKOVÝMI VÝROBKAMI.  

Definícia cieľa: Zámerom cieľa je znížiť škody spôsobené alkoholom, drogami a tabakovými 

výrobkami. Nadmerné užívanie alkoholu má okrem sociálnych dôsledkov vplyv na zvýšenie 

rizika úrazovosti a na vznik neinfekčných ochorení (malígne ochorenia, výskyt nervových, 

duševných a  mnohých iných ochorení). Drogy majú okrem toxických účinkov aj vážne 
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sociálne dosahy, vplyv na mentálne zdravie a zvyšujú riziko niektorých závažných infekčných 

ochorení (AIDS, vírusové ochorenia pečene atď.). Užívanie tabakových výrobkov spôsobuje 

rozsiahle poškodenie zdravotného stavu obyvateľstva, predovšetkým má podiel na zvýšení 

výskytu ochorení srdca a ciev, ochorení dýchacích ústrojov a radí sa medzi hlavné príčiny 

malígnych ochorení pľúc a iných zhubných nádorov. 

 Spotreba alkoholu, ako ju uvádza Štatistický úrad na hlavu a rok, je uvedená v tabuľke, 

pričom však treba podotknúť, že neuvádza spotrebu alkoholu, ktorý bol vyrobený ilegálne. 

Tabuľka č. 1 Spotreba vybraných druhov potravín a alkoholických nápojov (na obyvateľa/rok) 

Druh potravín 
Merná 

 jednotka 2003 2004 2005 2006       2007 2008 

Nealkoholické nápoje l 170,5 167,0 183,0 213,1 242,2 251,5
Alkoholické nápoje:         
Pivo l 89,5 82,4 80,0 81,0 82,4 82,1
Víno l 13,2 13,3 11,8 15,5 13,7 14,2
Liehoviny (40%) l    7,4    8,7 11,2   9,0 10,8 10,5
Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky 
 
Aktivity zamerané na plnenie cieľa: 
 Národný akčný plán pre problémy s alkoholom prijala vláda SR v novembri 2006, 

uznesením č. 974/2006. Je formulovaný v intenciách Rámcového programu alkoholovej 

politiky WHO v európskom regióne, ktorý bol prijatý Regionálnym výborom WHO pre 

Európu v septembri 2005 v Rumunsku a je v kontexte národných priorít v tejto oblasti. 

Definuje ciele, základné princípy a nástroje. V uznesení vlády sa nepočíta s poskytnutím 

finančných prostriedkov na plnenie úloh a cieľov plánu. Medzi hlavné princípy akčného plánu 

patria: 

• Zmena ľahostajného spoločenského postoja k problémom súvisiacim s pitím alkoholu na 

Slovensku, vnímavosť politikov a celej spoločnosti na problémy súvisiace s nadmerným 

a škodlivým pitím alkoholu, zvýraznenie celospoločenskej zodpovednosti 

a celospoločenskej úrovne opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov spôsobených pitím 

alkoholu, zdôrazňovanie faktov o nezdravých postojoch spoločnosti, ktoré vedú 

k podporovaniu škodlivej a nadmernej konzumácie alkoholu na Slovensku. 

• Zmena spoločenských postojov k pitiu jednotlivca, k abstinencii na rešpektovanie práv 

jedinca nepiť, zlepšiť  imidž nepijúceho v zmysle pozitívneho príkladu správania a zdravia. 

• Zlepšiť dostupnosť liečby tam, kde by to bolo zo zdravotného hľadiska podľa MKCH – 

10/WHO potrebné, pri liečbe duševných porúch súvisiacich s pitím alkoholu – najmä 

u ľudí so závislosťou od alkoholu. 
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Intervencie a plnenie  cieľov „Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na 

obdobie rokov 2006 – 2010“ plní ÚVZ SR s RÚVZ v SR v spolupráci s MZ SR na základe 

uznesenia vlády SR č. 974/2006 (v súlade s Rámcovým programom alkoholovej politiky 

WHO v európskom regióne). Plnenie úloh Národného akčného plánu pre problémy 

s alkoholom sa realizuje cestou poradní zdravia – poradňou protidrogových závislostí.  

 Poradne zdravia realizujú poradenstvo v oblasti prevencie  drogových závislostí, podľa 

požiadaviek zo strany klientov, vykonávajú intervencie s klientmi, ktorí majú  problém nielen 

s alkoholom, ale aj s inými ilegálnymi návykovými látkami. 

 V rámci individuálneho poradenstva poradne umožňujú zorientovať sa v problematike 

nadmerného pitia, užívania iných drog, poskytujú mu informácie o hroziacich 

nebezpečenstvách poškodenia zdravia a riziku vzniku závislosti. Zabezpečujú jeho 

usmernenie do odborných ambulancií lekárov a liečební v prípade podozrenia na alkoholovú 

závislosť, závislosť od iných ilegálnych drog či v prípade silnej tabakovej závislosti. 

 Skupinové poradenstvo sa zameriava na ohrozené skupiny, napríklad študentov škôl, 

žiakov, so zameraním na vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu a iné skupiny. 

 Poradenstvom, prednáškami a premietaním filmov sú tieto aktivity zamerané hlavne 

na dospievajúcu mládež. Akcie sa uskutočňujú priamo v  poradniach zdravia alebo na školách 

vo forme  prednášok  (napr. na tému „Závislosť“, „Podstata závislosti a niektoré typy 

závislosti“, „Prevencia závislostí“, „Škodlivosť užívania alkoholu u mladistvých“ 

a premietanie filmu - „Alkohol tichý zabijak, Biele hroby a Výťah do neba“) so zameraním 

prioritne na alkohol a fajčenie.  

 Prednášky sa realizujú na základe dohody so zariadeniami pre deti a mládež, resp. inými 

subjektmi. Zdravotnovýchovné aktivity, ktoré sa realizovali, boli zamerané na škodlivosť 

alkoholu na zdravie so zameraním na mladú generáciu, ktorá je významnou súčasťou 

spoločnosti. Je dôležitá nielen dostatočná informovanosť, ale je dôležité, aby mladí boli 

zaangažovaní na tvorbe vlastného prostredia, ako aj na zmenách škodiacich postojov a praktík 

v širšej spoločnosti dospelých a dosiahnutie zmeny spoločenských postojov k pitiu 

jednotlivca, k abstinencii, na rešpektovanie práv jedinca nepiť, zlepšiť imidž nepijúceho 

v zmysle pozitívneho príkladu správania a zdravia. 

Plnenie úloh sa realizuje aj formou projektov na regionálnej úrovni: 

„Vzdelávanie predstaviteľov samospráv (vyššie územné celky, obce, mestá) o právnych 

normách súvisiacich s ochranou a podporou zdravia detí a dorastu v oblasti užívania 

alkoholu, omamných a psychotropných látok“. 
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Realizované odborným a metodickým zabezpečením školiaceho seminára, prezentáciou k EÚ 

projektu, informáciou k zákonom v SR alkoholovej politiky a k plneniu Národného akčného 

plánu pre problémy s alkoholom. 

 V roku 2008 sa RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom zapojil do projektu „Prevencia 

drog a drogových závislostí“, ktorého gestorom bol MsÚ v Žiari nad Hronom. V tomto roku 

oddelenie podpory zdravia začalo spolupracovať so ZŠ v Žiari nad Hronom a s Centrom 

voľného času novou formou - realizáciou „Minikvízov“, ktorých súčasťou je aj prevencia 

drog a drogových závislostí.  

 Regionálny projekt: ,,Prevencie protispoločenskej činnosti mládeže s dôrazom na 

problematiku  záškoláctva a požívaniu alkoholu a tabakových výrobkov na území mesta 

Galanty“, je projektom dlhodobým. Obdobím realizácie je školský rok. Garantom 

regionálneho projektu je MsÚ v Galante a vykonávateľom sú Mestská polícia Galanta, MsÚ v  

Galante – odd. sociálnych vecí, zdravotníctva a bytov, odd. školstva, kultúry a športu, 

zástupcovia ZŠ a SŠ v Galante, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Okresné riaditeľstvo 

Policajného zboru v Galante a RÚVZ so sídlom v  Galante. Cieľom projektu okrem 

predchádzania záškoláctva je aj prevencia požívania alkoholu a tabakových výrobkov žiakmi 

a mladistvými na území mesta Galanty, formou kontrolnej činnosti podľa rozpísaného 

harmonogramu a preventívnych vzdelávacích aktivít. RÚVZ so sídlom v Galante sa podieľa 

na realizácii projektu formou prednáškovej činnosti a formou besied. 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“. 

  Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), riadený Ministerstvom školstva SR  v súvislosti 

s realizovaným projektom Prevencia alkoholizmu u 11 – 15-ročných žiakov pokračoval 

v diseminácii výstupu projektu DVD Alkohol – skrytý nepriateľ a metodiky k jeho 

používaniu do rôznych typov škôl, školských zariadení a tiež do Centier pedagogicko - 

psychologického poradenstva a prevencie.  Hoci cieľovou skupinou projektu bola mládež vo 

veku 11 – 15 rokov, film je  možné využívať pri príprave preventívnych aktivít v podstatne 

širšom meradle v školskom prostredí (žiaci strednej školy, mládež školských zariadení), tiež 

v mimoškolskom prostredí a zároveň v rámci potreby komplexného výchovného pôsobenia ho 

môžeme odporúčať aj na ovplyvňovanie rodičovskej i širšej verejnosti. Distribúcia filmu bola 

zabezpečená okrem škôl aj na úrady verejného zdravotníctva, do detských domov a film je 

k dispozícii aj ďalším pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom, ktorí o neho 

v budúcnosti prejavia záujem. Vypracovaná metodika pod názvom Metodická pomôcka k 
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(efektívnemu) využívaniu DVD „Alkohol – skrytý nepriateľ“ v školskom prostredí je 

zároveň sprístupnená pre verejnosť pracujúcu s deťmi a mládežou na webovej stránke 

Štátneho pedagogického ústavu. 

 K zvyšovaniu odbornej úrovne pedagogických pracovníkov a systematickému 

komplexnému prístupu k prevencii v školskom prostredí v kontexte aktuálne zavedenej 

reformy školstva   bol v  ŠPÚ pripravený aj dokument Východiská k tvorbe stratégie školy v 

prevencii rizikového správania detí a žiakov, kde je exaktne zakomponovaná aj problematika 

alkoholu. Dokument sa sústreďuje na najčastejšie prejavy rizikového správania v školskom 

prostredí spojené s experimentovaním, resp. rizikovým užívaním návykových látok 

(legálnych a nelegálnych drog), neprijateľným spávaním (agresia, šikanovanie) a prejavmi 

intolerancie. Špecifikuje rámec k tvorbe stratégie školy v prevencii rizikového správania 

v rámci jednotlivých stupňov vzdelávania – ISCED 0 (predprimárny/predškolský stupeň), 

ISCED 1 (primárny/prvý stupeň vzdelávania), ISCED 2 (nižší sekundárny/druhý stupeň 

vzdelávania), pričom definuje cieľové kognitívne kompetencie, cieľové požiadavky prevencie 

so zameraním na rozvoj osobných a sociálnych kompetencií žiakov a uvádza informačné 

zdroje k realizácii prevencie v škole, resp. v školskom zariadení. Tento východiskový 

dokument je určený ako metodická pomôcka školám pri plánovaní a uskutočňovaní 

prevencie. Mapovanie prevencie rizikového správania žiakov - prevencie užívania 

návykových látok a iných spoločensky nežiaducich javov v školskom prostredí – v tomto 

kontexte ŠPÚ v roku 2009 zrealizoval prieskum pod  názvom Prevencia v praxi základných 

škôl na Slovensku, ktorého cieľom bolo získať aktualizovaný obraz o uskutočňovanej 

prevencii a o potrebách školy v tejto oblasti. Získané informácie budú po vyhodnotení 

prieskumu  okrem iného podkladom pre budúcu prípravu praktického sumáru námetov 

a príkladov dobrej praxe pre uľahčenie náročnej práce pedagógov  so žiakmi v oblasti 

prevencie.  

 Národný program kontroly tabaku: prijala vláda Slovenskej republiky v roku 2007 

s cieľom vymedziť stratégie, ktoré budú viesť k zníženiu následkov užívania tabakových 

výrobkov a znižovaniu výskytu pasívneho fajčenia. Definuje dve základné stratégie: 

znižovanie dopytu a znižovanie ponuky tabakových výrobkov. Národný akčný plán na 

kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 – 2010 schválila vláda v júli 2008. Hlavnými 

prioritami plánu sú výchova k zdraviu, podpora zdravia, oblasť regulácie reklamy, liečba 

a poradenstvo na zanechanie fajčenia. 

 Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v znení neskorších predpisov upravuje podmienky ochrany ľudí pred vznikom 
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závislosti od nikotínu ako návykovej a škodlivej zložky, nachádzajúcej sa v tabaku 

a v tabakových výrobkoch, pred škodlivými účinkami fajčenia a pred inými spôsobmi 

používania tabakových výrobkov, ktoré poškodzujú zdravie fajčiarov a nefajčiarov 

bezprostredne vystavených účinkom fajčenia. Taktiež upravuje podmienky predaja, výroby, 

označovania a uvádzania tabakových výrobkov do obehu. Z hľadiska verejného zdravotníctva 

sú najdôležitejšie ustanovenia o zákaze fajčenia na verejných miestach. Ustanovenie v zákone 

definuje okruh verejných miest, kde je fajčenie zakázané alebo obmedzené. Stanovuje 

kontrolné inštitúcie, ich kompetencie a sankčné nástroje. Zákon o ochrane nefajčiarov bol 

v doterajšej histórii novelizovaný dva razy. Prvýkrát roku 2005 a druhýkrát roku 2009. 

Z pohľadu obsahovej analýzy zákon o ochrane nefajčiarov priniesol mnohé úpravy, ktoré 

zlepšili ochranu nefajčiarov na verejných miestach.  K podielu na znižovaniu výskytu 

fajčenia prispievajú aj RÚVZ v SR prostredníctvom poradní zdravia, a to najmä 

nadstavbovými poradňami zdravia – odvykania od fajčenia. Každoročne si v mesiaci máj 

pripomíname „Svetový deň bez tabaku“, ktorý sa v roku 2009 niesol pod heslom „Varovania 

na tabakových výrobkoch“. Prostredníctvom tohto hesla chce WHO upozorniť na zdravotné 

dôsledky fajčenia s cieľom informovania spotrebiteľov. Varovania na tabakových výrobkoch 

majú veľký zdravotný význam a sú súčasťou riešenia problému užívania tabaku. V súvislosti 

so Svetovým dňom bez tabaku mnohé RÚVZ v SR organizujú pre širokú verejnosť vyšetrenie 

kysličníka uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu, stanovenie hladiny karboxyhemoglobínu 

a vitálnej kapacity pľúc u fajčiarov, ale aj nefajčiacich osôb v spolupráci s inými subjektmi. 

ÚVZ SR v spolupráci s RÚVZ v SR a s partnermi organizujú od roku 1996 každé dva roky 

súťaž pre fajčiarov "Prestaň a vyhraj". V roku 2010 sa súťaž „Prestaň a vyhraj“ realizovala 

už po ôsmykrát. Z hľadiska celkovej histórie sa do súťaže zapojilo súhrnne viac ako 7 500 

fajčiarov, v členení podľa jednotlivých rokov: r. 1996 - 715, r. 1998 - 844, r. 2000 – 1 656, 

r. 2002 - 626, r. 2004 – 1 740, r. 2006 – 1 055, r. 2008 - 370, r. 2010 - 503 fajčiarov. Pomocou 

súťaže si od fajčenia úplne odvyklo viac ako 2 000 fajčiarov. Percentuálne vyjadrenie 

fajčiarov, ktorým sa úspešne podarilo prestať fajčiť pomocou súťaže predstavuje rozmedzie 

30 - 40 % v jednotlivých rokoch hodnotenia súťaže. Z tohto hľadiska je evidentné, že súťaž 

„Prestaň a vyhraj“ je jedným z účinných nástrojov, ktorý vedie k zanechaniu fajčenia. Po 

každom ročníku od skončenia súťaže sa realizuje vyhodnotenie účinnosti súťaže „Prestaň 

a vyhraj“.  Jednotlivé vyhodnotenia súťaže za jednotlivé roky sú dostupné na webovej stránke 

ÚVZ SR.  

Pri príležitosti „Medzinárodného dňa boja proti drogám a obchodovaniu s nimi“ sa 

v rámci pôsobnosti RÚVZ v SR redistribuoval edukačno-výchovný materiál na zariadenia 
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pre deti a mládež, v rámci zvyšovania povedomia hrozby užívania nelegálnych drog. 

Uskutočnili sa besedy a stretnutia, zamerané na tému alkohol a fajčenie spojené 

s premietaním. 

Cieľ č. 5   PREVENCIA ÚRAZOVOSTI 

Definícia cieľa: Znížiť výskyt úrazovosti vo všetkých vekových skupinách. 

Súčasný stav: Úrazy sú závažným problémom nielen zdravotníckym, ale aj humánnym 

a v neposlednom rade ekonomickým. Záchranné práce, liečba, rehabilitácia vrátane dávok 

sociálneho poistenia a štátnych sociálnych dávok pre postihnutých sú spojené s vysokými 

finančnými nákladmi. Väčšiu časť úrazov však možno predvídať, preto je potrebné zamerať 

sa vo zvýšenej miere na ich prevenciu. Miera úmrtnosti na poranenia, otravy a iné následky z 

vonkajších príčin patrí v posledných rokoch na 3. miesto u mužov zo všetkých príčin smrti. 

V príčinách úmrtia, invalidity a dlhodobej práceneschopnosti vo vekovej skupine do 45 rokov 

sú úrazy na 1. mieste v SR. V skupine 0 – 44-ročných osôb predstavovali úrazy v rokoch 2006 

až 2009 v priemere tretinu úmrtí z celkového počtu úmrtí. Môžeme konštatovať, že 

v posledných piatich rokoch dochádza k miernemu poklesu počtu usmrtených, na poranenia, 

otravy a iné následky z vonkajších príčin vrátane miernemu poklesu v uvedenej vekovej 

skupine. V roku 2009 sa výrazne znížila dopravná úrazovosť a s tým súvisiaci aj počet 

usmrtených pri dopravných nehodách (v roku 2008 - 558 usmrtených v roku 2009 – 347 

usmrtených). V posledných piatich rokoch mala úmrtnosť pri dopravných nehodách 

stagnujúci charakter. 

Aktivity na splnenie cieľa: 

Prevencia úrazovosti v rámci pôsobenia MDPaT SR  

 Pri príležitosti „Dňa otvorených dverí MDPaT SR“ sa začala aktivita s názvom „Dni 

bezpečnosti cestnej premávky v mestách a obciach SR“. Vo všetkých ôsmich samosprávnych 

krajoch SR sa realizovali dopravnobezpečnostné osvetové podujatia pre deti, seniorov i 

preventívne akcie pre verejnosť. Do jednotlivých akcií boli zapojené krajské a obvodné úrady 

pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, predstavitelia miest a obcí, učitelia, zdravotníci, 

dopravná i železničná polícia, hasiči, záchranári a členovia SČK. Regionálne aktivity boli 

dobre pripravené a zamerané na konkrétne cieľové skupiny. Na  podujatiach organizátori 

propagovali dôležitosť dodržiavania pravidiel cestnej premávky, čo dáva predpoklad 

na pozitívne ovplyvnenie a eliminovanie dopravnej nehodovosti. Ďalej sa zamerali 

na dôležitosť dopravnej výchovy, osvety a na získavanie praktických skúseností 

pri poskytovaní prvej pomoci. Sprievodné aktivity informovali verejnosť o ústrednej 
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myšlienke „Bezpečnosť cestnej premávky – cesta pre život“, ako aj o poslaní a činnosti Rady 

vlády SR pre bezpečnosť cestnej premávky. 

 Informatívna letáková kampaň „Bezpečnosť na dvoch kolesách“ sa zameriavala 

na upozorňovanie cyklistov, mladých motocyklistov a korčuliarov na riziká nehodovosti, 

s dôrazom na prevenciu a na pravidlá cestnej premávky a ich povinnosti na cestách, ktoré 

z týchto pravidiel vyplývajú. V rámci projektu boli distribuované letáky (informácia pre 

cyklistov, korčuliarov a chodcov – stručný opis značiek, pravidiel a doplnkov, ktoré by mali 

ovládať a používať) a reflexné samolepky.  

 Pod záštitou MDPaT SR sa realizoval projekt s názvom „VAMOS - Volunteers always 

on the move for better road safety in Europe (Dobrovoľníci neustále v pohybe pre lepšiu 

bezpečnosť cestnej premávky v Európe)“, v ktorom boli okrem Slovenska zapojené aj ostatné 

krajiny (Slovinsko, Portugalsko, Belgicko, Grécko,  Fínsko a Holandsko). Cieľom projektu 

bolo vytvorenie registrovanej dobrovoľníckej siete združujúcej dobrovoľníkov podieľajúcich 

sa svojou činnosťou na zlepšení bezpečnosti cestnej premávky a implementovanie metód 

a nástrojov do reálneho života, ktoré sú prínosom pre ochranu najzraniteľnejších účastníkov 

cestnej premávky – detí a seniorov. Dobrovoľníci sa svojou činnosťou zameriavali na 

informovanie, vzdelávanie, prípadne praktickú výučbu v týchto oblastiach: viditeľnosť 

chodcov a cyklistov, základy pravidiel cestnej premávky pre deti, pravidlá cestnej premávky 

s ohľadom na bezpečnosť seniorov, negatívny vplyv alkoholu na účastníkov cestnej 

premávky, dodržiavanie najvyššej povolenej rýchlosti, používanie bezpečnostných pásov 

a detských zadržiavacích zariadení. Pre potreby cyklistov a chodcov boli vyrobené reflexné 

samonavíjacie pásky, ktoré dobrovoľníci rozdali pre cieľové skupiny. Do konečnej fázy 

projektu VAMOS (t. j. august 2009) bolo zorganizovaných 162 akcií pre vyše 10 000 detí.  

Medzinárodná únia železníc v spolupráci s MDPaT SR a  ŽSR uskutočnila pri 

príležitosti Európskeho dňa bezpečných železničných priecestí rezortnú multimediálnu 

kampaň zameranú na bezpečnosť dopravy počas dovolenkového obdobia, ktorá sa týkala 

bezpečnej jazdy na pozemných komunikáciách, ako aj bezpečného prechádzania cez 

železničné priecestia.  

 V rámci plnenia cieľa týkajúceho sa prevencie úrazovosti v sledovanom období boli 

vyrobené a distribuované nasledovné náučné, informačné a výchovnoedukačné materiály: 

- multimediálne CD „Dopravná výchova pre cyklistov“ - učebná pomôcka v počte 

5 000 ks, ktorá obsahuje teoretickú prípravu (popis povinnej výbavy bicykla, základné 

dopravné značky, základy správania sa na cestnej premávke), testy a animované 3D dopravné 

situácie, 
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- multimediálne DVD „Dopravné nehody a prvá pomoc“ v počte 500 ks. Náučné DVD 

popisujúce základné úkony správania sa pri dopravných nehodách a postup pri podávaní prvej 

pomoci, 

- učebná dopravno-bezpečnostná pomôcka pre cyklistov s názvom „Jazdíme na bicykli“ - 

praktické dopravnovýchovné pomôcky pre mladých cyklistov (ZŠ, SŠ a MŠ), na ktorých si 

deti mohli vyskúšať riešenie konkrétnych dopravných situácií, v ktorých sa môžu ocitnúť ako 

cyklisti. Pomôcka obsahovala základné dopravné značky a ich grafické znázornenie, 36 

možností ako sa správať na križovatke, popis hlavnej a vedľajšej cesty, popis riadených 

križovatiek, svetelných signálov (semafor), železničných priecestí a základných rád pre 

cyklistu ako účastníka cestnej premávky, 

- reflexné nálepky s logom BECEP - propagácia loga a internetovej stránke  

www.becep.sk zameranej na bezpečnosť cestnej premávky, prevenciu, znižovanie počtu 

nehôd a ich následkov, 

- reflexné prívesky a samonavíjacie pásky, pexesá a letáky s náučnou dopravnou 

tematikou.  

 Odbor hygieny životného prostredia a zdravia ÚVZ SR sa problematikou úrazov 

zaoberá od roku 2006, keď bol na základe záverov 4. ministerskej konferencie o životnom 

prostredí a zdraví, konanej v Budapešti prijatý Európsky akčný plán pre životné prostredie 

a zdravie detí (CEHAPE) ako jeden z hlavných dokumentov konferencie. 52 krajín 

zúčastnených na konferencii uvedený dokument prijalo a zaviazalo sa ho zapracovať 

do svojich národných politík. SR CEHAPE zapracovala do aktualizovaného Akčného plánu 

pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR (NEHAP III.), ktorý bol schválený na 

rokovaní vlády SR dňa 11. januára 2006 uznesením č. 10. Problematiku úrazovosti rieši 

regionálny prioritný cieľ II, ktorý stanovuje úlohu zaviesť register sledovania úrazovosti detí 

a mladistvých v dôsledku vonkajších príčin na národnej úrovni. V súvislosti so zavedením 

registra úrazovosti v roku 2008 prebiehala spolupráca medzi českou a slovenskou stranou 

v rámci prevzatia modelu zavedenia registra úrazovosti k vypracovaniu Národného registra 

detských úrazov, ako aj vypracovanie relevantnej štatistiky detských úrazov porovnateľnej 

s medzinárodnými databázami.  

 Po oznámení Národného koordinačného výboru pre prevenciu detských úrazov 

o neprevzatí českého modelu registra úrazovosti v SR z dôvodu neodsúhlaseného finančného 

krytia, sa MZ SR rozhodlo informačný systém sledovania úrazovosti detí a mladistvých 

zaviesť až po vytvorení 4 traumatologických centier, ktoré sú momentálne v štádiu vývoja. 

Celý proces vývoja traumatologických centier je usmerňovaný MZ SR, sekciou zdravia. 
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V súčasnosti sa pripomienkuje návrh hlásenky o úraze a diskutuje sa o údajoch, ktoré by mali 

byť v hlásenke vedené. Tiež sa vedú diskusie o možnostiach sledovania úrazovosti detí 

a mladistvých prostredníctvom elektronickej karty pacienta (eHealth). Koncepcia 

samostatného informačného systému sledovania úrazovosti detí a mladistvých sa považuje za 

neaktuálnu. 

 V rámci edukačnej činnosti odbor HŽP ÚVZ SR v spolupráci s MZ SR a WHO v roku 

2007 vydal príručku s názvom „Plánovanie opatrení na ochranu detí pred možnými rizikami“, 

ktorá popisuje jednotlivé regionálne ciele CEHAPE vrátane problematiky úrazovosti. 

 Cieľ č. 6   ZDRAVÁ RODINA 

Definícia cieľa, demografický vývoj: Je potrebné vytvoriť podmienky pre zdravý 

a harmonický rozvoj rodiny. Zdravie rodiny je odrazom sociálnej a kultúrnej úrovne každej 

civilizovanej krajiny. 

Pre demografický vývoj v SR je charakteristický dlhodobý pokles pôrodnosti. Za 

posledné dve desaťročia sa znížila úroveň pôrodnosti, ročný počet narodených poklesol 

z úrovne 101 000 (v rokoch 1976 - 1979) na úroveň približne 50 - 60 000 detí v ostatných 

rokoch. V roku 2003 nastáva obrat vo vývoji pôrodnosti a začína pomaly narastať počet 

narodených detí. Od roku 2003 až po rok 2007 ide len o mierny nárast (resp. stagnáciu) 

vývoja pôrodnosti. V roku 2006 sa narodilo 53 904 živonarodených detí, v tom 26 222 dievčat 

a 27 682 chlapcov. V roku 2007 sa narodilo 54 424 živonarodených detí. A v roku 2008 bol 

nárast vyšší, narodilo sa 57 360 živonarodených detí. Ďalej zaznamenávame nárast detí 

narodených mimo manželstva, čiže v neúplných rodinách. Počet detí narodených mimo 

manželstva v roku 2006 - 14 888 (27 %), v roku 2007 - 15 750 (28 %) a v roku 2008 – 17 391 

(30,2 %).  

 V súčasnosti sa vrchol krivky plodnosti v SR presunul do vekovej skupiny 25 – 29-

ročných. V SR dosiahol priemerný vek matiek v roku 2008 – 28,31 rokov. I keď dochádza 

v posledných rokoch ku zvyšovaniu materského veku, SR sa zaraďuje do nižšej časti 

európskeho rebríčka, nižší vek matky pri prvom pôrode majú len pobaltské štáty, Rumunsko 

a Bulharsko.  

 Úhrnná plodnosť žien (priemerný počet živonarodených detí, pripadajúci na jednu ženu 

počas jej celého reprodukčného obdobia), hrubá miera reprodukcie (vyjadruje počet dievčat, 

ktoré sa priemerne narodia jednej žene počas celého reprodukčného obdobia) sa v posledných 

rokoch veľmi nemenila, mala stagnujúci charakter. Slovensko sa zaraďuje ku krajinám 
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s najnižšou plodnosťou nielen v Európe, ale i na svete (úhrnná plodnosť pod hranicou 1,3 

dieťaťa na ženu; Infostat 2007). 

Aktivity zamerané na splnenie cieľa: 

 Ministerstvo školstva SR. Učebné osnovy výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

vychádzajú zo schválenej Koncepcie výchovy k manželstvu a rodičovstvu základných 

a stredných škôl, ktorú MŠ SR schválilo v roku 1997. MŠ SR dňa 29. júna 1998 schválilo 

pod číslom 2493/1998-41 s platnosťou od 1. septembra 1998 učebné osnovy výchovy 

k manželstvu a rodičovstvu .  

 S účinnosťou od 1. 9. 2008 je v platnosti zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. S ohľadom na platnosť tohto zákona,  výchova k manželstvu a rodičovstvu je  

zadefinovaná v príslušných štátnych vzdelávacích programoch, pričom je zaradená do 

vyučovania od 1. ročníka základnej  školy, v rámci predmetov etická výchova, náboženská 

výchova, prvouka a prírodoveda. Na druhom stupni základnej školy je ťažisko výučby 

v predmetoch etická výchova a náboženská výchova. Biologický a spoločenský aspekt sa 

realizuje v predmetoch prírodopis a občianska výchova. V stredných školách sa uskutočňuje 

výchova k manželstvu a rodičovstvu v 1. a 2. ročníku  prostredníctvom predmetov etická 

výchova a náboženská výchova a ďalej v predmetoch náuka o spoločnosti, občianska náuka 

a biológia.   

 MŠ SR schválilo dňa 15. 3. 2010 pod číslom MŠ SR-4560/2010-916 s platnosťou od   

1. 9. 2010 inováciu učebných osnov výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Nadobudnutím 

platnosti inovovaných učebných osnov strácajú platnosť osnovy výchovy k manželstvu 

a rodičovstvu schválené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 29. júna 1998 pod 

číslom 2493/1998-41 s platnosťou od 1. septembra 1998.  

 Základnými predpokladmi, ktoré umožňujú realizovať cieľ stanovený v učebných 

osnovách výchovy k manželstvu a rodičovstvu na školách je najmä vychovávať sociálne, 

morálne a emocionálne zrelé osobnosti, schopné konať a správať sa v súlade s etickými 

normami a hodnotami uznávanými danou spoločnosťou vo svojom sexuálnom, manželskom  

a rodinnom živote.  Formovanie osobnosti žiakov neovplyvňujú len vedomosti, ale aj 

morálno-vôľové vlastnosti a potrebné sociálne zručnosti, ktoré sú vymedzené v inovovaných 

rámcových učebných osnovách pre jednotlivé štátne vzdelávacie programy ISCED1, ISCED2 

a ISCED3. Súčasťou inovovaných učebných osnov je aj tematický celok „zásady bezpečného 

správania“, v ktorom je okrem iného obsiahnutá problematika zaoberajúca sa 

nebezpečenstvom detskej pornografie a sexuálneho zneužívania detí, spoločenskej a osobnej 
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ochrany pred týmito sociálno-patologickými prejavmi, príprava detí na aktívnu sebaobranu 

a naučenie bezpečného správania a riešenia krízových situácií, ako aj problematika 

komerčného sexuálneho zneužívania detí. Ďalej ministerstvo školstva v súlade s odporúčaním 

Rady Európy č. 16/2001 o ochrane detí pred sexuálnym zneužívaním odporučilo v 

Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2009/2010 uskutočňovať v materských, 

základných a stredných školách primerané opatrenia na ochranu a prevenciu pred sexuálnym 

zneužívaním.  

ÚVZ SR a RÚVZ v SR pôsobenie na rodinu zabezpečovalo najmä aktivitami smerujúcimi 

k informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života, a to primerane vzdelanostnej 

úrovne a veku oslovenej skupiny populácie. Pôsobenie na rodinu sa realizovalo 

aj prostredníctvom plnenia celoslovenského projektu „Materské centrá“, kde formou 

prednášok, ponukou služieb poradní zdravia, videoprojekciami, prezentáciou zdravého 

životného štýlu sa pôsobilo cez mamičky aj na ich rodiny. Prednášky a konzultácie boli na 

témy: "Urobme všetko preto, aby deti nezomierali, spojené s distribúciou plagátov Život 

deťom nekúpiš, prilbu áno", „Nedostatky v stravovaní“, „Hygiena dutiny ústnej“, 

„Stravovanie a zubný kaz“, „Demonštrácia čistenia chrupu pomocou modelu“, „Správna 

výživa“, „Význam pohybovej aktivity“, „Očkovanie detí“, „Prevencia kardiovaskulárnych 

ochorení“. Intervencie sa dotýkali aj prevencie detskej úrazovosti, predchádzania zdravotným 

problémom súvisiacim s letnými horúčavami a pod. Okrem toho prebiehala výchova 

a vzdelávanie matiek v oblasti zdravého životného štýlu, „Vzdelaná mama – vzdelaná 

a zdravá rodina“.  

 Do projektu „Školy podporujúce zdravie“ sa zapojili v okresných mestách MŠ, ZŠ, SŠ 

a učňovské školy. Formou edukácie, prednášok a konzultácie boli žiaci oboznámení s témami: 

„Zdravý životný štýl a nebezpečenstvo diét“, „Prevencia civilizačných ochorení“, „Fajčenie, 

alkohol a prevencia“, „Sexualita, láska, antikoncepcia“, „Drogy – primárna prevencia a prvá 

pomoc“, „Duševné zdravie a stres“.  

 Študentom boli odprezentované negatívne vplyvy na zdravie, spôsobené zvýšeným 

príjmom kalórií, pri nedostatku aktívneho pohybu a pod. Deťom školského veku a mládeži 

boli určené prednáškové bloky z oblastí prevencie závislostí, výchovy k zodpovednému 

partnerstvu, manželstvu a rodičovstvu, zdravého životného štýlu a pod. ÚVZ SR a RÚVZ 

v SR sa podieľali spoluautorstvom na vydaní niektorých edukačných materiálov, napr.: „Pár 

slov o rodine...“. Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského veku bolo realizované 

aj celonárodným projektom “Stomatohygiena“, ktorého cieľom je zlepšenie stavu chrupu detí 

na Slovensku. Práve v predškolskom období je možné cielene pôsobiť na deti a vypestovať 
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v nich celoživotné správne návyky týkajúce sa starostlivosti o chrup, ústnu dutinu a samotnú 

prevenciu kazivosti chrupu. K edukácii bol použitý bohatý zdravotno-výchovný materiál 

(Lakomý syseľ, Čo sa stalo medvedíkovi atď.). 

 Medzinárodný projekt HBSC (Health Behaviour in School Aged Children), ktorý 

monitoruje správanie sa školopovinných detí súvisiace so zdravím, je projektom WHO. 

V súčasnosti na tomto projekte participuje viac než 40 krajín, čo umožňuje zhodnotiť situáciu 

na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami. Tento projekt umožňuje sledovať zmeny 

v zdraví a so zdravím súvisiace správanie sa v čase (trendy), ako i hodnotiť vplyv sociálnych 

determinantov na zdravie a správanie sa dospievajúcej populácie a na základe zistení 

zacieľovať a upresňovať odporúčania a opatrenia na podporu zdravia mládeže. Do prieskumu 

sú zahrnutí školáci vo veku 11, 13 a 15 rokov (minimálne 1 500 v každej vekovej skupine, 

národne reprezentatívny súbor). Údaje sú zbierané pomocou dotazníkov, ktoré sú zamerané na 

štyri hlavné oblasti: A) Zdravie (celkové hodnotenie zdravia, zdravotné ťažkosti, BMI, úrazy, 

fyzické dospievanie); B) So zdravím súvisiace správanie (výživa, fyzická aktivita, fajčenie, 

konzumovanie alkoholu a ľahkých drog, sexuálne správanie, násilie); C) Socioekonomický 

status, rodina, škola, rovesníci (vrátane šikanovania); D) Individuálne faktory. Zber údajov sa 

opakuje každé 4 roky a zozbierané údaje sú analyzované a spracované vo forme národných 

správ a medzinárodnej správy, ktoré sú voľne dostupné. Zistenia sa dajú využiť 

na implementáciu a zlepšenie zákonov. Správa predchádzajúcej HBSC štúdie a údaje 

z nového zberu dát sú dôležitým ukazovateľom zdravotného uvedomenia detí a mládeže. 

 Ďalej sa realizovali regionálne projekty, ktorých hlavným cieľom je zvýšenie 

zodpovednosti u adolescentov za svoje zdravie a zdravie svojich rovesníkov, sexuálne 

správanie a sexuálny život vrátane zodpovedného plánovaného manželstva a rodičovstva, ako 

aj pozitívna zmena postojov a názorov na rizikové správanie na základe získavania 

objektívnych informácií o problémoch tejto generácie od svojich rovesníkov. Táto forma 

prevencie nenahrádza profesionálny prístup pedagógov, iných odborníkov z rôznych oblastí 

ani výchovu rodičov. 

 Realizácia celonárodného projektu  „Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku, alebo 

mám 65 + a teší ma, že žijem zdravo“ mala za cieľ aktivovať záujem starších osôb o vlastné 

zdravie, vytvoriť systém ďalšieho vzdelávania seniorov v tejto oblasti a získať tak v ich 

radoch vyškolených lektorov, ktorí by problematiku zdravého starnutia preniesli do vlastnej 

komunity. V rámci projektu sa od jeho začiatku realizovalo viacero aktivít venovaných 

starším občanom, spolu s Jednotou dôchodcov. Projekt realizoval ÚVZ SR v domovoch 

sociálnych služieb a denných centrách s poskytovaním sociálnych služieb  pre dôchodcov na 
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celom Slovensku v spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku a Humanitnou nadáciou 

zdravotne postihnutých. Motivoval starých ľudí formou prednášok, worshopov, diskusií a 

interaktívnych stretnutí k zdravému a aktívnemu spôsobu života, dodržiavaním zásad 

životosprávy, zdravého stravovania, pohybových aktivít, koníčkov a záujmov, 

psychohygienických zásad, čo znamená, že ani v starobe sa starí ľudia nemajú uzatvárať do 

vlastných problémov a starostí, ale naopak aktívne a zdravo žiť. ÚVZ SR v tejto súvislosti 

organizovalo školenia seniorov – aktivistov v počiatočných fázach projektu.  

Cieľ č. 7   ZDRAVÉ PRACOVNÉ PODMIENKY 

Definícia cieľa: Presadzovať a dodržiavať princípy zdravých pracovných podmienok vo 

veľkých a stredných podnikoch. 

Aktivity na splnenie cieľa: 

• uplatňovať kritériá a indikátory k ochrane a podpore zdravia pri práci 

 ÚVZ SR vedie register rizikových prác na základe podkladov RÚVZ v SR. Rizikové 

práce v SR k 31. 12.2009 vykonávalo 106 570 zamestnancov.  

Rok 
Počet exponovaných zamestnancov

3. kategória 4. kategória spolu 
celkom žien celkom žien celkom žien 

2009 92 854 23 087 13 716 1 531 106 570 24 618 
Poznámka: Skutočný počet zamestnancov (fyzických osôb). Jeden zamestnanec môže byť exponovaný 

niekoľkými  rizikovými  faktormi. 

Zdroj: Evidencia rizikových prác RÚVZ v SR (ASTR) 

 Orgány verejného zdravotníctva v uplynulých rokoch zameriavali v rámci ŠZD osobitnú 

pozornosť na pracoviská, na ktorých zamestnanci vykonávali rizikové práce. Priebežne 

sledovali pracovné podmienky zamestnancov, mieru expozície zamestnancov a realizáciu 

opatrení na ochranu zdravia zamestnancov zo strany zamestnávateľov. Zamestnávateľom 

nariaďovali vykonať účinné ochranné a preventívne opatrenia na odstránenie rizika alebo na 

jeho zníženie na čo najnižšiu možnú mieru vrátane zabezpečenia posudzovania zdravotnej 

spôsobilosti zamestnancov na prácu a výkon cielených lekárskych preventívnych prehliadok 

zamestnancov lekármi pracovnej zdravotnej služby.  

 Z analýzy vyplýva, že počty rizikových prác majú dlhodobo klesajúci trend. V r. 2009 

sa oproti predchádzajúcemu roku znížil počet zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce 

o 8 % (zníženie o 9 255 exponovaných zamestnancov). Od r. 1995 do r. 2009 došlo k poklesu 

počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce o 31,2 % (zníženie o 48 327 

exponovaných zamestnancov). Dlhodobo dominuje hluk ako najčastejšie sa vyskytujúci 
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škodlivý faktor pracovného prostredia. Ďalšími významnými faktormi práce a pracovného 

prostredia podľa počtu exponovaných zamestnancov sú pevné aerosóly, resp. prach, chemické 

faktory, ionizujúce žiarenie a vibrácie. 

 Ďalšou významnou skupinou pracovísk, na ktorú orgány verejného zdravotníctva 

dozerali, boli pracoviská s výskytom biologických faktorov, najmä zdravotnícke a veterinárne 

zariadenia, laboratórne pracoviská, čistiarne odpadových vôd a pracoviská zneškodňovania 

odpadov. 

• podporovať zavádzanie systému riadenia ochrany a podpory zdravia pri práci 

a bezpečnosti pri práci vrátane edukácie v tejto oblasti 

Medzi systémové kroky riadenia ochrany zdravia pri práci v SR patria: 

a) efektívny štátny zdravotný dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci zameraný 

na kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich najmä z legislatívnych 

úprav harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev, 

b) spoločné dozorné aktivity orgánov verejného zdravotníctva a orgánov inšpekcie práce, 

c) koordinované kontroly dozorných orgánov podľa zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii 

závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

d) efektívny odborný dozor nad výkonom činnosti PZS zahŕňajúcim dohľad nad pracovnými 

podmienkami a nad zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou. 

Ad a) Orgány verejného zdravotníctva systematicky kontrolovali plnenie povinností 

zamestnávateľov v oblasti ochrany zdravia zamestnancov, vyplývajúce zo zákona č. 355/2007 

Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a z aproximačných nariadení vlády SR 

harmonizovaných s právom ES, ktoré upravujú problematiku ochrany zdravia pri práci. Pri 

zistení nedostatkov počas výkonu ŠZD na pracoviskách nariaďovali vykonanie opatrení na 

ich odstránenie a priebežne kontrolovali ich plnenie a účinnosť, aby sa predchádzalo 

negatívnemu dopadu na zdravie zamestnancov.  

 V odôvodnených prípadoch v rozsahu svojej pôsobnosti ukladali zamestnávateľom 

sankcie. Na žiadosť pracovísk klinického pracovného lekárstva vykonávali orgány verejného 

zdravotníctva prešetrovania podozrení na chorobu z povolania, zisťovali možný súvis práce 

a pracovného prostredia s uvedenou diagnózou. Prerokúvali so zamestnávateľmi príčiny 

vzniku profesionálnych poškodení zdravia u zamestnancov, hodnotili pracovné prostredie 

a podmienky práce zamestnancov a navrhovali opatrenia na zníženie zaťaženia zamestnancov 

v exponovaných profesiách.  
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 Pracovníci odborov preventívneho pracovného lekárstva spolupracovali s laboratórnymi 

pracoviskami, ktoré pre potreby ŠZD vykonávali objektivizáciu chemických a fyzikálnych 

faktorov v pracovnom prostredí. 

Ad b)  Spoločné dozorné aktivity orgánov verejného zdravotníctva a orgánov inšpekcie práce 

vykonávané na základe Dohody o spolupráci a koordinácii činností medzi MPSVR SR a MZ 

SR v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli zamerané na určité vybrané témy, 

ktoré každoročne vyhlasuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

v Bilbau. Na roky 2008 až 2009 bola vyhlásená európska kampaň „Zdravé pracoviská – 

hodnotenie rizík“ a v roku 2010 bola vyhlásená kampaň „Bezpečnosť v údržbe“ na roky 2010 

a 2011. V roku 2008 boli spoločné dozorné aktivity verejného zdravotníctva a orgánov 

inšpekcie práce zamerané na práce s bremenami v záujme prevencie ochorení a poškodenia 

podporno-pohybovej sústavy v sektore maloobchodu a stavebníctva. V roku 2009 boli 

zamerané na hodnotenie rizík v stavebníctve, najmä pri búracích a rekonštrukčných prácach, 

kde sa predpokladala expozícia azbestu, a pri vyšetrovaní príčin chorôb z povolania 

zapríčinených fyzikálnymi a chemickými faktormi pracovného prostredia. V roku 2010 táto 

spolupráca je zameraná na výkon dozoru pri upratovacích a čistiacich službách. 

 Ad c) Orgány verejného zdravotníctva v rámci spoločných dozorných aktivít vykonali 

spoločné previerky s orgánmi štátnej správy podľa zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii 

závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Spoločné dozorné aktivity vykonávali orgány verejného zdravotníctva 

s inšpektorátmi životného prostredia vo vybraných podnikoch na základe harmonogramu 

plánu kontrol stanovený Slovenskou inšpekciou životného prostredia. Napr. v roku 2009 bolo 

v SR orgánmi verejného zdravotníctva  a inšpektorátmi životného prostredia vykonaných 

30 spoločných dozorných aktivít. 

Ad d) PZS je dôležitou odbornou službou v rámci preventívnych a ochranných služieb 

poskytovaná zamestnávateľovi v oblasti ochrany zdravia pri práci výkonom zdravotného 

dohľadu na pracovisku v zmysle § 26 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. Jej cieľom je prevencia chorôb z povolania 

a udržanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu.  

 Zamestnávatelia si zabezpečovali PZS vo väčšine prípadov dodávateľským spôsobom, 

len v ojedinelých prípadoch ju zabezpečovali vlastnými odbornými zamestnancami. 

Pretrvávajúcim problémom bolo zabezpečenie zdravotného dohľadu u zamestnávateľov 

s malým počtom zamestnancov. RÚVZ v SR sa pri výkone ŠZD priebežne zameriavali aj na 

kontrolu povinnosti zamestnávateľov zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu. 
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 ÚVZ SR vydáva a odoberá oprávnenia na výkon činnosti PZS fyzickým osobám – 

podnikateľom a právnickým osobám, ktoré vykonávajú túto činnosť dodávateľským 

spôsobom na celom území SR v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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.  

 Na svojej internetovej stránke vedie ÚVZ SR zoznam právnických osôb oprávnených 

vykonávať činnosť PZS, ako aj zoznam lekárov a verejných zdravotníkov s určenou 

špecializáciou, oprávnených vykonávať samostatne úlohy pracovnej zdravotnej služby 

(dohľad nad pracovnými podmienkami) u zamestnávateľa. 

Počet vydaných oprávnení PZS (od 1. 7. 2006 do 19. 5. 2010)        115 

Počet odobraných oprávnení (od 1. 7. 2006 do 19. 5. 2010)           28 

Počet pozastavených činností obvodným úradom (od 1. 7. 2006 do 19. 5. 2010) 1 

Počet vykonaných kontrol PZS (od roku 2008 do 19. 5. 2010)            54 

ÚVZ SR vykonáva podľa § 21 ods. 11 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj 

kontroly plnenia podmienok výkonu PZS v zmysle vydaných oprávnení. 

• podporuje zavádzanie programov na redukciu a prevenciu neprítomnosti zamestnancov  

v práci z dôvodu ochorení súvisiacich s prácou 

• realizuje preventívne a edukačné programy na ochranu a podporu zdravia zamestnancov 

ÚVZ SR a RÚVZ v SR sa každoročne zapájajú do informačných kampaní 

vyhlasovaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v Bilbau. 

V roku 2009 vyvrcholila dvojročná Európska informačná kampaň Zdravé pracoviská – 

hodnotenie rizík. ÚVZ SR a RÚVZ v SR sa na kampani podieľali intenzívnymi informačnými 

a intervenčnými aktivitami zameranými na prevenciu a znižovanie zdravotných rizík pri práci.  

Informačné aktivity tvorila hlavne masívna kampaň vedená prostredníctvom 

internetových stránok RÚVZ v SR a ÚVZ SR, prostredníctvom printových a audiovizuálnych 

regionálnych aj mainstreamových médií, ako aj v spolupráci s mestami (akcie Dni zdravia). 

Zároveň boli vypracovávané a prezentované zdravotno-výchovné materiály, poskytované 

poradenstvo zamestnávateľom a zamestnancom v ochrane zdravia pri práci, realizované 

prezentácie a workshopy zamerané na poznanie vplyvu faktorov práce a pracovného 

prostredia na zdravie, organizované výjazdy s poradňami zdravia, inštalované informačné 

tabule v podnikoch a vývesné tabule na verejných priestranstvách a pod.  
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Informačná kampaň vyvrcholila od 19. do 25. októbra 2009, kedy sa konal Európsky 

týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Hlavným cieľom bolo zvýšiť povedomie 

o právnej zodpovednosti, význame a praktickej potrebe priebežného hodnotenia rizík na 

pracovisku. ÚVZ SR a RÚVZ v SR organizovali dni otvorených dverí.  

Intervenčné aktivity boli realizované najmä prostredníctvom projektu WHO Zdravé 

pracoviská. V súvislosti s Európskou informačnou kampaňou Zdravé pracoviská – hodnotenie 

rizík bolo do projektu zapojených najviac organizácií (39) za 15 rokov, počas ktorých sa 

program WHO Zdravé pracoviská na Slovensku realizuje prostredníctvom RÚVZ v SR. 

V roku 2009 nastal vzhľadom na globálnu hospodársku krízu v niektorých organizáciách útlm 

činnosti spojený s reorganizáciou a prepúšťaním zamestnancov, a to sa prejavilo aj 

prerušením alebo ukončením realizácie projektu Zdravé pracoviská v týchto podnikoch. 

V niektorých organizáciách pokračovali intervenčné aktivity z predchádzajúceho roku, 

v nových organizáciách prebiehali iniciačné rokovania. V súlade s európskou informačnou 

kampaňou bola pozornosť venovaná aj malým a stredným podnikom. 

V rámci projektu sa realizovali analýzy rizík práce a pracovného prostredia spolu 

s objektivizáciou rizikových faktorov v pracovnom prostredí (najmä mikroklimatické 

podmienky, hluk, vibrácie, pevné aerosóly, chemické faktory, fyzická záťaž). Pozornosť bola 

zameraná aj na hodnotenie úrovne a účinnosti opatrení vykonávaných zamestnávateľom 

na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou a na ich obmedzenie, vypracovanie 

prevádzkových poriadkov, zabezpečenie zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami 

a zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci pracovnou zdravotnou 

službou a na monitorovanie úrovne expozície zamestnancov rizikovým faktorom (napr. 

RÚVZ so sídlom v Rožňave vypracoval dizajn projektu Beethoven, ktorého cieľom je 

zníženie počtu zamestnancov exponovaných riziku hluku o 20 % vo vybranej spoločnosti). 

Zároveň sa sledoval a hodnotil zdravotný stav zamestnancov rizikových profesií pomocou 

objektívnych vyšetrení rizikových faktorov životného štýlu a pomocou dotazníkov. 

Výsledkom týchto aktivít boli návrhy a realizácia intervenčných aktivít zameraných na 

zlepšenie pracovného prostredia a zdravotného stavu zamestnancov, ochranu a podporu 

zdravia zamestnancov, stratégie boja proti fajčeniu a pod. 

ÚVZ SR a RÚVZ v SR sa budú naďalej aktívne zapájať do nových európskych 

kampaní, tematicky zameraných na ochranu a podporu zdravia pri práci. Informácie o novej 

téme kampane na roky 2010 - 2011 sú prezentované na internetových stránkach ÚVZ SR 

a RÚVZ v SR. 



35 

V súvislosti s ochranou zdravia pri práci venuje ÚVZ SR zvýšenú pozornosť 

aj pracovným zdravotným službám a plánuje ich zahrnúť do informačnej kampane v roku 

2010, aby tak odkomunikoval nielen aktuálne legislatívne úpravy v tejto oblasti, ale aj zvýšil 

informačné povedomie zamestnávateľov a zamestnancov vo vzťahu k pracovným zdravotným 

službám. 

• vytvárať vhodné psychosociálne podmienky práce na všetkých úrovniach riadenia 

• zlepšovať podmienky pre zamestnancov z hľadiska prevencie chorôb z povolania 

a nadmernej psychickej pracovnej záťaže v odvetviach s významnými rizikovými faktormi 

práce a pracovného prostredia 

Výskyt chorôb z povolania a profesionálnych otráv je dôležitým ukazovateľom 

pri hodnotení účinnosti primárnej prevencie a  starostlivosti o zdravie zamestnancov 

vykonávajúcich rizikové práce. V r. 2009 bolo v SR hlásených 470 prípadov novozistených 

chorôb z povolania a profesionálnych otráv, pričom z celkového počtu hlásených prípadov sa 

ženy podieľali 40 % (186 prípadov). Oproti r. 2008 došlo k vzostupu hlásených chorôb 

z povolania o 41 prípadov, t.j. o 9,6  %. Počet chorôb z povolania v r. 2009 však dosiahol 

tretiu najnižšiu úroveň hlásených chorôb z povolania za ostatných 16 rokov (v r. 2005 bolo 

hlásených 413 prípadov a v r. 2008 - 429 prípadov novozistených chorôb z povolania). V SR 

došlo postupne od r. 1994 do r. 2009 k výraznému poklesu počtu novozistených chorôb 

z povolania o 34,9 % (722 hlásení v r. 1994, 470 hlásení v r. 2009). 

Najväčší podiel na chorobách z povolania v r. 2009 mala choroba kostí, kĺbov, šliach 

a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného, jednostranného zaťaženia horných končatín 

s celkovým počtom 209 hlásení, čo predstavuje 44,5 % z celkového počtu hlásených 

profesionálnych ochorení v SR. V porovnaní s r. 2008 (195 hlásení), bol v r. 2009 zrejmý 

naďalej stúpajúci trend tejto najčastejšie hlásenej choroby z povolania.  

Druhým najčastejším profesionálnym ochorením je už niekoľko rokov (od r. 1998), 

choroba kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov horných končatín spôsobená prácou s vibrujúcimi 

nástrojmi, ktoré pri počte 84 hlásených prípadov predstavuje 17,9 % z celkového počtu 

chorôb z povolania. 

Závažnosť problému pretrvajúceho vysokého podielu výskytu profesionálnych chorôb 

postihujúcich podporno-pohybový systém, cievny a nervový systém zamestnancov 

vystavených v práci dlhodobému, nadmernému a jednostrannému zaťaženiu horných končatín 

a škodlivému vplyvu vibrácií zohľadňuje skutočnosť, že tieto ochorenia tvorili spolu v r. 2009 

až 62,3 % z celkového počtu chorôb z povolania (293 prípadov) pri iba 4,9 % zastúpení 

v počte exponovaných zamestnancov, u ktorých boli vyhlásené rizikové práce. 
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S výrazným odstupom od uvedených chorôb z povolania podľa ich počtu boli infekčné 

a parazitárne choroby vrátane tropických infekčných a parazitárnych chorôb a chorôb 

prenosných zo zvierat na ľudí, porucha sluchu z hluku a profesionálne dermatózy. 

Orgány verejného zdravotníctva priebežne sústreďujú pozornosť v rámci výkonu ŠZD 

na práce a pracoviská, ktoré majú najväčší podiel na poškodení zdravia z práce a vzniku 

chorôb z povolania.  

V rámci znižovania psychosociálnych rizík pri práci majú orgány verejného 

zdravotníctva v SR prepracovaný legislatívny a metodický systém preventívneho 

vyhľadávania a hodnotenia rizika psychickej pracovnej záťaže vyplývajúcej z práce 

a pracovného prostredia, určovania rizikových prác a vykonávania efektívnych opatrení 

na elimináciu zvýšenej, resp. rizikovej psychickej pracovnej záťaže. O tomto systéme 

ÚVZ SR priebežne informuje prostredníctvom mimorezortných orgánov európske inštitúcie. 

V rámci ochrany zdravia pri práci na rok 2010 a ďalšie roky bude odbor preventívneho 

pracovného lekárstva ÚVZ SR spolu s RÚVZ v SR pokračovať vo svojich doterajších 

aktivitách, t. j. presadzovať princípy zdravých pracovných podmienok a rozvíjať ich okrem 

veľkých a stredných podnikov aj smerom k malým a stredným podnikom a živnostníkom 

(v zmysle trendov a kampaní Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

v Bilbau). 

V roku 2010 a v ďalších rokoch sa budú aktivity odborov a oddelení preventívneho 

pracovného lekárstva ÚVZ SR a RÚVZ v SR v rámci ochrany zdravia pri práci zameriavať 

najmä na nasledujúce programy a projekty: 

- znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, pracovných 

podmienok a spôsobu práce (RÚVZ v SR), 

- znižovanie rizika vzniku ochorení podmienených prácou u zamestnancov pri práci so 

zobrazovacími jednotkami (RÚVZ v SR), 

- zdravé pracoviská (vybrané RÚVZ v SR), 

- príčinné súvislosti nádorových ochorení v pracovnom a životnom prostredí a životný 

štýl (ÚVZ SR,  RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, Trenčíne, Martine, Žiline)  

(ÚVZ SR, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici,  Nitre,  hl. m. Bratislava),  

- zvyšovanie úrovne ochrany zdravia pred rizikami z chemických látok 

  (RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre /1.etapa) 

  (RÚVZ v SR /2.etapa).    
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Cieľ č. 8   ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY 

Definícia cieľa: Priebežne vytvárať zdravé sociálne, ekonomické a environmentálne životné 

podmienky. Každý jedinec má právo žiť v prostredí, ktoré pozitívne ovplyvňuje jeho zdravie, 

na čo je nutné zamerať každú miestnu zdravotnú politiku. Kvalita životného prostredia 

je jedným z rozhodujúcich faktorov vplývajúcich na zdravie a priemerný vek obyvateľstva. 

Vzhľadom na synergické spolupôsobenie faktorov životného prostredia a iných vplyvov 

napr.: životného štýlu, pracovného, psychosociálneho prostredia, je značne zložité 

ich hodnotiť jednotlivo, pre zdravie má však podstatný význam výsledný efekt ich účinku.  

Aktivity na splnenie cieľa: V snahe zlepšiť environmentálne zdravie obyvateľov Slovensko 

pristúpilo k mnohým medzinárodným dokumentom o životnom prostredí a zdraví, ktoré 

tvoria bázu pre národné projekty a programy (NEHAP, CEHAP, Protokol o vode a zdraví). 

V záujme ochrany zdravých životných podmienok Slovenská republika pripravila ako jedna 

z prvých krajín po 3. svetovej ministerskej konferencii o životnom prostredí a zdraví 

v Londýne Národný akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľstva SR (NEHAP I.), 

ktorý bol schválený na rokovaní vlády SR dňa 21. januára 1997 uznesením č. 55. Akčný plán 

pre životné prostredie a zdravie sa v nadväznosti na aktuálne problémy hygieny životného 

prostredia neustále aktualizuje každých 5 rokov.  

Znečistenie voľného ovzdušia je vytýčené ako jedna z prioritných oblastí 

aktualizovaného Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej 

republiky III (NEHAP III) na roky 2006 - 2010, kde v rámci aktivít je zahrnuté i rozšírenie 

monitorovania tuhých častíc (PM2,5). 

Dostatok prírodných a využiteľných zdrojov podzemných vôd, ich lepšia kvalita, nižšie 

náklady na jej úpravu, a potenciálne menšia možnosť ich znečistenia predurčujú podzemné 

vody ako dominantný zdroj pitnej vody v SR. 

Sledovanie kvality pitnej vody patrí v SR k základným úlohám orgánov verejného 

zdravotníctva a predstavuje jedno z najvýznamnejších opatrení na ochranu zdravia ľudí. Pitnú 

vodu a jej zdravotnú bezpečnosť definuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 

rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

Vývoj hromadného zásobovania pitnou vodou na Slovensku mal v prevažnej časti 

uplynulého desaťročia stúpajúci trend. V roku 2006 bolo v Slovenskej republike 

zásobovaných pitnou vodou z verejného vodovodu 4 586 615 obyvateľov (t. j. 85,24 % 

z celkového počtu); v roku 2007 sa ich počet zvýšil na 4 608 129 (t. j. 86,5 % z celkového 

počtu). V roku 2008 bolo zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov 4 595 471 
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obyvateľov (t. j. 86 % z celkového počtu), čo predstavuje napriek rozširovaniu sietí verejných 

vodovodov a budovaniu nových prípojok v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierny 

pokles.  

V obciach, kde nie je ešte stále vybudovaný verejný vodovod, sú obyvatelia odkázaní na 

zásobovanie vodou zo studní (asi 14 % obyvateľov). Podiel obyvateľov zásobovaných pitnou 

vodou z verejného vodovodu regionálne rozdielnym krajom s dlhodobo najvyšším percentom 

zásobovaných obyvateľov je Bratislavský kraj (97 % v roku 2008), najnižšie percento 

dosahujú Košický (79,52 % v roku 2006) a Prešovský kraj (77,9 % v roku 2006). 

 Od roku 2006 do roku 2010 MDPaT SR realizoval úlohy a opatrenia s cieľom 

dosiahnuť zlepšenie environmentálneho zdravia obyvateľstva. Zameriavali sa na 

minimalizovanie rizík vyplývajúcich z nepriaznivých vplyvov na životné a pracovné 

prostredie pri výstavbe dopravnej infraštruktúry, ktoré poškodzujú a ohrozujú zdravie ľudí.  

Úlohy a opatrenia boli realizované v súvislosti s Akčným plánom pre životné prostredie 

a zdravie obyvateľov SR NEHAP III, ktorý bol prijatý vo vláde Slovenskej republiky 

uznesením č. 10 zo dňa 11. januára 2006. Predstavuje dôležitý nástroj na posilnenie procesov 

v oblasti environmentálneho zdravia na národnej, ako aj regionálnej a miestnej úrovni. 

Z hľadiska bezpečnosti cestnej a železničnej dopravy sa budovali mimoúrovňové 

križovania, z pohľadu bezpečnosti cestujúcich vznikali nové peróny, podchody, bezbariérové 

prístupy k nástupiskám, ako aj ďalšie opatrenia, napr. protihlukové steny a pod. 

 Na viacerých úsekoch diaľnic prebiehal monitoring ich vplyvov na jednotlivé zložky 

životného prostredia, predpísaný v procese EIA (Environmental Impact Assessment - EIA), 

ktorý je považovaný za jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky 

na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. 

  Opatrenia týkajúce sa zdravého bývania by mali byť zakotvené i v územnom plánovaní. 

Príprava a zavedenie miestnej zdravotnej politiky patrí k neoddeliteľným súčastiam tohto 

programu.  

 V roku 2007 boli v zmysle legislatívy (v súvislosti so smernicou 2002/49/EC EP 

a Rady, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku, transponovanou do 

zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení 

neskorších predpisov) dokončené strategické hlukové mapy aglomerácie Bratislavy 

a vybraných úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s prejazdom viac ako 

6 000 000 vozidiel ročne.  
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 Cieľom týchto máp je opísať hlukovú situáciu v okolí výrazných mobilných 

a priemyselných zdrojov hluku a určiť prekročenie akčných hodnôt, t. j. hodnôt, ktorých 

prekročenie je dôvodom pre územnú samosprávu, správcov pozemných komunikácií, ako 

aj prevádzkovateľov železničných dráh a letísk na prijatie opatrení na zníženie hluku. Mali 

by pomôcť pri strategickom rozhodovaní miestnej samosprávy (tvorba územných plánov, 

organizácia dopravy a pod.) a prebudiť záujem verejnosti o riešenie závažných problémov 

súvisiacich s environmentálnym hlukom. 

MH SR v rámci svojich možností a kompetencií plnil opatrenia či úlohy zamerané na 

oblasti: 

Ochrana prostredia a zdravia v chemickom priemysle 

Vytvoriť systémové, personálne, legislatívne a finančné predpoklady pre inštitucionálne 

zabezpečenie implementácie a dôsledné presadzovanie nariadenia REACH v podmienkach 

SR. 

Z: MH SR v spolupráci s MZ SR, MŽP SR, MP SR, MPSVR SR a MO SR 

T: trvalo 

 (REACH - Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals - je založený na 

princípe, že priemysel by mal vyrábať, dovážať a používať látky, alebo ich uvádzať na trh 

spôsobom, ktorý na základe rozumných predvídateľných podmienok zabezpečí, že tieto 

nemajú nepriaznivý dosah na ľudské zdravie a životné prostredie. Aby toto bolo 

možné zabezpečiť, výrobcovia a dovozcovia musia zosumarizovať alebo vygenerovať údaje 

o látkach a posúdiť, ako je možné regulovať riziká ich dopadu na ľudské zdravie a životné 

prostredie aplikovaním vhodných opatrení riadenia rizík.) 

 V súlade s čl. 121 nariadenia REACH boli vyčíslené potreby na zabezpečenie plnenia 

úloh vyplývajúcich z nariadenia REACH pre príslušné orgány, ktorými sú MH SR a Centrum 

pre chemické látky a prípravky (ďalej len „CCHLP“), ako i ďalšie dotknuté orgány štátnej 

správy a kontrolné orgány. Tieto boli predložené MH SR v dôvodovej správe k návrhu zákona 

č. 405/2008 Z. z. z 18. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 163/2001 Z. z. 

o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Uvedeným návrhom zákona sa mali vytvoriť systémové, 

personálne, legislatívne a finančné predpoklady pre inštitucionálne zabezpečenie 

implementácie a dôsledné presadzovanie nariadenia REACH v podmienkach SR. Zvýšené 

náklady sa predpokladali najmä v počiatočnej fáze, t.j. v prvých troch rokoch po nadobudnutí 

účinnosti (2008 - 2010). V prvom roku išlo predovšetkým o náklady spojené so zabezpečením 

účasti SR v Európskej chemickej agentúre (ďalej len „ECHA“) a so zriadením národného 
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kontaktného miesta pre poskytovanie poradenstva (HELPDESK). Personálne i finančné 

nároky boli vyčíslené pre jednotlivé rozpočtové kapitoly, avšak v etape legislatívneho procesu 

schvaľovania návrhu zákona Ministerstvo financií SR požadovalo zabezpečiť zvýšenie počtu 

zamestnancov a finančné prostriedky súvisiace s realizáciou návrhu v rámci vládou 

schválených limitov počtu zamestnancov a limitov výdavkov pre jednotlivé rozpočtové 

kapitoly na roky 2008 až 2010. Obdobný prístup bol prijatý na vyčíslené nároky na roky 

2010 – 2012  pri implementácii európskeho nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, 

označovaní a balení látok a zmesí, tzv. nariadenia CLP (Classification, Labeling & Packaging, 

ide o nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, 

označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS 

a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006) v rámci schvaľovania 

zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a zmesí na trh a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).  

Vláda SR pokryla svojím uznesením č. 407 z 2. mája 2007 úpravu Národného 

strategického referenčného rámca SR na roky 2007 – 2013.  Uvedeným uznesením vláda SR 

uložila ministrovi životného prostredia v bode B.1. pri tvorbe východísk štátneho rozpočtu, 

jeho návrhu a úpravách v  období rokov 2007 – 2015 zabezpečiť potrebu plnenia záväzkov 

vyplývajúcich z environmentálneho acquis z prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci 

rozpočtovej kapitoly MŽP SR priebežne pri príprave štátneho rozpočtu. Plnenie uvedených 

nariadení REACH a CLP je súčasťou environmentálneho acquis a predstavuje záväzok SR, 

ktorý jej vyplýva z členstva v EÚ. Otázka zabezpečenia personálnych a finančných 

prostriedkov, najmä pre podmienky činnosti CCHLP, však nie je riešená doteraz na 

uspokojivej úrovni.  

Pripraviť legislatívny rámec cestou novelizácie zákona č. 163/2001 Z. z. tak, aby zákon plne 

implementoval ustanovenia nariadenia REACH. V rámci novelizácie určiť Centrum pre 

chemické látky a prípravky ako národný orgán príslušný na plnenie záväzkov z REACH 

a definovať kompetencie a zodpovednosti ďalších orgánov štátnej správy v oblasti hodnotenia 

chemických látok z hľadiska ich vplyvu na zdravie ľudí a životné prostredie.  

Z: MH SR v spolupráci s MZ SR, MŽP SR, MP SR, MPSVR SR a MO SR 

T: 2008 

Splnené prijatím zákona č. 405/2008 Z. z. z 18. septembra 2008, ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý s účinnosťou od 1. 

novembra 2008 implementoval nariadenie REACH a ustanovil MH SR a CCHLP ako 
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príslušné orgány pre nariadenie REACH podľa článku 124. Zákon tiež  upravil kompetencie 

a zodpovednosti ďalších orgánov štátnej správy. Štátnu správu v oblasti uvádzania látok na 

trh a ich používania vykonávajú MZ SR, MŽP SR, MP SR a CCHLP. CCHLP získalo 

postavenie národného orgánu SR na úseku uvádzania látok, prípravkov, detergentov 

a biocídnych výrobkov na trh, ako aj hodnotenia látok pri ich uvádzaní na trh. Pri plnení úloh 

príslušných orgánov majú MZ SR a MŽP SR poskytovať súčinnosť vrátane súčinnosti pri 

hodnotení látok z hľadiska ich vplyvu na zdravie a životné prostredie. 

S účinnosťou od 1. 4. 2010 zákon č. 67/2010 Z. z. z 2. februára 2010 o podmienkach uvedenia 

chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(chemický zákon) ruší zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických 

prípravkoch. Zákon mení a dopĺňa kompetenčné vzťahy, kontrolné a sankčné nástroje 

zavedené zákonom č. 163/2001 Z. z. a vytvára predpoklady pre plnenie úloh SR vyplývajúcej 

z novej európskej legislatívy v oblasti klasifikácie, označovania a balenia chemických látok 

a zmesí, zavedenej nariadením EP a Rady (ES) č.1272/2008 z 16. decembra 2008 

o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 

67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 nariadenie 

CLP. Zákon zavádza prechodné obdobia pre klasifikáciu a označovanie látok a zmesí, a to do 

30. novembra 2010 pre látky a do 1. júna 2015 pre zmesi.  

Chemický zákon bol pripravený obdobne ako zákon č. 405/2010 Z. z. v spolupráci 

s pracovnou skupinou zloženou zo zástupcov MH SR, MŽP SR, ÚVZ SR, CCHLP, 

Slovenskej obchodnej inšpekcie, Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Národným 

inšpektorátom práce a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu SR.  

Inštitucionálne, personálne a finančne zabezpečiť medzirezortnú spoluprácu v oblasti 

hodnotenia chemických látok, biocídov a detergentov z hľadiska ich vplyvu na zdravie ľudí 

a životné prostredie v súlade s prístupmi EÚ. 

Z: MH SR v spolupráci s MZ SR, MŽP SR, MP SR, MPSVR SR 

T: 2008 – 2012 

 V roku 2011 plánuje Národný inšpektorát práce sa zapojiť do projektu Európskej 

chemickej agentúry „REACHEN FORCE 2“ zameraného na povinnosti následných 

užívateľov chemických látok a zmesí v rokoch 2010 – 2011. 

Hodnotenie látok je koordinované na úrovni Spoločenstva prostredníctvom ECHA 

(výbor pre hodnotenie rizík – RAC a výbor členských štátov - MSCA). Zastúpenie SR v  

príslušných orgánoch ECHA zabezpečuje CCHLP. Pre tento účel zákon č. 163/2001 Z. z. 

i zákon č. 67/2010 Z. z. upravujú poskytovanie súčinnosti zo strany MZ SR a MŽP SR. 



42 

Kapacity CCHLP pre aktívne zapájanie do procesu hodnotenia látok sú však limitované vo 

vzťahu k určenému počtu zamestnaneckých miest i náročnosti vykonávaných úloh. Rozsah 

a náročnosť špecifikovaných úloh vyžaduje zabezpečovať plnenie uvedených úloh vysoko 

špecializovanými pracovníkmi z oblasti toxikológie, ekotoxikológie, environmentalistiky 

s dlhoročnou praxou.   

Presadzovať na všetkých úrovniach rozhodovacích procesov vrátane procesu posudzovania 

zámerov nových priemyselných činností, nahrádzanie látok vzbudzujúcich obavy z hľadiska 

rizika pre ľudské zdravie, podliehajúcich autorizácii podľa nariadenia REACH, 

s prihliadnutím na dostupnosť vhodných bezpečnejších alternatívnych látok a technológií 

a sociálno-ekonomické aspekty. 

Z: MH SR v spolupráci s MZ SR, MŽP SR, MP SR, MPSVR SR 

T: trvalo 

 Inšpektorát práce vykonáva dozor u zamestnávateľa aj pri výbere, umiestnení, 

usporiadaní, používaní, udržiavaní a kontrole pracoviska, pracovného prostredia, pracovných 

prostriedkov, ochranných prostriedkov, chemických faktorov, fyzikálnych faktorov, 

biologických faktorov, faktorov ovplyvňujúcich psychickú pracovnú záťaž, ako aj dozoruje 

pracovné postupy v zmysle všeobecných zásad prevencie, tzn. nahrádzanie prác, pri ktorých 

je riziko poškodenia zdravia, bezpečnými prácami alebo prácami, pri ktorých je menšie riziko 

poškodenia zdravia.  

Proces autorizácie je upravený hlavou VII nariadenia REACH, ktorá nadobudla 

účinnosť od 1. júna 2008, avšak zoznam látok podliehajúci autorizácii je v súčasnosti v štádiu 

komitologického procesu schvaľovania.  

Od roku 2006 do roku 2010 zabezpečovalo MŽP SR prezentácie s environmentálnou 

problematikou, v spolupráci s organizáciami rezortu zabezpečovalo viaceré podujatia pre 

laickú a odbornú verejnosť (konferencie, semináre, workshopy, okrúhle stoly a pod.). 

Odbor HŽP ÚVZ SR zvyšuje informovanosť obyvateľstva prostredníctvom článkov 

v médiách, dennej tlači, na internetovej stránke ÚVZ SR a v podobe letákov, brožúr 

o aktuálnych problémových otázkach súvisiacich so zabezpečovaním zdravých životných 

podmienok.  

Cieľ č. 9   ZNÍŽENIE VÝSKYTU INFEKČNÝCH OCHORENÍ 

Definícia cieľa: Hlavným zámerom tohto cieľa je znížiť nepriaznivé dôsledky infekčných 

ochorení pomocou systematicky realizovaných programov zameraných na elimináciu alebo 

redukciu výskytu infekčných ochorení, ktoré významne ovplyvňujú zdravie verejnosti.  
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Hlavnými cieľmi WHO „Zdravie 21 – Zdravie pre všetkých v 21. storočí“ boli:  

- udržanie eradikácie detskej obrny v európskom regióne a z globálneho pohľadu jej 

úplná eradikácia, 

- udržanie eliminácie novorodeneckého tetanu,  

- udržanie eliminácie osýpok,  

- zníženie výskytu ďalších závažných ochorení, ktorým je možné predchádzať 

očkovaním,  

- zníženie výskytu ďalších závažných ochorení.  

Súčasný stav riešenej problematiky: Epidemiologickú situáciu v SR v rokoch 2006 až 2010 

možno celkovo hodnotiť ako priaznivú. V skupine črevných nákaz sa zaznamenali štyri 

ochorenia na brušný týfus, z tohto tri importované ochorenia na brušný týfus (jedno ochorenie 

skončilo úmrtím) a 1 ochorenie u cudzieho štátneho príslušníka. Zistili sa štyri prípady 

ochorenia a jeden prípad nosičstva na paratýfus B. V skupine črevných nákaz došlo k poklesu 

incidencie salmonelóz, bacilárnej dyzentérie, alimentárnych intoxikácií a hnačiek s 

neobjasnenou etiológiou. K miernemu vzostupu chorobnosti došlo u hnačkových ochorení s 

objasnenou etiológiou. Výrazne vzrástla chorobnosť na vírusovú hepatitídu typu A.   

 U ochorení, proti ktorým sa povinne očkuje, nebolo v sledovanom období evidované 

žiadne ochorenie na detskú obrnu, záškrt, rubeolu a osýpky. Boli zistené iba ojedinelé 

ochorenia na parotitídu, u ktorej po vzostupe v roku 2006 došlo v ďalších rokoch k 

výraznému poklesu.  

 K výraznému vzostupu chorobnosti došlo u čierneho kašľa. Situácia vo výskyte 

tuberkulózy na Slovensku je v súčasnosti stabilizovaná. Chorobnosť má dlhodobo klesajúci 

trend. V roku 2009 bol zistený doteraz najnižší výskyt (chorobnosť 9,5 na 100 000 

obyvateľov). Mierne vzrástol počet ochorení na vírusovú hepatitídu typu B. Bolo 

zaznamenané jedno ochorenie na tetanus u osoby s neznámym stavom očkovania (v roku 

2007), ktoré skončilo úmrtím.  

 Epidemiologickú situáciu vo výskyte neuroinfekcií možno naďalej hodnotiť ako 

stabilizovanú, na rovnakej úrovni zostali ochorenia na  meningokokovú meningitídu 

a k poklesu došlo u ostatných purulentných meningitíd. 

 V rokoch 2006 - 2008 sa zaznamenal stúpajúci trend výskytu nových prípadov HIV 

infekcie, v roku 2009 došlo k ich poklesu. Z nákaz prenosných zo zvierat na človeka došlo 

k vzostupu ochorení na kliešťovú encefalitídu, zaznamenaný bol pokles ochorení na 

leptospirózu.  
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V roku 2009 došlo k pandémii chrípky vyvolanej novým subtypom vírusu chrípky 

A/California/07/2009 (H1N1). V SR bol prvýkrát vírus pandemickej chrípky izolovaný 

28. mája 2009 u 37-ročného muža, ktorý sa vrátil z Kalifornie. V SR mala pandémia relatívne 

mierny priebeh, došlo však k výraznému vzostupu ťažkých akútnych respiračných pneumónií 

končiacich úmrtím. K 31. 12. 2009 sa zistilo 59 prípadov úmrtí na ťažké akútne respiračné 

ochorenie (SARI).  

Aktivity na splnenia cieľa (zníženie výskytu infekčných ochorení)  

- realizácia Národného imunizačného programu v SR, zabezpečená v súlade s cieľmi 

programu WHO „Zdravie pre všetkých v 21. storočí“ a v súlade s odporúčaniami EK, v  

ktorej rámci:  

• prebieha realizácia pravidelného povinného očkovania detí a dospelých - každoročne je 

vypracovaný očkovací kalendár pre povinné pravidelné očkovanie,  

• v roku 2007 bolo zavedené pravidelné povinné očkovanie dojčiat proti záškrtu, tetanu, 

čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B a hemofilovým invazívnym 

infekciám šesťzložkovou očkovacou látkou (hexavakcínou) s nebunkovou (menej 

reaktívnou) zložkou proti čiernemu kašľu a zavedenie preočkovania detí trivakcínou 

proti záškrtu, tetanu a detskej obrne v 13. roku života, 

• v roku 2008 bolo ukončené očkovanie adolescentov v 11. roku života proti vírusovej 

hepatitíde typu B, 

• od 1. 1. 2009 bolo zavedené povinné očkovanie dojčiat proti invazívnym 

pneumokokovým ochoreniam, zrušené prvé preočkovanie trojročných detí proti záškrtu, 

tetanu a čiernemu kašľu a zároveň sa v preočkovaní detí proti záškrtu, tetanu a čiernemu 

kašľu začala používať vakcína s acelulárnou pertussickou zložkou,  

•  bolo realizované každoročné vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v SR, 

• priebežne sa realizovali úlohy vyplývajúce z rokovaní pracovnej skupiny pre imunizáciu 

pri ÚVZ SR ako poradného orgánu ÚVZ SR pre otázky očkovania,  

• s cieľom zvýšenia zaočkovanosti populácie proti očkovaním preventabilným 

ochoreniam a posilnenia významu očkovania sa SR zapojila v rokoch 2007 – 2010 do 

Európskeho imunizačného týždňa (EIW), 

- ukončenie projektu PHARE „Posilnenie surveillance a kontroly infekčných ochorení 

v SR“; projekt bol pripravený a schválený EK, ukončený v roku 2006 a následne ako jeho 

výstup bol v roku 2007 na Slovensku zavedený nový epidemiologický informačný systém 

prenosných ochorení – EPIS, 
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- usmerňovanie celoslovenskej surveillance vybraných infekcií, zber a analýza údajov 

o výskyte ochorení, vyhodnocovanie jej výsledkov a realizácia potrebných opatrení. 

Okrem salmonelóz a iných črevných nákaz, chrípky a invazívnych bakteriálnych ochorení 

sa osobitná pozornosť venovala ochoreniam preventabilným očkovaním, najmä 

ochoreniam pravidelne hláseným do WHO, a to osýpkam, rubeole a sledovaniu 

kompletnosti a kvality surveillance ochorení napodobňujúcich poliomyelitídu (akútnych 

chabých obŕn). Bol vypracovaný Akčný plán na udržanie eliminácie osýpok, 

kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v SR a priebežne sa plnili 

úlohy vyplývajúce z Akčného plánu na udržanie stavu bez poliomyelitídy v SR, pričom bol 

každoročne pre Európsku regionálnu certifikačnú komisiu WHO vypracovaný 

aktualizovaný materiál o všetkých realizovaných aktivitách na udržanie stavu eradikácie 

poliomyelitídy v SR.  

- plnenie funkcie centrálneho registra chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných 

ochorení v SR a vypracovávanie týždenných analýz výskytu chrípky, 

- aktívna účasť všetkých pracovníkov odboru na Európskom systéme rýchleho varovania 

(EWRS) zabezpečovaním nepretržitého napojenia, a to vykonávaním 24 - hodinových 

služieb vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja, 

- koordinácia Systému rýchleho varovania v SR, sledovanie výskytu epidémií v rámci 

Systému rýchleho varovania (zabezpečovanie príjmu a spracovávania hlásení v systéme 

EPIS, ich analýza a príprava pravidelných tabelárnych a grafických výstupov a správ), 

- hlásenie informácií o infekčných ochoreniach do medzinárodných sietí, 

- po vzniku pandémie chrípky A (H1N1) 2009 boli realizované nasledovné aktivity, 

zamerané na predchádzanie šírenia pandemickej chrípky v SR: 

• sprísnenie a posilnenie epidemiologickej a laboratórnej surveillance,  

• aktualizácia Podrobného plánu opatrení pre prípad pandémie chrípky v SR, 

• plnenie úloh vyplývajúcich zo záverov rokovaní Pandemickej komisie vlády SR, 

• vypracovávanie postupov distribúcie vakcíny proti pandemickej chrípke pre rizikové 

skupiny, 

• zavedenie monitorovania SARI (ťažkých akútnych respiračných ochorení 

s pneumóniou),  

• príprava opakovaných odporúčaní na očkovanie vakcínou proti pandemickej chrípke, 

• sprístupnenie očkovania vakcínou proti pandemickej chrípke pre každého, kto má 

o očkovanie záujem,  
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• bola vypracovaná Informácia o stave a možnostiach zabezpečenia prepandemickej 

a pandemickej vakcíny pre populáciu SR na ochranu zdravia obyvateľstva pre prípad 

vyhlásenia pandémie chrípky WHO a Informácia o pripravenosti SR na pandémiu 

chrípky, 

• boli zabezpečené chrípkové vakcíny pre očkovanie obyvateľstva v chrípkových 

sezónach.  

- plnenie úloh vyplývajúcich z rokovaní Národnej komisie pre prevenciu HIV/AIDS v SR – 

príprava Národného programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2009 – 2012 a iných 

úloh vyplývajúcich z výskytu HIV/AIDS v SR, 

- plnenie úloh Národného programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2009 – 2012, 

- priebežná aktualizácia informácií o infekčných ochoreniach na webovej stránke ÚVZ SR,  

- príprava propagačných materiálov - letákov, plagátov, tlačových besied, účasť v médiách, 

- nepretržité poskytovanie informácií médiám, laickej aj odbornej verejnosti  zameraných na 

prevenciu infekčných ochorení.  

Cieľ č. 10   ZNÍŽENIE VÝSKYTU NEINFEKČNÝCH OCHORENÍ 

 Stručná epidemiologická situácia vo vývoji úmrtnosti na chronické neinfekčné 

ochorenia: Viac ako 90 % všetkých úmrtí v SR spôsobujú chronické neinfekčné ochorenia. 

Popredné miesto im patrí aj rebríčku príčin chorobnosti, hospitalizácie a príčin invalidizácie. 

Hlavným cieľom je zníženie výskytu neinfekčných ochorení a ich následkov, zníženie 

predčasnej úmrtnosti v dôsledku chronických ochorení na najnižšiu možnú mieru a zároveň 

znížiť chorobnosť a invalidizáciu na chronické neinfekčné ochorenia. Medzi najčastejšie sa 

vyskytujúce neinfekčné ochorenia patria najmä srdcovocievne ochorenia (z toho v najväčšom 

zastúpení hypertenzia, ischemická choroba srdca, cievna mozgová príhoda) a nádorové 

ochorenia. Zvýšená chorobnosť je na ochorenia horných dýchacích ciest a pľúc, ochorenia 

pohybového aparátu, diabetes mellitus, psychiatrické ochorenia, obezitu a pod. S cieľom 

zníženia výskytu týchto ochorení a ich následných komplikácií je potrebné hľadať rizikové 

faktory v životnom prostredí, pracovnom prostredí v samotnom správaní sa jednotlivca, 

v jeho životnom štýle, t.  j. ovplyvniť rizikové faktory zdravia.   

V štruktúre úmrtnosti podľa príčin smrti nedochádza v posledných rokoch v SR 

k podstatnejším zmenám. Naďalej dominujú ochorenia obehovej sústavy, nádory, ochorenia 

dýchacej a tráviacej sústavy, poranenia, otravy a iné následky z vonkajších príčin. 

Kvantitatívne najvýznamnejšími skupinami sú ochorenia obehového systému a nádory. 
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V roku 2008 sa najväčší podiel úmrtí u mužov zaznamenal pre choroby obehovej sústavy 

(46,9 %), nádorové ochorenia tvorili 24,6 % podiel úmrtí a tretie miesto s 9,2 % podielom 

tvorili úmrtia v dôsledku poranení, otráv a iné vonkajšie príčiny, choroby dýchacej sústavy 

tvorili 6,1 %, tráviacej sústavy 6,7 %. U žien z celkového počtu úmrtí v roku 2008 bol podiel 

úmrtí na choroby obehovej sústavy (61 %), nádorové ochorenia tvorili 20,3 % podiel, choroby 

dýchacej sústavy 5,1 % podiel, tráviacej sústavy 4,6 % podiel a vonkajšie príčiny tvorili 2,4 % 

podiel zo všetkých úmrtí.  

 Pri hrubej miere úmrtnosti na srdcovocievne ochorenia dochádza k minimálnym 

zmenám tak u mužov, ako aj u žien, z čoho zaznamenávame posledné 2 – 3 roky (od roku 

2007) zvýšený nárast hrubej miery úmrtnosti pri diagnózach IM (I21 - I22 rok 2006 – 2009 

u mužov 41,3; 55,0; 91,55; 82,92; u žien 23,2; 36,2; 58,70; 53,55) a cievnych ochoreniach 

mozgu I60 – I69; rok 2006 – 2009 u mužov 70,7; 91,1; 106,44; 101,04 a u žien 82,0; 102,8; 

121,36; 119,28.  

 Štandardizovaná miera úmrtnosti na srdcovocievne ochoreniach má v posledných 

piatich rokoch klesajúci charakter u oboch pohlaví, pričom pokles je menej výrazný ako 

v okolitých krajinách (Česká republika, Poľsko).  

 Pri nádorových ochoreniach má hrubá miera úmrtnosti u oboch pohlaví stagnujúci 

charakter, zároveň stagnujúci charakter majú aj úmrtnosti pri jednotlivých typoch maligných 

nádorov (u mužov – nádory priedušnice, priedušiek a pľúc rok 2006 – 2009 62,2; 61,6; 61,56; 

60,47; nádory hrubého čreva rok 2006 – 2009  19,8; 19,3; 20,37; 20,21; nádory rekta 

a rektosigmoidového spojenia rok 2006 – 2009 19,6; 19,1; 20,25; 19,30; nádory prostaty  rok 

2006 – 2009 19,2; 19,0; 19,11; 19,22; u žien - nádory prsníka rok 2006 – 2009  25,5; 28,1; 

27,0; 26,79; nádory hrubého čreva rok 2006 – 2009 15,4; 15,4; 15,32; 15,05; nádory 

priedušnice, priedušiek a pľúc rok 2006 – 2009 14,4; 14,7; 15,97; 16,77; nádory vaječníkov 

rok 2006 – 2009 10,0; 9,3; 9,78; 9,77; nádory tela maternice rok 2006 – 2009 8,0; 9,0; 8,78; 

7,58).  

 Celkové hodnoty incidencie zhubných nádorov – všetky lokalizácie spolu vrátane 

nemelanómových („iných“) zhubných nádorov kože i vrátane nádorov in situ boli v roku 2005 

- 25 423 v tom 13 013 (388,9 - štandard. miera incidencie na 100 000 mužov) u mužov 

a 12 410 (279,6 štand. miera incidencie na 100 000 žien) u žien. V porovnaní s rokom 2003, 

keď bolo zaregistrovaných 24 000 nových ochorení, ide o značné zvýšenie, ktoré možno 

pripísať popri skutočnom vzostupe aj zlepšeniu ohlasovacej disciplíny v zdravotníckych 

zariadeniach. Pre porovnanie v roku 2000 sme zaregistrovali 21 887 onkologických ochorení, 

v tom 11 447 u mužov a 10 440 u žien. Môžeme na základe týchto údajov z tohto dlhšieho 
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časového úseku potvrdiť kontinuálne stúpanie počtov ochorení i hodnôt incidencie 

u príslušníkov oboch pohlaví (NCZI- Incidencia zhubných nádorov v SR 2005, vyd. 2009).  

 Zvyšovať informovanosť a edukáciu obyvateľov s cieľom ochrany, zachovania alebo 

vrátenia zdravia osobe, efektivita a posilňovanie programov zameraných na prevenciu, 

s dôrazom na nutnosť prevencie, preventívnych prehliadok bolo zmienené v druhej kapitole 

pod cieľom „Starostlivosť o zdravie“. V tejto časti sa zmienime o vývoji počtu preventívnych 

prehliadok vykonaných na Slovensku, tak ako ich zaznamenali zdravotné poisťovne – 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, spoločná zdravotná poisťovňa a zdravotná poisťovňa Dôvera 

v rokoch 2006 – 2010. 

Počet preventívnych prehliadok: 

 V zdravotnej poisťovni Dôvera bol v rokoch 2006 – 2010 vykonaný počet základných 

preventívnych prehliadok u dospelej populácie, ktorý má narastajúcu tendenciu: v roku 2006 

u mužov 36 388, u žien 37 656, v roku 2007 u mužov 38 830, u žien 44 353, v roku 2008 

u mužov 61 472, u žien 70 968, v roku 2009 u mužov 67 551, u žien  70 968, v roku 2010 

k 27. júlu u mužov 37 989 u žien 42 369. Počet základných preventívnych prehliadok u deti 

a adolescentov bol nasledovný: v  roku 2006 – 147 710, v roku 2007 – 156 364, v roku 2008 

– 255 605, v roku 2009 – 264 268, v roku 2010 k 27. júlu 137 969. Počet základných 

stomatologických prehliadok bol nasledovný: v roku 2006 – 347 843, v roku 2007 – 423 553, 

v roku 2008 – 714 192, v roku 2009 – 765 141, v roku 2010 k 27. júlu 276 011. Počet 

gynekologických preventívnych prehliadok, zameraných na včasnú diagnostiku rakoviny 

u ženy bol nasledovný: v roku 2006 – 76 569, v roku 2007 – 101 280, v roku 2008 – 176 056, 

v roku 2009 – 188 876, v roku 2010 k 27. júlu – 93 273. 

 Vo  Všeobecnej zdravotnej poisťovni bol v roku 2006 – 2010 vykonaný počet 

základných preventívnych prehliadok u dospelej populácie (nad 18 rokov): v roku 2006 

u mužov 158 013, u žien 187 455, čo tvorilo spolu 26,01 % zo všetkých poistencov, v roku 

2007 u mužov 146 954, u žien 177 269, čo tvorilo spolu 27,19 % zo všetkých poistencov, 

v roku 2008 u mužov 140 752, u žien 173 464, čo tvorilo spolu 26,63 %, v roku 2009 

u mužov 148 031, u žien 180 161, čo tvorilo spolu 27,78 %, v roku 2010 k 31.máju u mužov 

87 305, u žien 95 083, čo tvorilo 12,62 %. Počet základných preventívnych prehliadok do 

dovŕšenia prvého roku dieťaťa v roku 2006 – 244 523 (89,09 %), zo všetkých poistencov 

všeobecnej zdravotnej poisťovne v danom veku, v roku 2007 – 220 057 (86,11 %), v roku 

2008 – 211 684 (89,82 %), v roku 2009 – 217 781 (5,65 %), v roku 2010 k 31. máju - 110 879 

(41,15 %). Počet základných preventívnych prehliadok vo veku od 1. do 15 rokov v roku 

2006 bol 449 088 (90,60 %), v roku 2007 bol 355 946 (91,41 %), v roku 2008 – 354 895 
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(88,77 %), v roku 2009 – 354 363 (93,21 %), v roku 2010 k 31. máju – 186 071 (58,91 %). 

Počet základných preventívnych prehliadok vo veku 15. do 18. rokov v roku 2006 – 81 688 

(85,56 %), v roku 2007 – 66 756 (85,31 %), v roku 2008 – 65 651 (91,42 %), v roku 2009 – 

61 259 (90,34 %), v roku 2010 k 31. mája – 35 049 (43,98 %). Počet základných 

stomatologických preventívnych prehliadok bol nasledovný: v roku 2006 – 1 681 781 (48,29 

%), v roku 2007 – 1 604 464 (53,95%), v roku 2008 – 1 612 254 (55 %), v roku 2009 – 

1 655 593 (48,87 %), v roku 2010 k 31. máju – 595 904 (16,95 %). Počet gynekologických 

preventívnych prehliadok, zameraných na včasnú diagnostiku rakoviny u ženy bol 

nasledovný: v roku 2006 – 358 202 (25,18 %), v roku 2007 – 367 757 (28,91 %), v roku 2008 

– 565 041 (38,01 %), v roku 2009 – 579 391 (30,43 %), v roku 2010 k 31. máju 288 741 

(17,73 %). 

 V Spoločnej zdravotnej poisťovni bol v roku 2006 – 2009 (potom sa zlúčila so 

Všeobecnou zdravotnou poisťovňou) vykonaný počet základných preventívnych prehliadok 

nad 18 rokov v roku 2006 u mužov 36 629 (23,76 %), u žien 34 590 (26,35 %), v roku 2007 

u mužov 41 720 (30,2 %), u žien 33 460 (28,69 %), v roku 2008 u mužov 37 492 (24,72 %), 

u žien 36 644 (27,89 %), v roku 2009 u mužov 44 043 (29,57 %), u žien 37 413 (29,56 %). 

Počet základných preventívnych prehliadok do dovŕšenia prvého roku dieťaťa v roku 2006 

– u mužov 17 324 (86,16 %), u žien 16 205 (86,4 8%), v roku 2007 – u mužov 15 123 (87,29 

%), u žien 14 712 (89,67 %), v roku 2008 – u mužov 17 531 (89,27 %), u žien 17 405 

(89,12 %), v roku 2009 – u mužov 18 949 (91,86 %), u žien 17 516 (91,33 %). Počet 

základných preventívnych prehliadok vo veku od 1. do 15. rokov v roku 2006 – u mužov 

33 435 (89,28 %), u žien 31 749 (89,26 %), v roku 2007 – u mužov 27 934 (90,69 %), u žien 

26 493 (90,52 %), v roku 2008 – u mužov 33 346 (90,85 %), u žien 32 513 (89,36 %), v roku 

2009 – u mužov 31 533 (91,32 %), u žien 30 101 (91,85 %). Počet základných preventívnych 

prehliadok vo veku od 15 do 18 rokov v roku 2006 – u mužov 7 970 (84,17 %), u žien 7 559 

(84,19 %), v roku 2007 – u mužov 6 728 (86,23 %), u žien 6 306 (85,1 %), v roku 2008 – 

u mužov 7 263 (81,48 %), u žien 6 807 (81,95 %), v roku 2009 – u mužov 6 457 (83,34 %), 

u žien 6 108 (83,75 %). Počet základných stomatologických preventívnych prehliadok 

v roku 2006 – u mužov 202 644 (55,22 %), u žien 203 004 (61,25 %), v roku 2007 – u mužov 

191 979 (59,25% ), u žien 188 118 (64,95 %), v roku 2008 – u mužov 203 560 (56,46 %), 

u žien 203 446 (61,1 %), v roku 2009 – u mužov 204 342 (58,75 %), u žien 198 (63,04 %).  

Počet gynekologických preventívnych prehliadok, zameraných na včasnú diagnostiku 

rakoviny u ženy, aj v rámci predpôrodnej prevencie a prevencie v šestonedelí  bol nasledovný: 
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v roku 2006 – 85 548 (32,58 %), v roku 2007 – 86 607 (37,12 %), v roku 2008 – 133 352 

(41,22 %), v roku 2009 – 139 415 (43,8 %). 

Aktivity na splnenie cieľa: 

Prevencia ischemickej choroby srdca a ďalších srdcovocievnych ochorení sa realizuje 

aj dôsledným uplatňovaním odborných odporúčaní a štandardizáciou diagnostických 

a liečebných postupov a ich periodickou aktualizáciou. V rokoch 2006 – 2010 boli MZ SR 

vydané tieto odborné usmernenia týkajúce sa srdcovocievnych ochorení: 

Z roku 2007 – Odborné usmernenie MZ SR pre reperfúznu liečbu akútneho infarktu 

myokardu s eleváciami ST segmentu. 

Z roku 2008 – Odborné usmernenie MZ SR pre starostlivosť o pacientov s náhlou cievnou 

mozgovou príhodou v hyperakútnom štádiu.  

Z roku 2009 - Odborné usmernenie MZ SR o kardiovaskulárnej rehabilitácii. 

Odborné usmernenia týkajúce sa iných chronických neinfekčných ochorení:  

Z roku 2008 - Odborné usmernenie MZ SR na vykonanie laboratórnej diagnostiky 

onkogénnych ľudských papilomavírusov v prevencii karcinómu krčka maternice. 

Z roku 2009 - Odborné usmernenie MZ SR  o štandardnom diagnostickom a terapeutickom 

postupe pri zhubnom nádore vaječníkov. 

Odborné usmernenie MZ SR pre starostlivosť o deti so zhubnými nádormi pečene. 

Odborné usmernenie MZ SR pre včasnú diagnostiku a liečbu nádorových ochorení prsníka. 

Odborné usmernenie MZ SR na liečbu porúch minerálového a kostného metabolizmu 

u pacientov s chronickým ochorením obličiek. 

Aktivity na zníženie rizika srdcovocievnych ochorení v rámci primárnej prevencie: 

 V pôsobnosti ÚVZ SR, v zriadených poradniach zdravia pri RÚVZ v SR sa naďalej 

vyšetrujú a sledujú hlavné rizikové faktory najmä srdcovocievnych, nádorových ochorení, 

diabetu a obezity. Činnosť poradní zdravia zahrnuje aj edukačnú a poradenskú činnosť, 

individuálne a skupinové poradenstvo v rámci národných i medzinárodných (projekt CINDI) 

programov a projektov. Počet vyšetrených v poradenských centrách v rokoch 2006 – 2009 je 

uvedení pod kapitolou „Starostlivosť o zdravie“. Jednou z dôležitých aktivít poradenských 

centier je celonárodná medzinárodne koordinovaná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity 

dospelej populácie „Vyzvi srdce k pohybu“. Kampaň je celoštátna, koná sa každé 2 roky (vždy 

v nepárnom roku) pod gesciou RÚVZ so sídlom v BB, ako súčasť CINDI programu, pod 

záštitou riaditeľa ÚVZ SR a riaditeľky kancelárie WHO na Slovensku. Cieľom projektu je 

zvýšiť frekvenciu a objem pohybovej aktivity dospelej populácie SR formou súťaže. 

Súčasťou kampane je propagácia pohybu pre zdravie a uľahčovanie príležitostí vykonávať 
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zdravotne orientovanú pohybovú aktivitu. Hlavnou ambíciou projektu je formou kampane 

a súťaže zvýšiť pohybovú aktivitu obyvateľov SR nielen jednorazovo počas krátkeho 

podujatia, ale dlhodobou motiváciou pôsobiť tak, aby sa pohyb včlenil do životného štýlu ľudí 

a mal svoje pevné miesto v časovom rozvrhu každého dňa. Od roku 2007 sa každoročne 

poradne zdravia pri RÚVZ v SR zúčastňujú projektu „Most“, kde sa rôznymi aktivitami 

propaguje základná myšlienka informačnoedukatívneho charakteru o poznaní základných 

rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení v širokej verejnosti, v rámci „Dňa srdca“. 

V tento deň sa vykonávajú vyšetrenia rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení širokej 

verejnosti, sú im prístupné poradenské centrá po celý deň a vyšetrenia sa vykonávajú aj 

v priestoroch, ktoré sú dostupné širokej verejnosti (námestia, obchodné domy, mestské úrady 

a pod.). 

Cieľ č. 11   POHYBOVÁ AKTIVITA 

Definícia hlavného cieľa: Dosiahnutie pravidelnej športovej aktivity, čo najväčšieho počtu 

detí, mládeže a dospelej populácie, a to prostredníctvom budovania športovísk a revitalizáciou 

už existujúcich športovísk, spropagovaním pohybovej aktivity, aby čo v najväčšom meradle 

sa do športových podujatí a podujatí podporujúcich zdravý životný štýl zapojila široká 

verejnosť.  

Zapojenie sa do aktivít na splnenie cieľa:  

  Nitriansky samosprávny kraj každoročne finančne podporuje športové aktivity, ktoré 

organizujú obce, mestá, občianske združenia a neziskové organizácie v Nitrianskom kraji. 

Dotácie sa prideľujú schváleným projektom na základe vyhlásenej výzvy NSK – Podpora 

kultúrnych a športových akcií, zameraných na propagáciu NSK. 

 V rámci dotačného programu MŠ SR „Otvorená škola - oblasť športu 2009“ bolo 

úspešných 14 projektov škôl so zriaďovateľskou pôsobnosťou NSK. Pre výzvu „Otvorená 

škola 2009“ boli úspešné 3 projekty zo 42 podaných. V rámci výzvy „Zdravie v školách 

2009“ bolo podaných 23 projektov, úspešný bol iba jeden. 

V r. 2009 sa do projektov „Rekonštrukcia a modernizácia budov“ a „Výstavba 

viacúčelového ihriska“ zapojilo viacero stredných škôl v NSK. Odbor školstva NSK 

metodicky usmerňoval a riadil formálnu a obsahovú zložku podávaných projektov. Väčšina 

škôl so zriaďovateľskou pôsobnosťou NSK má vlastné telocvične, niektoré i posilňovne a 

regeneračné centrá (hlavne školy so športovým zameraním). Voľnočasové aktivity sú 

zamerané na športovú činnosť v nasledujúcich krúžkoch: volejbalový, futbalový, 

basketbalový, nohejbalový, badmintonový, turistický, športový viacboj, kurzy plávania, 
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aerobik, kalanetika. Medzi pravidelné akcie študentov - športovcov, ktoré sa organizujú i pre 

širokú verejnosť patria: Športový Deň detí, Jesenný beh večernou Nitrou, Miestna olympiáda 

(MO) v halovom futbale, MO v cezpoľnom behu, medzinárodný projekt Dreams and teams. 

Trenčiansky samosprávny kraj je zapojený do olympijských festivalov mládeže, čím 

podporuje športové hry na školách. Predseda TSK tieto aktivity často podporuje osobnou 

účasťou pri odmeňovaní najlepších športovcov, ako i finančne zo svojho reprezentatívneho 

fondu. Všetky školské telovýchovné zariadenia na území TSK sú prístupné žiakom 

i verejnosti mimo prevádzky školských zariadení. 

 Obdobným spôsobom sa zapájajú aktivitami na splnenie cieľa aj ostatné samosprávne 

kraje. 

MŠ SR - v rámci aktívnych nástrojov komunálnej a rozvojovej politiky regiónov a obcí 

zameraných na rozvoj zdraviu prospešnej pohybovej aktivity prostredníctvom investícií 

do športovísk sa využíva zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 462/2008 Z. z. ktorý upravuje športovú 

infraštruktúru s účinnosťou od 1. 9. 2008. V ods. 2 tohto zákona je zadefinovaná úloha pre 

štátne orgány, samosprávne kraje, obce, národné športové zväzy, športové kluby, ako aj iné 

osoby, obstarávať športovú infraštruktúru. Zdrojom financovania je rozpočet verejnej správy, 

vlastné prostriedky národných športových zväzov a športových klubov a vlastné prostriedky 

iných osôb. V rámci budovania nových športovísk (výhradne pre zdraviu prospešnú pohybovú 

aktivitu, najmä bežecké, chodecké a cykloturistické chodníky a okruhy) za spoluúčasti štátnej 

správy a samosprávy v roku 2008 boli investičné prostriedky z rozpočtu sekcie štátnej 

starostlivosti o šport MŠ SR poskytnuté Národným športovým zväzom, s cieľom 

zabezpečenia účasti na letných olympijských hrách v Pekingu 2008.  

MŽP SR - boli novosprístupnené náučné chodníky: Pavčina Lehota, Luková – Rovná hoľa, 

Mikušovské bradlá, náučný chodník „Vtáčím rajom“ chránené vtáčie územie, Senianske 

rybníky, Hrad Kamenica v prírodnej pamiatke, Bradlové pásmo, bol otvorený nový náučný 

chodník Mokrade Hnilca v Dobšinskej ľadovej jaskyni, bol začatý projekt obnovy 

a dobudovania turistických chodníkov a cyklotrás v Belianskych Tatrách a ich podhorí. 

Navrhovateľ - mesto Spišská Belá predložil zámer navrhovanej činnosti „Obnova a 

dobudovanie turistických chodníkov a cyklotrás v Belianskych Tatrách a ich podhorí“ na 

posúdenie podľa zákona. V súčasnej dobe je projekt v štádiu územného konania a udeľovania 

výnimiek potrebných na realizáciu.  

MPSVR SR - Podmienky vykonávania aktivačnej činnosti ako jedného z nástrojov aktívnej 

politiky trhu práce, legislatívne upravuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa 

aktivačná činnosť vykonáva formou menších obecných služieb pre obec a formou 

dobrovoľníckej služby. V rámci vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej 

služby, ktorú organizuje právnická osoba alebo fyzická osoba, poskytujú uchádzači 

o zamestnanie okrem iného pomoc aj pri poskytovaní služieb v oblasti športu. V roku 2009 

bolo uzatvorených 179 dohôd na vykonávanie aktivačnej činnosti, ktoré mali vo svojom 

zámere uvedené budovanie alebo údržbu športovísk. Na aktivity spojené s revitalizáciou 

a budovaním športovísk v rámci aktivačnej činnosti bolo zaradených spolu 1 766 uchádzačov 

o zamestnanie.  
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ZÁVER 

  Hlavným cieľom aktualizovaného NPPZ bolo iniciovanie partnerstiev jednotlivých 

zložiek spoločnosti k zabezpečovaniu podpory a rozvoja verejného zdravia tak, aby sa 

dosiahlo trvalé zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva. Aktivitami na plnenie jednotlivých 

cieľov programu sa zapojili do programu mnohé zložky spoločnosti – vláda SR, ministerstvá 

a ostatné orgány štátnej správy a samosprávy, vyššie územné celky, ÚVZ SR a RÚVZ v SR 

a iné zložky spoločnosti. Aj keď mnohé z cieľov boli naplnené, zameranie NPPZ najmä na 

redukciu rizikových faktorov zdravia, ktoré významnou mierou ovplyvňujú vznik závažných 

neinfekčných ochorení ho predurčujú na napĺňanie v nasledujúcich rokoch, vzhľadom na 

dlhodobý zámer - zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva.  

 
Na základe dlhoročného plnenia NPPZ vyplývajú nasledovné odporúčania: 

- je nutné ďalšie pokračovanie a plnenie programu v nadväznosti na iné národné 

programy, vzhľadom na to, že ide o integrovaný program, 

- je potrebné aktívnejšie zapájanie sa do programu jednotlivých zložiek spoločnosti, 

zvýšenie informovanosti obyvateľov v čo najdlhšom udržaní sa v dobrom zdravotnom 

stave, 

- skvalitnenie partnerstiev v prevencii ochorení a v starostlivosti o zdravie. 

 
Prínosy plnenia programu 

  Dlhoročné plnenie NPPZ sa odzrkadľuje v miernom zlepšení niektorých ukazovateľov 

zdravotného stavu obyvateľstva SR, čo môžeme hodnotiť ako hlavné prínosy programu. 

Napriek celkovému pozitívnemu vývoju strednej dĺžky života na Slovensku (rok 2009 – muži 

71,27; ženy 78,74 roka) zaostávame za európskym priemerom, ktorý bol v roku 2008 

u mužov 76 a u žien 82 roka. Rovnako môžeme konštatovať, že napriek pozitívnemu klesaniu 

štandardizovanej miery úmrtnosti na srdcovocievne ochorenia, Slovenská republika zostáva 

naďalej na chvoste Európy. Od roku 2003 štandardizovaná miera úmrtnosti na nádorové 

ochorenia u žien a aj u mužov má stagnujúci charakter, aj keď incidencia niektorých typov 

nádorov je mierne stúpajúca. Sledujeme nárast incidencie a prevalencie diabetu, rovnako aj 

nárast incidencie a prevalencie chronickej obštrukčnej choroby pľúc a astmy. Odkedy sa 

realizuje štatistické zisťovanie v psychiatrických ambulanciách (2000) sledujeme plynulý 

nárast počtu psychiatrických vyšetrení. Preto je nutná realizácia a napĺňanie cieľov programu 

NPPZ aj naďalej. 

 


