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Programy a projekty Úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike 
 

1. ODBOR  HYGIENY  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA 
 
 
Č. Ú. NÁZOV  ÚLOHY GESTOR  ÚLOHY 

Akčný  plán  pre  prostredie  a zdravie 
obyvateľov  SR  III. (NEHAP III) 

ÚVZ SR 

RIEŠITEĽSKÉ  PRACOVISKO TERMÍN  
UKONČENIA 

1.1. 

RÚVZ v SR  
   

Zavedenie registra sledovania úrazovosti detí 
a mladistvých v dôsledku vonkajších príčin 
v Slovenskej republike 

ÚVZ SR 1.2. 

MZ SR, NCZI 31.12.  2010 
   

Budovanie informačného systému indikátorov 
životného prostredia a zdravia – zabezpečenie 
jeho implementácie na národnej úrovni  

ÚVZ SR 1.3. 

ÚVZ SR a vybrané (ÚVZ SR poverené) organizácie 1.11.2007 
   

Systém informovania verejnosti s využitím 
internetových stránok úradov verejného 
zdravotníctva 

RÚVZ hl. m SR so 
sídlom v Bratislave a v 
Košiciach 

1.4. 

ÚVZ SR a RÚVZ v SR 2007,  pokračovanie 
v ďalších rokoch. 

   
Kvalita vnútorného ovzdušia v európskych 
školách; prevencia a redukcia respiračných 
ochorení 

ÚVZ SR 1.5. 

RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, RÚVZ hl. m. 
SR so sídlom v Bratislave 

 

   
Monitoring  kvality  vody  prírodných kúpacích 
oblastí  v  súlade s platnou  legislatívou, príprava 
podkladov  pre  EÚ 

ÚVZ SR 1.6. 

RÚVZ v SR  
   

Zhodnotenie  poklesu  spotreby  pitnej  vody   
z verejných vodovodov a zdravotných  dôsledkov 

ÚVZ SR 1.7. 

RÚVZ v SR Október 2007 
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Monitoring kvality pitnej vody na spotrebisku 
v súlade s platnou legislatívou, príprava 
podkladov pre správu EÚ 

ÚVZ SR 1.8. 

RÚVZ v SR  
   

PHIME  projekt „Public  health  impact  of  long-
term, low-level  mixed element exposure in 
susceptible population strata“ – Vplyv dlhodobej 
expozície  nízkym  koncentráciám  zmesi kovov 
na  zdravie  citlivých  populačných  skupín 

RÚVZ so sídlom 
v Banskej Bystrici 

1.9. 

RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici a v Spišskej 
Novej Vsi 

Rok 2010 

   
Vyhodnotenie zdravotných rizík podľa 
environmentálnej regionalizácie zaťažených 
území SR ako podklad pre biologický 
monitoring  

ÚVZ SR 1.10. 

Vybrané RÚVZ SR 31.12.2010 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 strana 2



Programy a projekty Úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike 
 

1.1.  AKČNÝ  PLÁN  PRE  PROSTREDIE A  ZDRAVIE  OBYVATEĽOV  SR  III.     
(NEHAP III) 
 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracoviská 
RÚVZ  v SR 
 
Cieľ 
Posilniť jeden zo základných determinantov zdravia populácie v SR, osobitne vo vzťahu                  
k detskej populácii,  realizovaním aktivít a programov z ktorých pozostáva tretia 
aktualizovaná verzia akčného plánu (NEHAP III).  
 
Anotácia  
Realizovanie NEHAP III má zabezpečiť kontinuitu procesu trvalej udržateľnosti 
environmentálneho zdravia obyvateľov SR v súlade s  politikou EÚ a SZO v tejto oblasti                  
a cieľov Európskeho akčného plánu pre životného prostredie a zdravie na roky 2004 – 
2010, ktorý schválili všetky členské štáty v EÚ. 
NEHAP III vymedzuje najaktuálnejšie problémy životného prostredia a zdravia 
obyvateľov SR v súčasnosti a určuje prioritné oblasti na riešenie v rokoch 2005-2010. 
Aktivity NEHAP III sú zamerané na nasledovné ciele:  
a) redukcia ochorení a úmrtnosti detí spôsobená gastrointestinálnymi poruchami 

v dôsledku nevyhovujúcej pitnej vody,  
b) prevencia a redukcia zdravotných dôsledkov spôsobených nehodami a zraneniami 

detí,  
c) prevencia a zníženie respiračných chorôb u detí spôsobených vonkajším a vnútorným 

znečistením ovzdušia, 
 d) zníženie rizika chorôb a invalidity detí spôsobenej expozíciami nebezpečných 

chemických látok (napr. ťažkým kovom) a biologickými činiteľom.    
 
NEHAP III zahŕňa okrem vyššie uvedených problematiku bývania a zdravia, dopadov 
klimatických zmien na zdravie, vytvorenia informačného systému environmentálnych                     
a zdravotných indikátorov.  
  
Etapy riešenia 
Sú špecifikované v  dokumente NEHAP III, ktorý vláda SR schválila v januári 2006, 
uznesením vlády č.24/2006 
 
Konkrétny výstup 
Zavedenie registra úrazovosti detí v SR,  informačné materiály pre odbornú i laickú 
verejnosť o zámeroch a cieľoch NEHAP III, správy a hodnotenia dosiahnutého pokroku 
a ich poskytovanie verejnosti 
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Termín ukončenia 
Ukončenie jednotlivých etáp:  podľa jednotlivých úloh uvedených v NEHAP III. 
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1.2. ZAVEDENIE  REGISTRA  SLEDOVANIA  ÚRAZOVOSTI  DETÍ                        
A  MLADISTVÝCH  V  DÔSLEDKU  VONKAJŠÍCH  PRÍČIN  V  SLOVENSKEJ  
REPUBLIKE. 
 
Cieľ 
Cieľom úlohy je zaviesť systém sledovania úrazovosti u detí a mladistvých v dôsledku 
vonkajších príčin. Na základe analýz zaviesť systém prevencie úrazov a zmiernenie ich 
zdravotných dôsledkov a zvýšiť zdravotné uvedomenie ľudí o význame prevencie 
úrazovosti a ovplyvniť ich vzťah k používaniu ochranných prostriedkov v niektorých 
prípadoch. 
 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracoviska 
MZ SR, NCZI 
 
Anotácia 
Slovenská republika patrí medzi krajiny s najvyššou úrazovosťou v EÚ. Poranenia, 
otravy a iné následky vonkajších príčin vrátane vonkajších príčin úmrtnosti                        
a chorobnosti (ďalej úrazy) patria v posledných rokoch na 3. miesto v celkovej štatistike 
úmrtnosti. Svojím 8,8 % podielom sa dostali pred úmrtia dýchacej a tráviacej sústavy, na 
čo má vplyv nielen rozvoj motorizmu, ale aj  dynamickejší životný štýl s jeho 
negatívnymi dôsledkami. V detskom veku sú úrazy najčastejšou príčinou úmrtia. 
Na Slovensku ročne zomrie na úrazy okolo 120 detí do 14 rokov. V prepočte na 100 000 
detí to znamená 11,8 smrteľných úrazov. Porovnanie s Českou republikou, kde sa táto 
hodnota pohybuje okolo 7,3 a taktiež porovnanie s ostatnými krajinami európskeho 
regiónu vyznieva pre Slovensko veľmi nepriaznivo. Dopravné úrazy detí a mladistvých 
do 19 rokov tvoria v priemere polovicu všetkých úmrtí na úrazy v tejto vekovej 
kategórii. Tento nepriaznivý vývoj štatistiky je závažným problémom nielen z hľadiska 
zdravotníckeho, ale aj humánneho, sociálneho a v neposlednom rade aj ekonomického. 
Oficiálne uvádzané štatistické čísla úmrtnosti detí na úrazy poskytované Štatistickým 
úradom SR, počty hospitalizácií pre  tieto diagnózy, ročné výkazy vybraných 
chirurgických ambulantných a posteľových výkonov poskytované NCZI, dávajú však 
len čiastkový obraz o tejto problematike a najmä nie sú dostatočné pre tvorbu 
efektívnych preventívnych programov. Rôzne lokálne a časovo obmedzené prieskumy 
úrazovosti poukazujú na to, že najviac úrazov sa stáva v domácnosti a vo voľnom čase. 
Oproti dopravným úrazom a úrazom na pracovisku sa týmto úrazom v rámci prevencie 
nevenuje dostatočná pozornosť. Takýmito úrazmi sú najčastejšie postihnuté deti, ženy 
z domácností, starší občania a hendikepovaní ľudia, teda sociálne slabšie skupiny. Deti 
do 15 rokov utrpia 35 % všetkých poranení doma, 33 % na športoviskách, 13% na 
cestách. Častejšie sú poranení chlapci (60 %) najmä  pri bicyklovaní, na skateboarde. 
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V súčasnosti chýba jednotný monitorovací systém, ktorý by na základe rozboru príčin, 
mechanizmu úrazu, závažnosti, socio- ekonomického statusu danej lokality, finančnej 
náročnosti na starostlivosť atď., výraznejšie upozornil na tento problém 
a uskutočňovaním medzirezortnej spolupráce umožnil efektívne preventívne pôsobiť 
v danej oblasti. 
 
Etapy riešenia 
I. Ustanovenie pracovnej skupiny  
II. Vykonanie revízie existujúcich informácií o úrazoch a ich zdravotných dôsledkoch, 

sumarizácia informácií, identifikovanie nedostatkov 
III. Analýza nákladov na ošetrenie a liečbu úrazov a poúrazových stavov 
IV. Príprava materiálu do GP ministra zdravotníctva za účelom poukázať na potrebu 

zavedenia registra sledovania úrazovosti  
V. Vypracovanie návrhu dotazníka na zber údajov o úraze 
VI. Zavedenie systému zberu údajov o úrazovosti detí 
VII. Vytvorenie celospoločenského programu prevencie úrazovosti detí a mladistvých 
 
Výstupy 

• Zavedenie registra úrazovosti u detí a mladistvých. 
• Návrh  celospoločenského programu prevencie úrazovosti detí a mladých. 
• Sledovanie vývoja situácie úrazovosti na regionálnych a miestnych úrovniach 

s následnou intervenciou. 
• Zabezpečenie informovanosti verejnosti o rizikových oblastiach, kde dochádza 

k častému vzniku úrazu. 
 
Termín ukončenia 
31.12.  2010 
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1.3. BUDOVANIE INFORMAČNÉHO SYSTÉMU INDIKÁTOROV ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA A  ZDRAVIA – ZABEZPEČENIE  JEHO IMPLEMENTÁCIE  NA  
NÁRODNEJ ÚROVNI 
 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracoviská 
ÚVZ SR a vybrané (ÚVZ SR poverené) organizácie 
 
Cieľ 
Jednotný monitoring environmentálneho zdravia pomocou stanovených indikátorov 
porovnateľných v celoeurópskom meradle. 
  
Anotácia 
Podpora tvorby informačného systému v oblasti zdravia je jednou z kľúčových tém 
Komunitárneho programu v oblasti verejného zdravotníctva pre roky 2003–2008 
a európskeho Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie pre roky 2004-2010. 
WHO sa v spolupráci s inými organizáciami (EEA,EK, Eurostat) a jej členskými štátmi 
snaží o vytvorenie zoznamu indikátorov, ktoré by odrážali environmentálne faktory vo 
vzťahu k zdraviu človeka. 
Zámerom vybudovania jednotného informačného systému životného prostredia                    
a zdravia je zlepšiť komunikáciu  v oblasti environmentálneho zdravia a súvisiacich 
oblastí.  Systém je súčasťou iniciatívy WHO/EEC (Európska komisia pre životné 
prostredie), kombinujúcej platformu pre výmenu informácií, hodnotenia založeného na 
indikátoroch a komunikačných mechanizmoch pre tvorcov politík a tých, ktorí robia 
rozhodnutia v oblasti environmentálneho zdravotníctva. Systém má umožniť 
vykonávanie sub- regionálnych a multinárodných analýz. Európsky EHIS tak prispeje 
k integrovanému hodnoteniu pokroku v rámci zaznamenávania  trvalo udržateľného 
rozvoja v Európe. Tento informačný systém je považovaný za jeden z rozhodujúcich 
politických nástrojov v oblasti tvorby politiky environmentálneho zdravia. 
Pilotná fáza projektu  sa začala realizovať v roku 2002 a pokračuje doteraz. EK poskytla 
grant na pokračovanie projektu do ktorého sa zapojili viaceré členské krajiny EÚ ale aj 
krajiny ktoré nie sú členmi spoločenstva. Projekt má byť ukončený v roku 2007. Očakáva 
sa že po skončení projektu pod vedením WHO bude Slovensko pokračovať v projekte 
na národnej úrovni.  
 
Etapy riešenia: 1.11.2005 – 1.11.2007 
V rámci tohto časového rozpätia budú plnené jednotlivé úlohy v nadväznosti na EK 
schválený projekt v období od 2005-2007. 
Projekt má podrobne rozpracovaný časový a vecný harmonogram činností, ktorý musia 
všetky zapojené krajiny dodržiavať jednotne: 
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− Revízia a obnova jadrového súboru indikátorov s ohľadom na priority 
Budapeštianskej konferencie v júni 2004 s prihliadnutím na 4 prioritné oblasti 
Európskeho akčného plánu pre deti a životné prostredie CEHAPE. 

− Porovnávanie, dostupnosť, kompatibilita sledovaných indikátorov a ich zhodnotenie 
z hľadiska monitorovania na národnej úrovni. 

− Vybudovanie medzinárodnej siete centier excelentnosti (Spolupracujúce centrá EHIS 
v rámci jednotlivých štátov). 

− Výmena skúseností, prezentácia výsledkov z testovania indikátorov na 
medzinárodnej úrovni. 

− Zabezpečenie rokovaní Národnej riadiacej komisie EHIS podľa potrieb 
a požiadaviek projektu. 

− Budovanie, napĺňanie medzinárodnej databázy indikátorov environmentálneho 
zdravia podľa potrieb WHO. 

− Zber údajov sledovaných indikátorov na národnej úrovni a ich podrobnejšia 
analýza. 

 
Výstupy 
− Publikovanie a oboznámenie širšej odbornej i laickej verejnosti o EHIS v odborných 

časopisoch 
− Publikovanie výstupov o progrese EHIS na webovej domovskej stránke ÚVZ SR 
− Spracovanie správy o stave implementácie hodnotenia indikátorov v súlade                        

s odporúčaniami WHO v Slovenskej republike 
− Spracovanie a zber údajov podľa medzinárodne schválenej metodiky WHO do 

jednotného štandardného formátu tzv. fact-sheet podá stručnú analýzu sledovaného 
indikátora v zmysle jeho environmentálneho, zdravotného a politického kontextu 
cez národnú po lokálnu úroveň 
 

Termín ukončenia 
1.11.2007 
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1.4. SYSTÉM  INFORMOVANIA  VEREJNOSTI  S  VYUŽITÍM 
INTERNETOVÝCH STRÁNOK  ÚRADOV  VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA 
 
Cieľ 
Zaviesť jednotnú formu – druh, rozsah a obsah informácií, ktoré musia byť 
systematicky zverejňované na www stránkach úradov. 
 
Gestor 
RÚVZ hl. m. SR so sídlom v Bratislave a v Košiciach 
 
Riešiteľské pracoviská 
ÚVZ SR a RÚVZ v SR 
 
Anotácia 
Rozhodnutím komisie ES z 10. februára 2006 bol prijatý plán na rok 2006 na 
vykonávanie akčného programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003-2008). 
Jednou z priorít akčného plánu na rok 2006 sú zdravotnícke informácie, okrem iných by 
prioritu mali mať zlepšenie zberu, analýzy, vykazovania a šírenia environmentálnych 
zdravotných informácií so zameraním najmä na vykonávanie Európskeho akčného 
plánu pre životné prostredie a zdravie. NEHAP III. – Akčný plán pre životné prostredie 
a zdravie obyvateľov SR obsahuje aj zber environmentálnych zdravotných informácií, 
ktorý je zabezpečovaný odbormi HŽP ÚVZ  SR a RÚVZ v SR. Zverejňovanie týchto 
informácií bude robené jednotnou formou tak, aby verejnosť dostávala aktuálne, 
odborné a zrozumiteľné informácie. 
 
Etapy riešenia  

I. etapa 
I. -  III. mesiac 2007 
Výber zdravotno-environmentálnych informácií na zverejňovanie. 
Príprava obsahu a formy zverejňovaných informácií. 
 
IV. -  V. mesiac 2007 
Príprava definitívneho designu zverejňovaných informácií. 
 
VI. - XII. mesiac 2007  
Zavedenie systému zverejňovania určených informácií v stanovených termínoch. 
 

Výstupy 
Jednotný systém I. etapy zverejňovania zdravotno-výchovných informácií. 
 
Ukončenie 
2007, pokračovanie v ďalších rokoch. 
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1.5. KVALITA VNÚTORNÉHO OVZDUŠIA V  EURÓPSKYCH ŠKOLÁCH; 
PREVENCIA A REDUKCIA  RESPIRAČNÝCH  OCHORENÍ 

  
Cieľ 
Hlavným cieľom úlohy/projektu je transfer vedomostí a poznatkov získaných 
z Taliansko-Maďarského pilotného projektu na prevenciu respiračných ochorení do                
8 krajín v Európe  s osobitným zameraním na detskú populáciu.  
 
Gestor 
ÚVZ SR   
 
Riešiteľské pracoviská 
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, RÚVZ hl. mesta SR so sídlom v Bratislave 
  
Anotácia 
Táto úloha má podporiť implementáciu CEHAPE RPG 3 „Redukcia respiračných 
ochorení spôsobených vnútorným i vonkajším ovzduším v školách“. Úloha sa bude 
realizovať ako projekt. V rámci projektu bude vykonané hodnotenie expozície detí 
vystavených škodlivinám vo vnútornom ovzduší škôl a hodnotenie vzťahov medzi 
kvalitou indoor v školách a respiračnými ochoreniami detí. 
Projekt je vo fáze dokončovania designu, prípravy dotazníkov, upresňovania 
a špecifikácie sledovaných a vyšetrovaných škodlivín v školách, zjednocovania metodík 
laboratórnych vyšetrení. Doteraz sa uskutočnili dve pracovné stretnutia krajín 
(Taliansko, Maďarsko, Rakúsko, Slovensko, Srbsko a Čierna Hora, Albánsko, Bosna, 
Nórsko) zapojených do projektu v Budapešti, kde boli rozpracované zámery projektu, 
boli prezentované prístupy aplikované v jednotlivých krajinách, skúsenosti 
z podobných prieskumov a projektov. Tieto stretnutia slúžili na harmonizovanie 
spoločného postupu pri vykonávaní prieskumu na vytypovaných školách.   
  
Etapy riešenia 
r. 2006-2007 – vykonanie meraní v 10 školách    
   -  dotazníkové interview (vyplnenie, zaslanie do centra REC, Hungary)  
r. 2008 -  vyhodnotenie dotazníkov, vyhodnotenie všetkých údajov  
   - spracovanie výstupných materiálov 
r. 2009 - prezentácia výsledkov projektu na 5. ministerskej konferencii v Ríme 
  
Výstupy 
Publikovanie výsledkov prieskumu o kvalite vnútorného prostredia v školách a vzdanie 
školiaceho materiálu pre pracovníkov v školách (učiteľov, personál školy a rodičov) 
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1.6. MONITORING  KVALITY  VODY  PRÍRODNÝCH KÚPACÍCH  OBLASTÍ                      
V  SÚLADE S PLATNOU  LEGISLATÍVOU, PRÍPRAVA  PODKLADOV  PRE  EÚ 
 
Cieľ 
Sledovať a hodnotiť kvalitu vody prírodných rekreačných lokalít z hľadiska ochrany 
zdravia ľudí v súlade s platnou legislatívou, na základe získaných informácií 
usmerňovať štátny zdravotný dozor a nariaďovať opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov. Prehodnotiť súčasný stav zabezpečenia dátových tokov v oblasti 
monitoringu vodných plôch SR a vytvoriť informačný a databázový systém na 
monitorovanie vôd určených na kúpanie za účelom umožnenia plnenia reportingových 
požiadaviek podľa smernice 76/160/EHS. 
 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracoviská 
RÚVZ v SR 
 
Anotácia 
Sledovanie kvality vody, vybavenosti a prevádzky prírodných rekreačných lokalít 
zohráva dôležitú úlohu v preventívnej ochrane zdravia ľudí, pretože pobyt na takýchto 
lokalitách môže mať priamy dopad na zdravie rekreantov a vzhľadom na vysokú 
koncentráciu obyvateľov na týchto miestach v letnom období môže byť významný aj 
z hľadiska výskytu epidémií. Požiadavky na kvalitu vody, v ktorej je kúpanie povolené 
ustanovuje zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 252/2006 
o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk a podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu 
vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu.  
Na základe požiadaviek legislatívy a dlhodobého sledovania a zhodnotenia kvality 
vody v najviac využívaných prírodných lokalitách regionálnymi úradmi verejného 
zdravotníctva v SR, bolo ÚVZ SR navrhnutých 39 prírodných kúpacích lokalít, ktoré 
boli v roku 2005 Krajskými úradmi životného prostredia vyhlásené všeobecne 
záväznými vyhláškami za vody vhodné na kúpanie. Od vstupu Slovenskej republiky do 
štruktúr Európskej únie, Slovenská republika je povinná v zmysle požiadaviek smernice 
76/160/EHS (od marca r. 2006 nahradenej novou smernicou  č. 2006/7/ES), každoročne 
vypracovávať a predkladať Európskej komisii správu Slovenskej republiky o kvalite 
vody na kúpanie v týchto 39 vyhlásených prírodných lokalitách.  
Monitoring vykonávajú regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej 
republike z vlastných nákladov v pravidelných časových intervaloch a na stálych 
odberných miestach v rozsahu a frekvencii, ktorá je určená v citovanom nariadení 
vlády. Minimálna frekvencia odberu vzoriek vody na kúpanie je 14 dní - na prírodných 
lokalitách sa sleduje 30 ukazovateľov kvality vody, pričom monitoring je potrebné začať 
vykonávať 2 týždne pred vyhlásením kúpacej sezóny. Kúpacia sezóna alebo letná 
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turistická sezóna (LTS) oficiálne začína 15. júna a končí 15. septembra kalendárneho 
roka. Skutočný začiatok, ale aj ukončenie prevádzky si určuje prevádzkovateľ                       
v závislosti od počasia a pripravenosti kúpaliska na prevádzku. V prípade zhoršenej 
kvality vody alebo pri podozrení na zhoršenie je možné početnosť odberov zvýšiť. 
Cieľom monitorovania je získať údaje o kvalite vody na kúpanie v prírodných 
kúpaliskách a zistiť, či táto voda spĺňa požiadavky stanovené platnou legislatívou, 
najmä parametrické hodnoty určené v citovaných predpisoch.  
Monitorovanie okrem toho, že zásadným spôsobom ovplyvňuje kvalitu a získavanie 
primárnych informácií, umožňuje sledovať trendy vývoja v kvalite vody na kúpanie 
a následne pristúpiť k opatreniam smerujúcim k celkovému zlepšovaniu úrovne 
rekreačných oblastí.  
 
Etapy riešenia 
Trvalé 
 
Výstupy 
Výsledky z monitoringu kvality vôd vhodných na kúpanie sú zhromažďované 
a vyhodnocované ÚVZ SR. ÚVZ SR vypracováva každoročne: 

 pred začiatkom letnej turistickej sezóny metodické usmernenie pre 
spoluriešiteľské pracoviská pre postup pri riešení v príslušnom roku, 

 na začiatku letnej turistickej sezóny správu o pripravenosti prírodných a umelých 
kúpalísk na LTS,  

 po ukončení LTS správu o výsledkoch sledovania kvality vody a prevádzky 
rekreačných lokalít v LTS, 

 v novembri správu  Slovenskej republiky o kvalite vody na kúpanie pre 
Európsku komisiu, ktorú predkladá Slovenská agentúra životného prostredia, 
ako inštitúcia zodpovedná za reporting voči Európskej komisii,  

 v marci výročnú správu, 
 priebežne informácie do médií a na internetovú stránku ÚVZ SR. 
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1.7. ZHODNOTENIE  POKLESU  SPOTREBY  PITNEJ  VODY  Z  VEREJNÝCH 
VODOVODOV A ZDRAVOTNÝCH  DÔSLEDKOV  
 
Cieľ 
Táto úloha má za cieľ zistiť, aký a či vôbec má dopad na zdravotný stav obyvateľstva 
pokles spotreby pitnej vody z verejných vodovodov.  
 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracoviská 
RÚVZ v SR 
 
Anotácia 
Podľa dostupných údajov je v posledných rokoch evidentný klesajúci trend vo výrobe 
a dopyte po pitnej vode. Špecifická spotreba pitnej vody na jedného obyvateľa klesla 
pod 100  litrov na obyvateľa na deň. Pre zabezpečenie základných potrieb človeka bez 
negatívneho vplyvu na jeho zdravie a hygienu je stanovené tzv. hygienické minimum, 
ktoré sa v rôznych krajinách pohybuje od 80 do 100 l/obyvateľa na deň. V niektorých 
okresoch Slovenska je spotreba vody pod touto hranicou. Napriek tomuto trendu 
vodárenské spoločnosti v Slovenskej republike nezaznamenali výrazné odpájanie 
obyvateľov od verejných vodovodov. Pokles spotreby vody je spôsobený zvýšeným 
používaním vody z individuálnych zdrojov na domáce účely, nákupom balených vôd 
a iných druhov nápojov a snahou obyvateľov znížiť finančné náklady za odber pitnej 
vody z verejných vodovodov. V oblastiach, kde je nepriaznivá sociálno-ekonomická 
situácia, obyvatelia obmedzujú aj vodu používanú na osobnú hygienu, čo môže mať 
nepriaznivý dopad na zdravotný stav ľudí. V Slovenskej republike bola v roku 2005 
zásobovanosť obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov na úrovni 85,4%, 
v rámci okresov a krajov sú však významné regionálne rozdiely. Počet zásobovaných 
obyvateľov verejnými vodovodmi každoročne stúpa, čo je spôsobené hlavne pripájaním 
novovybudovaných objektov na verejné vodovody. Pri hodnotení poklesu spotreby 
vody budú použité údaje z Vodárenských spoločností, Výskumného ústavu vodného 
hospodárstva a ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. 
 
Etapy riešenia 
I. 1-5 mesiac 2007   
- zber údajov a podkladov pre vypracovanie správy 
II. 6-10 mesiac 2007 
- spracovanie záverečnej správy  
 
Výstupy 

- Správa o zhodnotení poklesu spotreby pitnej vody z verejných vodovodov 
a zdravotných dôsledkov tohto trendu.  
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- Informácie pre verejnosť na internetovej stránke ÚVZ SR 
 
Termín ukončenia 
Október 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 strana 14



Programy a projekty Úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike 
 

1.8. MONITORING  KVALITY  PITNEJ  VODY  NA  SPOTREBISKU  V  SÚLADE                  
S  PLATNOU  LEGISLATÍVOU, PRÍPRAV A  PODKLADOV  PRE  SPRÁVU EÚ 
 
Cieľ 
Systematické sledovanie kvality pitnej vody u spotrebiteľa v súlade so zákonom                   
č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Na základe získaných informácií usmerňovanie výkonu štátneho zdravotného dozoru 
nad pitnou vodou v SR a nariaďovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. 
 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracoviská 
RÚVZ v SR 
 
Anotácia 
Sledovanie kvality pitnej vody patrí k prioritám odboru hygieny životného prostredia, 
pretože  kvalita pitnej vody má významný vplyv na zdravie obyvateľstva.  
Požiadavky na kvalitu vody určenú na ľudskú spotrebu ustanovuje zákon č. 126/2006 
Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenie 
vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu 
určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. 
V týchto legislatívnych predpisoch je implementovaná smernica Európskej únie 
98/83/EC o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. 
Zo smernice EÚ vyplýva pre Slovenskú republiku povinnosť zberať údaje 
z monitoringu pitnej vody a od roku 2004 odovzdať každé tri roky správu o kvalite 
vody určenej na ľudskú spotrebu Európskej Komisii. Každý rok je publikovaná 
hodnotiaca národná správa z výsledkov monitorovania kvality pitnej vody dodávanej 
spotrebiteľom z verejných vodovodov, ktorá  je spracovaná v programe VYDRA. 
Monitorovanie kvality pitnej vody je dôležité aj zo zdravotného hľadiska, 
konzumovanie pitnej vody nevyhovujúcej kvality môže spôsobiť vážne poškodenie 
zdravia ľudí a zvýšený výskyt niektorých ochorení prenášaných vodou.  Najčastejšími 
ukazovateľmi, v ktorých pitná voda nevyhovuje stanoveným limitom sú dusičnany, 
dusitany, arzén, koliformné baktérie, enterokoky a senzorické ukazovatele železo 
a mangán. 
Monitorovanie kvality pitnej vody vykonávajú RÚVZ v SR. Odbery vykonávajú všetky 
RÚVZ v SR, vzorky sa vyšetrujú len v krajských RÚVZ, ktoré sú vybavené 
laboratóriami. Odbery vzoriek a ich presun je to náročný z dôvodu koordinácie medzi 
jednotlivými RÚVZ, pretože v laboratóriách sú vykonávané nielen analýzy pitnej vody, 
ale aj iných druhov vôd a analýzy potravín. Frekvencie odberu vzoriek sú stanovené 
v prílohe nariadenia vlády č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu 
určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu 
a závisia od objemu vyrábanej alebo dodávanej pitnej vody. 
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Etapy riešenia 
Trvalé 
 
Výstupy 
Na základe výsledkov z monitoringu kvality pitnej vody Úrad verejného zdravotníctva 
SR  vypracúva 

- každoročne výročnú správu z monitoringu kvality pitnej vody a štátneho 
zdravotného dozoru nad pitnou vodou v SR, 

- každé tri roky správu Slovenskej republiky o kvalite pitnej vody pre Európsku 
Komisiu, ktorú predkladá SAŽP ako inštitúcia zodpovedná za reporting pre EK, 

- priebežné informácie do médií a na internetovú stránku ÚVZ SR. 
 
Národné referenčné centrum pre pitnú vodu vypracúva a publikuje 

- každoročne hodnotiacu národnú správu z výsledkov monitorovania kvality 
pitnej vody dodávanej spotrebiteľom z verejných vodovodov, ktorá je uverejnená 
aj na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach. 

 
Všetky RÚVZ v SR 

- publikovanie výročnej správy a informácií o monitoringu pitnej vody na 
webových stránkach jednotlivých RÚVZ. 
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1.9. PHIME  PROJEKT „PUBLIC  HEALTH  IMPACT  OF  LONG-TERM, LOW-
LEVEL  MIXED ELEMENT EXPOSURE IN SUSCEPTIBLE POPULATION STRATA“ 
– VPLYV DLHODOBEJ  EXPOZÍCIE  NÍZKYM  KONCENTRÁCIÁM  ZMESI 
KOVOV  NA  ZDRAVIE  CITLIVÝCH  POPULAČNÝCH  SKUPÍN. 
 
Cieľ 
Zhodnotiť expozíciu nízkym koncentráciám kovov – Pb, Hg, Cd u citlivých 
populačných skupín – detí a žien žijúcich vo vybraných oblastiach SR. 
 
Gestor 
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici 
 
Riešiteľské pracoviská 
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici a RÚVZ so sídlom v  Spišskej Novej Vsi 
 
Anotácia 
Projekt je súčasťou integrovaného projektu, ktorý je plnený v rámci VI. Rámcového 
programu EÚ. Integrovaný projekt je zameraný na hodnotenie expozície ľudí zo 
životného prostredia a vplyvu faktorov ŽP na zdravie (osteoporóza, kardiovaskulárne 
ochorenia, nádorové ochorenia, vplyv na neuro-veget. systém a ďalšie). Zahŕňa viaceré 
oblasti Európy, ale i iných častí sveta. Projektu sa zúčastňuje 31 odborných inštitúcií 
z 20-tich krajín sveta (štáty západnej a strednej Európy, Čína, USA, Bangladéš). 
Zahraničným gestorským pracoviskom je Lund Univerzita, Švédsko. Projekt, v ktorom 
je zapojená SR, je jeho súčasťou. Zameraný je na zhodnotenie expozície citlivých 
populačných skupín – detí a žien nízkym koncentráciám kovov – Pb, Cd, Hg). Expozícia 
bude hodnotená u detí a žien žijúcich v priemyselnej oblasti – Rudňany, Krompachy, 
vidieckej oblasti – v okrese Brezno a v mestskej oblasti – Banská Bystrica. Expozícia 
bude hodnotená na základe vyšetrenia obsahu kovov v krvi vybraných respondentov – 
po 50 detí vo veku 7-10 rokov z každej z oblastí a 100 žien vo fertilnom veku. Stanovenia 
obsahu kovov budú robené v laboratóriách Lund univerzity, Švédsko. Potrebné údaje 
pre hodnotenie expozície budú získané dotazníkovými metódami – dotazník rodičov, 
detí, škôl, vybraných oblastí.  
 
Trvanie projektu 
01. 03. 2006 – 31. 12. 2010 
 
Etapy riešenia  
I. rok 2006 

- príprava projektu,  
- návrh dohôd,   
- výber oblastí, škôl,  
- príprava dotazníkov,  
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II. rok 2007 
- zber údajov dotazníkmi. 
- vykonanie zberu biologického materiálu u 150-tich detí v jarných mesiacoch, 
- vyšetrenie obsahu kovov v krvi, 
- tvorba databázy údajov, 

 
III. rok 2008 

- zber údajov dotazníkmi, 
- vykonanie zberu biologického materiálu u žien, 
- vyšetrenia obsahu kovov v krvi, 
- tvorba databázy, 

 
IV. roky 2009-2010 

- ukončenie zberu všetkých relevantných údajov pre hodnotenie expozície,  
- sumarizácia, 
- celkové hodnotenie, 

 
Výstupy 
Záverečná správa projektu. 
Komunikovanie záverov s odbornou a laickou verejnosťou. 
Podklady pre manažment rizík. 
 
Termín ukončenia 
rok 2010 
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1.10.  VYHODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK PODĽA ENVIRONMENTÁLNEJ 
REGIONALIZÁCIE ZAŤAŽENÝCH ÚZEMÍ SR AKO PODKLAD PRE 
BIOLOGICKÝ MONITORING  
 
Cieľ 
Získanie relevantných podkladov pre špecifikovanie biologického monitoringu 
u populácie  žijúcej na územiach s vysokou environmentálnou záťažou  za účelom 
preukázania možných súvislostí medzi zdravím a expozíciou negatívnym faktorom ŽP.  
 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracoviská 
vybrané  RÚVZ v SR 
 
Anotácia 
Ľudský biomonitoring je významným nástrojom napomáhajúcim hlbšie spoznávať 
účinky expozície ľudského organizmu chemickým látkam v životnom prostredí 
prípadne iným faktorom negatívne vyplývajúcim na zdravie a tak v budúcnosti chrániť 
a vylepšovať zdravie ľudí. Potreba zavedenia biomonitoringu je v súčasnom období 
čoraz viac diskutovaná na medzinárodnom fóre. Európsky akčný plán pre životné 
prostredie pre roky 2004-2010 v akcii 3 definuje potrebu vytvoriť koherentný systém 
ľudského biomonitoringu v Európe. Absencia spoločnej koordinácie aktivít, ktoré 
prebiehajú v jednotlivých krajinách európskeho regiónu súvisiacich s biomonitoringom 
znemožňuje lepší manažment, výmenu údajov a skúseností medzi expertmi z rôznych 
krajín a z rôznych projektov. Projekty často sledujú rozličné ciele, sú vykonávané 
rôznymi metódami, čo spôsobuje problémy pri vzájomnom porovnávaní údajov 
i výstupov. 
V súvislosti s prípravou 7.rámcového programu EK na roky 2006-2010 Slovenská 
republika deklarovala svoj záujem o spoluprácu v oblasti biomonitoringu, v rámci čoho 
sme už poskytli EK určité existujúce  údaje o doteraz vykonaných vyšetreniach 
biologického materiálu. Práve tieto  existujúce materiály odhalili nedostatočnosť a slabé 
stránky systému skúmania otázok súvisiacich s hodnotením zdravotných rizík 
a posudzovania  ich dopadov na zdravie populácie.  
Vzhľadom na to, že príslušné direktoráty EK (DG SANCO, DG ENVIRO) budú 
v nasledovnom období ďalej významne rozvíjať aktivity v tomto smere, je potrebné 
zakomponovať biomonitoring a s ním súvisiace aktivity medzi prioritné úlohy odboru 
hygieny životného prostredia a tak vytvoriť dobrú bázu pre zapojenie ÚVZ SR a RÚVZ 
v SR do medzinárodnej spolupráce.      
 
Etapy 
V závislosti od medzinárodných aktivít 
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Výstupy 
V závislosti od medzinárodných výstupov 
 
Termín ukončenia 
31.12.2010 
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2. ODBOR  PREVENTÍVNEHO  PRACOVNÉHO  LEKÁRSTVA 
 
Č. Ú. NÁZOV  ÚLOHY GESTOR  ÚLOHY 

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

2.1. 

RÚVZ v SR 

ÚVZ SR, RÚVZ so 
sídlom v Banskej 
Bystrici 

   
Znižovanie rizika vzniku ochorení podmienených 
prácou u zamestnancov pri práci so zobrazovacími 
jednotkami 

2.2. 

RÚVZ v SR 

ÚVZ SR 

   
Zdravé pracoviská 2.3. 
RÚVZ Bratislava hl. m. SR, RÚVZ so sídlom v Nitre, 
Martine, Banskej Bystrici, Rožňave, Trenčíne, 
Zvolene, Poprade, Žiari nad Hronom 

ÚVZ SR 

   
Analýza vplyvu škodlivých faktorov pracovného 
prostredia na zdravotný stav zamestnancov 
DZ Koksovňa, bývalé VSŽ Košice 

2.4. 

RÚVZ so sídlom v Košiciach 

RÚVZ so sídlom 
v Košiciach 

   
Sledovanie a hodnotenie vplyvu faktorov 
pracovného prostredia na zdravie zamestnancov 
magnezitových baní v SR 

2.5. 

RÚVZ so sídlom v Rožňave, Rimavskej Sobote, 
Banskej Bystrici, Košiciach 

RÚVZ so sídlom 
v Banskej Bystrici  

Spoločný medziodborový program biomonitoring  
 zaťaženia ľudí  faktormi prostredia (HBM) 

2.6. 

ÚVZ SR, RÚVZ v SR s laboratórnymi činnosťami 

ÚVZ SR, RÚVZ so 
sídlom v Banskej 
Bystrici 
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2.1. ZNIŽOVANIE MIERY ZDRAVOTNÝCH RIZÍK ZAMESTNANCOV                        
Z PRACOVNÉHO  PROSTREDIA, PRACOVNÝCH  PODMIENOK A SPÔSOBU  
PRÁCE 
 
Cieľ 
Zvýšiť odbornú úroveň  hodnotenia pracovného prostredia, pracovných podmienok              
a spôsobu práce vo vzťahu k zdravotným rizikám zamestnancov. Na hodnotenie 
využívať odborné usmernenia ÚVZ SR. Pri výkone štátneho zdravotného dozoru (ďalej 
ŠZD) vykonávaného RÚVZ v SR uplatňovať legislatívne úpravy v oblasti ochrany 
zdravia pri práci vrátane legislatívnych úprav harmonizovaných s právom Európskych 
spoločenstiev. Pomocou kontrolných listov informovanosti zamestnancov overovať 
poskytovanie informácií zamestnancom v oblasti ochrany zdravia pri práci zo strany 
zamestnávateľov.  
 
Gestor 
ÚVZ  SR (úlohy č. 2.1.1., 2.1.3., 2.1.4.,2.1.5.) 
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici (úlohy č. 2.1.2.,2.1.3.,2.1.6.) 
 
Riešiteľské  pracoviská 
RÚVZ v SR 
 
Etapy  riešenia 
rok  2007 a ďalšie  roky 
 
2.1.1. Znižovanie miery zdravotných rizík (rizikové práce) 
 
Anotácia 
Viesť evidenciu rizikových prác za príslušný okres, región a SR podľa nariadenia vlády 
SR č. 357/2006 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo 
vzťahu ku kategorizácii pracovných činností a o náležitostiach návrhu na zaradenie 
pracovných činností do kategórií z hľadiska zdravotných rizík. Prehodnotiť vydané 
rozhodnutia o určení rizikových prác (resp. profesií) podľa predchádzajúcich 
legislatívnych úprav. V rámci ŠZD sledovať pracovné podmienky zamestnancov, mieru 
expozície zamestnancov a realizáciu náhradných opatrení zo strany zamestnávateľov na 
pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú rizikové práce. V rámci výkonu ŠZD 
sledovanie výsledkov a intervaly preventívnych lekárskych prehliadok a zaradenie 
pracovníkov do pracovného procesu na základe výsledkov preventívnych lekárskych 
prehliadok. 
 
Realizačné výstupy 
Získavať aktuálne údaje o 
- počte exponovaných zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce v jednotlivých 

okresoch, regiónoch a v SR podľa štandardných výstupov programu ASTR 
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- počte nových rizikových prác v danom roku 
- počte a druhu sankcií uložených zamestnávateľom za neplnenie opatrení na ochranu 

zdravia na pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú rizikové práce. 
Sledovať vývoj zmien počtu  zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce (trendy) 
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. 
 
 
2. 1.2. Znižovanie zdravotných rizík z  veľmi jedovatých  a jedovatých látok 

a prípravkov  
 
Anotácia 
Uplatňovanie legislatívnej úpravy - nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, 
harmonizovanej s právom Európskych spoločenstiev, pri výkone ŠZD. Cielene 
kontrolovať zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov pri výrobe, skladovaní, 
predaji a zaobchádzaní s veľmi jedovatými a jedovatými látkami a prípravkami. 
Zabezpečovať poradenstvo a konzultácie pre zamestnávateľov a zamestnancov. 
Získavanie údajov o likvidácii obalov a nepoužiteľných zbytkov od veľmi jedovatých 
látok a jedovatých látok  a prípravkov a ďalej sledovať ich používanie podľa aktuálneho 
„Zoznamu a rozsahu použitia povolených prípravkov na ochranu rastlín 
a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín“ vydaného na príslušný rok.  
 
Realizačné výstupy 
Získavať údaje o 
- vykonaných previerkach zameraných na plnenie opatrení na ochranu zdravia pri 

práci s veľmi jedovatými a jedovatými látkami a prípravkami 
- vydaných osvedčeniach o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými             

a  jedovatými látkami a prípravkami  
- vydaných osvedčeniach o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými 

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

- mimoriadnych situáciách a haváriách a ich dôsledkoch. 
Dosiahnuť zvýšenie miery uvedomenia si zdravotných rizík vyplývajúcich z expozície 
zamestnancov a obyvateľstva  veľmi jedovatým látkam a jedovatým látkam                      
a prípravkom. Overenie formou  kontrolných listov informovanosti zamestnancov. 
 
 
2.1.3. Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych  a mutagénnych  faktorov vrátane 

azbestu 
 
Anotácia 
Uplatňovanie legislatívnych úprav - nariadenia vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane 
zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym                  
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a mutagénnym faktorom pri práci a nariadenia vlády SR č. 253/2006 Z. z. 
o požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou  
azbestu pri práci, harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev, pri výkone 
ŠZD. 
Vyhľadávať pracovné postupy a technológie s použitím chemických karcinogénov                        
a mutagénov. Objektivizovať expozíciu, zavádzať nové meracie  a hodnotiace  metódy 
expozície týmto látkam (BET, priame, nepriame). Vytvárať a viesť databázu organizácií, 
v ktorých sú zamestnanci vystavení karcinogénnym a mutagénnym faktorom 
a pracovným procesom  s rizikom chemickej karcinogenity. Cielene vyhľadávať 
pracovné procesy súvisiace so zvýšenou expozíciou azbestu (búracie, stavebné činnosti) 
a nariaďovať účinné opatrenia na minimalizáciu expozície zamestnancov a obyvateľstva 
a na zvyšovanie uvedomovania si  súvisiacich  zdravotných rizík. a možností účinnej 
prevencie. 
 
Realizačné výstupy 
Získavať aktuálne údaje 
- o počtoch zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce s karcinogénnymi                  

a mutagénnymi faktormi podľa kategórií rizika v jednotlivých organizáciách, 
okresoch, regiónoch a v SR 

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

faktormi a kde sa vyskytujú pracovné procesy s rizikom chemickej karcinogenity  
 
Dosiahnuť zvýšenie miery uvedomenia si zdravotných rizík vyplývajúcich z expozície 
zamestnancov a obyvateľstva karcinogénnym a mutagénnym faktorom vrátane azbestu. 
Overenie formou  kontrolných listov informovanosti zamestnancov. Sledovanie výskytu 
azbestových stien, ktoré sa používali pri montovaní bytových jadier v panelových 
bytových jednotkách a požiadať o spoluprácu správcov týchto bytov s príslušným 
orgánom verejného zdravotníctva pri búracích prácach.  
 
 
 
2.1.4. Znižovanie psychickej  pracovnej  záťaže 
 
Anotácia 
Uplatňovanie legislatívnej úpravy – nariadenia vlády SR č. 359/2006 Z. z. 
o podrobnostiach o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami nadmernej fyzickej, 
psychickej a senzorickej záťaže pri práci, pri výkone ŠZD. 
Priebežne prehodnocovať psychickú pracovnú záťaž za účelom zaradenia prác do 
kategórií rizika z hľadiska nadmernej psychickej pracovnej záťaže u vybraných profesií. 
Prehodnotiť vydané rozhodnutia o určení rizikových prác vo faktore psychická 
pracovná záťaž podľa nariadenia vlády SR č. 357/2006 Z. z. o podrobnostiach 
o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii pracovných 
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činností a o náležitostiach návrhu na zaradenie pracovných činností do kategórií 
z hľadiska zdravotných rizík. 
 
Realizačné výstupy 
- Prehodnocovať psychickú pracovnú záťaž za účelom zaradenia prác do kategórií 

rizika z hľadiska nadmernej psychickej pracovnej záťaže  
- Prehodnocovať podkladové materiály (dotazníkové batérie) k návrhom 

zamestnávateľov na určenie rizikových prác s rizikom psychickej pracovnej záťaže, 
v prípade potreby vyžiadať stanovisko ÚVZ SR. Kópie rozhodnutí o určení 
rizikových prác zasielať na ÚVZ SR 

- Evidovať určené rizikové práce (profesie) s rizikom psychickej pracovnej záťaže aj 
podľa prevažujúcej činnosti 

- Sledovať trendy vývoja a zmien psychického zdravia populácie SR v produktívnom 
veku na základe štatistických údajov vybraných ukazovateľov psychického zdravia 
(ÚVZ SR) a usmerňovať v prijímaní preventívnych a nápravných opatrení na 
konkrétnych pracoviskách.   

 
 
2.1.5. Znižovanie výskytu chorôb z povolania z dlhodobého, nadmerného 

a jednostranného  zaťaženie 
 
Anotácia 
Zdokonalenie systému prešetrovania  podozrení na chorobu z povolania. Zjednotiť               
a skvalitniť hodnotenie pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce 
zamestnancov vo vzťahu k výskytu ochorení z dlhodobého nadmerného 
a jednostranného zaťaženia (DNJZ). 
 
Realizačné výstupy 
- Zber  celoslovenských údajov do databáz (vedených od r. 1995)  

a) rizikové práce - faktor DNJZ 
b) podozrenia na choroby z povolania v položke 29 zoznamu chorôb z povolania 

(zdroj Národné centrum zdravotníckych informácií – ďalej NCZI) 
c) prešetrovanie  podozrení na choroby z povolania v položke 29  
d) priznané  choroby z povolania  v položke 29 (zdroj NCZI) 

- Sledovať vývoj zmien (trendy) v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi 
- Evidovať profesie, u ktorých je ochorenie z DNJZ najčastejšie priznané ako choroba                      

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

SR.  
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2.1.6. Prevencia ochorení chrbtice súvisiacich s  prácou  a prešetrovanie podozrení  na 
iné poškodenia zdravia z práce   so zameraním na ochorenia chrbtice 

 
Anotácia 
Pri prešetrovaní podozrení na ochorenia chrbtice vo vzťahu k profesii zamestnanca 
overovať v terénnej praxi metodický postup, úzko spolupracovať s odborníkmi 
klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie. Zistené ochorenia slúžia ako 
indikátor stavu pracovných podmienok  a spôsobu výkonu práce a podnet  na 
prijímanie účinných opatrení  v prevencii vzniku  takýchto ochorení u ďalších 
zamestnancov.  
 
Realizačné výstupy 
- Evidovať profesie, u ktorých sa ochorenia chrbtice z profesionálnych príčin 

vyskytujú najčastejšie 
- Vytvoriť databázu celoslovenských údajov 

a) podozrenia na ochorenia chrbtice z profesionálnych príčin (zdroj NCZI) 
b) prešetrovanie podozrení na ochorenia chrbtice z profesionálnych príčin  
c) priznané profesionálne ochorenia chrbtice v položke 47 zoznamu chorôb 

z povolania (zdroj NCZI) 
- Zbierať a sumarizovať odborné podklady z domácich a zahraničných zdrojov 
- Usmernenia a konzultácie pre zamestnávateľov v prijímaní preventívnych 

a nápravných opatrení 
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2.2. ZNIŽOVANIE RIZIKA VZNIKU OCHORENÍ PODMIENENÝCH PRÁCOU                      
U ZAMESTNANCOV PRI PRÁCI  SO  ZOBRAZOVACÍMI  JEDNOTKAMI  
 
Cieľ 
Znížiť riziko vzniku ochorení podmienených prácou a pracovnými podmienkami na 
pracoviskách so zobrazovacími jednotkami (ZJ) u zamestnancov, ktorí vykonávajú 
prácu so ZJ prevažnú časť pracovnej zmeny (t.j. viac ako 4 hodiny denne). 
 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracoviská 
RÚVZ v SR 
 
Anotácia 
Uplatňovanie legislatívnej úpravy - nariadenia vlády SR č. 276/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími 
jednotkami, harmonizovanej s právom Európskych spoločenstiev, pri výkone štátneho 
zdravotného dozoru. Zamerať sa najmä na umiestnenie ZJ, priestorové podmienky na 
pracoviskách so ZJ, denné a umelé osvetlenie, mikroklimatické podmienky, požiadavky 
na pracovné miesto a jeho usporiadanie a na režim práce a odpočinku zamestnancov. 
Pomocou kontrolných listov informovanosti zamestnancov overiť poskytovanie 
informácií zamestnancom v oblasti ochrany zdravia pri práci so ZJ zo strany 
zamestnávateľov.  
 
Etapy riešenia 
rok 2007 a ďalšie roky 
 
Realizačné výstupy 
Získavať údaje o 
- zamestnancoch vykonávajúcich prácu so ZJ prevažnú časť pracovnej zmeny                      

v jednotlivých okresoch, regiónoch a v SR (názov organizácie, počet zamestnancov, 
profesie, prevažujúca činnosť)  

- účasti zamestnancov na skríningovom vyšetrení očí a zraku pred zaradením na 
prácu so ZJ  a v priebehu zamestnania (v prípade zrakových ťažkostí)  

- účasti zamestnancov na vyšetrení pohybového a nervového systému (v súvislosti              
s výkonom práce) 

 
Uvádzať 
− počet previerok na pracoviskách so ZJ 
− najčastejšie zistené nedostatky a uložené sankcie 
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2.3. ZDRAVÉ   PRACOVISKÁ  
 
Cieľ 
Na základe záverov analýzy zdravotného stavu, spôsobu života zamestnancov                      
a výsledkov objektivizácie pracovného prostredia a pracovných podmienok vybraných 
organizácií určiť priority, vypracovať a realizovať intervenčné programy za účelom 
zlepšenia pracovného prostredia a zdravotného stavu zamestnancov.    
 
Gestor 
ÚVZ SR  
 
Riešiteľské pracoviská 
RÚVZ Bratislava hl. m. so sídlom v Bratislave, v Nitre, v Martine, v Banskej Bystrici,            
v Rožňave, v Trenčíne, vo Zvolene, v Poprade, v Žiari nad Hronom 
 
Anotácia 
Analyzovať riziká práce a pracovného prostredia spolu s objektivizáciou rizikových 
faktorov v pracovnom prostredí. Sledovať zdravotný stav zamestnancov rizikových 
profesií pomocou objektívnych vyšetrení rizikových faktorov životného štýlu                        
a pomocou dotazníka. Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na 
zlepšenie pracovného prostredia a zdravotného stavu zamestnancov, ochranu                      
a podporu zdravia zamestnancov.   
 
Etapy riešenia 
rok 2007 a ďalšie roky  
 
Realizačné výstupy 
Zhodnotiť výsledky objektívnych meraní faktorov práce a pracovného prostredia vo 
vybranej organizácii a vyhodnotiť ich v spolupráci s vedením organizácie. Realizovať 
intervenčné programy na ochranu a podporu zdravia zamestnancov a kontrolovať ich  
efektivitu. Overiť a  zaviesť  indikátory na meranie účinnosti prijatých programov  vo 
forme indikátorov vstupov, procesov a výstupov .  
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2.4. ANALÝZA VPLYVU  ŠKODLIVÝCH  FAKTOROV  PRACOVNÉHO  
PROSTREDIA  NA ZDRAVOTNÝ  STAV  ZAMESTNANCOV  DZ  KOKSOVŇA, 
BÝVALÉ VSŽ  KOŠICE  
 
Cieľ 
Získať reálne poznatky o vplyve rizikových faktorov pracovného prostredia na zdravie 
zamestnancov v DZ Koksovňa. Vyhodnotiť účinnosť organizačných a technických 
opatrení v DZ Koksovňa na výskyt chemických škodlivín v pracovnom prostredí.                
V spolupráci s DZ Koksovňa navrhnúť účinné technicko-organizačné opatrenia s cieľom 
zlepšiť pracovné prostredie a zdravotný stav zamestnancov. 
 
Gestor 
RÚVZ so sídlom v Košiciach 
 
Riešiteľské pracovisko 
RÚVZ so sídlom v Košiciach 
 
Anotácia 
Retrospektívna analýza škodlivých faktorov v pracovnom prostredí so zameraním na 
chemické škodliviny s karcinogénnym a mutagénnym účinkom (PAU). 
Retrospektívna analýza cytogenetických vyšetrení u zamestnancov v súvislosti s mierou 
expozície. 
Rozbor úmrtnosti a chorobnosti na onkologické ochorenia. 
Epidemiologická analýza príčinných súvislostí rizikových faktorov (karcinogénne 
a mutagénne faktory) a odozvy na zdraví zamestnancov (odhad rizika). 
 
Etapy riešenia 
Pokračovanie projektu, ktorý začal  v r. 2002.   
1.1.2006 - 31.12.2008: Epidemiologická analýza príčinných súvislostí rizika a odozvy na 
zdraví zamestnancov, vyhodnotením vplyvu škodlivých faktorov v pracovnom 
prostredí na zdravotný stav zamestnancov a odhad karcinogénneho rizika                        
u zamestnancov v súvislosti s expozíciou chemickým karcinogénom v pracovnom 
prostredí.  
 
Realizačné výstupy 
Vykonať odhad karcinogénneho rizika pre zamestnancov DZ Koksovňa. Vyhodnotiť 
účinnosť vykonaných technicko – organizačných nápravných opatrení v procese výroby 
koksu na stav pracovného prostredia a zdravotný stav zamestnancov. 
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2.5. SLEDOVANIE A HODNOTENIE VPLYVU FAKTOROV PRACOVNÉHO 
PROSTREDIA  NA  ZDRAVIE  ZAMESTNANCOV  MAGNEZITOVÝCH  BANÍ            
V  SR 
 
Cieľ 
Sledovať vývoj zdravotného stavu členov kohorty, vekovo – špecifická úmrtnosť                  
a chorobnosť na nádorové ochorenia vo vzťahu k expozícii zdraviu škodlivým faktorom 
práce a pracovného prostredia.  
 
Gestor 
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici 
 
Riešiteľské pracoviská 
RÚVZ so sídlom v Rožňave, v Rimavskej Sobote, v Banskej Bystrici, v Košiciach 
 
Anotácia  
V spolupráci s podnikom sa vytvorila kohorta zamestnancov vystavených špecifickým 
škodlivým faktorom v pracovnom prostredí. V spolupráci s registrom občanov SR                
a s národným onkologickým registrom dosledovať zdravotný stav členov tejto kohorty.  
 
Etapy riešenia 
rok 2007 a ďalšie roky  
 
Realizačné výstupy 
-  Zhodnotiť aktuálnu a minulú expozíciu zdraviu škodlivým faktorom práce a súvisiace 
zdravotné riziká 
- Zhodnotiť údaje o úmrtnosti členov kohorty 
- Zhodnotiť údaje o výskyte nádorových ochorení u členov kohorty 
- Uplatniť skupinové poradenstvo podľa druhu rizík v magnezitových baniach 
- Zistené výsledky z hodnotenia rizika a údaje o zdravotnom stave zamestnancov 

uplatniť pri prijímaní nápravných opatrení v pracovnom prostredí. 
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2.6. SPOLOČNÝ MEDZIODBOROVÝ PROGRAM BIOMONITORING 
ZAŤAŽENIA ĽUDÍ FAKTORMI  PROSTREDIA (HBM) 

 
Cieľ 
Vytvoriť efektívny a komplexný systém monitoringu expozície ľudí chemickým 
faktorom zo životného a pracovného prostredia v súlade s jednotnými princípmi 
v štátoch EÚ. 
 
Špecifické ciele 
1. Sledovať zaťaženie jednotlivých skupín obyvateľstva chemickými faktormi s cieľom 

určiť, ktoré sú najvýznamnejšie expozície a aké sú možnosti ich systematického 
biomonitoringu. 

2. Vytvoriť inventár všetkých zavedených metód biologického monitoringu v rámci 
ÚVZ SR a RÚVZ v SR a plán zavedenia nových metód na ÚVZ SR a na vybratých 
RÚVZ v SR. 

3. Vytvoriť dizajn štúdie biomonitoringu u ľudí vrátane pilotnej štúdie a zabezpečiť 
realizáciu biomonitoringu v podmienkach Slovenska. 

4. Sledovať vývoj biomonitoringu v štátoch EÚ v záujme zosúladenia protokolu, 
systému biomonitoringu a zabezpečenia zberu porovnateľných údajov.   

 
Gestor 
ÚVZ SR – odbor preventívneho pracovného lekárstva, hygiena životného prostredia, 
NRC pre expozičné testy xenobiotík, odbor hygieny detí a mládeže 
RÚVZ v Banskej Bystrici – odbor preventívneho pracovného lekárstva, hygiena 
životného prostredia, odbor chemických analýz, odbor zdravotníckej informatiky 
a štatistiky, odbor hygieny detí a mládeže  
 
Riešiteľské pracoviská 
ÚVZ SR, RÚVZ v SR s laboratórnymi činnosťami 
 
Spolupracujú 
RÚVZ v SR 
 
Etapy riešenia 
rok 2007 a ďalšie roky  
rok 2007 príprava pilotného projektu 
 
Anotácia 
Sledovanie zaťaženia obyvateľstva faktormi prostredia je mimoriadne významné pre 
poznanie možných zdravotných rizík a pre  prijímanie účinných preventívnych 
a ochranných opatrení a opatrení podpory zdravia. V súčasnosti prebieha rozsiahla 
analýza stavu  biomonitoringu u ľudí v rámci Európskej únii s cieľom pripraviť 
jednotný a porovnateľný systém – program biomonitoringu (HBM), ktorý by bol 
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odborne aj ekonomicky prínosom oproti roztrieštenému, čiastkovému sledovaniu, ktoré 
sa realizuje v súčasnosti. V rámci programu HBM sa musia doriešiť otázky aké sú 
najrozšírenejšie a najzávažnejšie expozície; ktoré expozície sa dajú sledovať metódou 
biomonitringu – t.j. stanovenia chemických látok, alebo ich metabolitov v ľudskom 
materiáli, ktorým je najmä krv, moč, vlasy, stolica, resp. aj materské mlieko, tkanivá. 
Prioritné postavenie má stanovenie v moči, v indikovaných prípadoch v krvi. 
Nutné je pokryť jednotlivé skupiny obyvateľstva relevantné z hľadiska expozície (podľa 
veku, pohlavia, zamestnania, bydliska, územia). 
Na systémový monitoring sa musia pripraviť jednotné protokoly a postupy z hľadiska 
veľkosti a reprezentatívnosti vzorky, definovania expozície, skupín obyvateľstva.  
Z hľadiska sledovaných ukazovateľov sa pripraví jednotný základný scenár 
biomonitoringu a výberový rozšírený scenár, ktorého sa bude možno zúčastniť podľa 
odbornej potrebnosti ako aj analytickej pripravenosti a realizovateľnosti. Práca bude 
dlhodobá, zahŕňa terénne analýzy a prieskumy, jednotné dotazníky, odbery materiálu 
ako aj výberové najlepšie dostupné, senzitívne a špecifické analytické  stanovenia 
a štatistické spracovanie údajov. Uplatní sa dlhoročná skúsenosť s biomonitoringom 
pracovníkov PPL a OCHA pre cielené širšie zameranie na ostatnú populáciu, prioritne 
detskú a dospelú vo fertilnom veku.  
 
Realizačné výstupy 
Získajú sa údaje o: 
• zavedených metódach, ich senzitivite a špecificite, šírke možného uplatnenia 
• rozšíria sa metódy HBM o nové potrebné a vyhovujúce medzinárodným kritériám, 

vypracujú sa jednotné dotazníky, odborné protokoly a hodnotiace postupy, 
• vypracujú sa etické kritéria pre HBM v SR pre etické komisie inštitúcii verejného 

zdravotníctva, 
• získajú sa dáta o zaťažení jednotlivých skupín obyvateľstva chemickými faktormi 

z prostredia; vytvoria sa databázy pre ďalšie odborné využitie,  
• na základe údajov o expozícii sa dopracujú hodnotenia zdravotného rizika, ktoré 

budú slúžiť pre cielené epidemiologické štúdie a intervencie verejného 
zdravotníctva, 

• vytvoria sa porovnateľné súbory údajov pre hlbšie analýzy v rámci EÚ s možnosťou 
získanie všeobecné platných súvislostí  medzi expozíciou a zdravotnými účinkami.  
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3. ODBOR HYGIENY VÝŽIVY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN 
A KOZMETICKÝCH VÝROBKOV 
 
Č. Ú. NÁZOV  ÚLOHY GESTOR  ÚLOHY 

Sledovanie dusičnanov a dusitanov, mykotoxínov 
a patulínu a reziduí pesticídov v potravinách pre 
dojčatá a malé deti  

ÚVZ SR 
 
 

RIEŠITEĽSKÉ  PRACOVISKO TERMÍN  
UKONČENIA 

3.1. 

RÚVZ v SR, RÚVZ so sídlom v Martine 15. december 2007 
   
3.2. Sledovanie výživového stavu vybraných vekových 

skupín dospelej populácie 
ÚVZ SR, RÚVZ so 
sídlom v Poprade 
a v Banskej Bystrici 

 RÚVZ v SR 10. december 2007 
   

Kontrola jodidácie kuchynskej soli ÚVZ SR, RÚVZ so 
sídlom v Košiciach 

3.3. 

RÚVZ v SR 10. december 2007 
   

Sledovanie regulovaných látok v kozmetických 
výrobkoch 

ÚVZ SR 3.4. 

RÚVZ v SR 10. december 2008 
   

Bezpečnosť kozmetických výrobkov ÚVZ SR 3.5. 
vybrané RÚVZ v SR 10. december 2007 
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3.1. SLEDOVANIE DUSIČNANOV A DUSITANOV, MYKOTOXÍNOV 
A PATULÍNU a REZÍDUÍ PESTICÍDOV  V POTRAVINÁCH  PRE DOJČATÁ 
A MALÉ DETI 
 
Cieľ 
Prostredníctvom trvalého monitoringu zistiť hladinu kontaminácie dusičnanmi 
a dusitanmi, mykotoxínmi a patulínom a rezíduami pesticídov v dojčenskej a detskej 
výžive s obsahom mrkvy, listovej zeleniny, jablka, hrozna a živočíšnych zložiek. 
 
Gestor 
ÚVZ SR (odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov) 
 
Riešiteľské pracoviská 
ÚVZ  SR zabezpečí laboratórne vyšetrenie na rezíduá pesticídov, RÚVZ so sídlom 
v Martine zabezpečí laboratórne vyšetrenie na mykotoxíny a patulín, určené laboratória 
RÚVZ v SR zabezpečia vyšetrenia na dusičnany a dusitany . 
 
Anotácia 
Monitoring predmetných kontaminantov vychádza z monitoringu a kontroly potravín, 
ktorý v súlade s cieľmi zabezpečenia potravinovej bezpečnosti EU podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa 
ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky 
úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti 
potravín. 
Uvedené kontaminanty predstavujú významné potenciálne riziko pre zdravie malých 
detí, z pohľadu možných toxických účinkov  a karcinogenity. 
 
Etapy riešenia 

1.etapa: február – november 2007 odber vzoriek dojčenskej a detskej výživy 
s obsahom:       

- mrkvy, listovej zeleniny (kontrola množstva dusičnanov a dusitanov), 
počet vzoriek: 5 mesačne každé RÚVZ podľa prijatého harmonogramu, 

- mlieka, jablka, hrozna (kontrola množstva patulínu a mykotoxínov), počet 
vzoriek: 5 vzoriek mesačne každé RÚVZ podľa prijatého harmonogramu, 

- mlieka, mäsa, zeleniny, ovocia (kontrola rezíduí pesticídov) 5 vzoriek 
každé RÚVZ podľa prijatého harmonogramu 

- miesta odberu: distribučná sieť, vrátane lekární (vzorky z dovozu 
i domácej výroby), 

2.etapa: 20. december 2007 sumarizácia výsledkov; príprava dielčích správ, 
3.etapa: 15 január 2008 príprava záverečnej správy (v rámci výročnej správy 

úradov verejného zdravotníctva). 
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Realizačné výstupy 
- výsledky a správu postúpiť ako súčasť „Národnej správy z úradnej kontroly 

potravín v SR za rok 2007“ na EK. 
 
Ukončenie úlohy 
15. december 2007 
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3.2. SLEDOVANIE VÝŽIVOVÉHO STAVU VYBRANÝCH VEKOVÝCH SKUPÍN 
DOSPELEJ POPULÁCIE 
 
Cieľ 
Prostredníctvom monitoringu a intervencie vplývať na zlepšenie stravovacích návykov 
u vybraných skupín dospelej populácie (so zameraním sa na stredne ťažkú prácu). 
Zisťovanie vývoja výživového stavu v sledovaných populačných skupinách. 
 
Gestor 
ÚVZ SR, RÚVZ so sídlom v Poprade a RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici 
 
Riešiteľské pracoviská 
RÚVZ v SR – pracoviská hygieny výživy 
 
Anotácia 
Výživa a správne stravovacie návyky môžu prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu 
obyvateľov. V Slovenskej republike naďalej pretrváva vysoký výskyt 
kardiovaskulárnych a onkologických ochorení, a preto bol už v roku 1999 vládou SR 
prijatý „Program ozdravenia výživy obyvateľov SR“. Ciele na ozdravenie výživy sú 
v súlade s celoeurópskymi princípmi vychádzajúcimi z dokumentu „Zdravie                 
21. storočia“. 
 
Etapy riešenia 

I. a II. etapa – riešenie úlohy v súlade s prijatými postupmi (február – december 
2007)  

III. etapa – správa a výstupy úlohy (15. február 2007). 
 

Realizačné výstupy 
- pokračovanie v monitorovaní výživového stavu jednotlivých vybraných vekových 

skupín dospelej populácie, 
- pokračovanie v monitorovaní regionálnych odlišností v stravovacích zvyklostiach 

a štruktúre stravy, 
- sledovanie a porovnanie vývoja výživového stavu v sledovaných populačných 

skupinách, 
- sledovanie spotreby potravín podľa druhov v sledovaných populačných skupinách,  
- sledovanie príjmu vybraných výživových ukazovateľov, vrátane príjmu jódu 

a kyseliny listovej prostredníctvom stravovacích zvyklostí v sledovaných 
populačných skupinách, 

- vývoj výživového stavu v sledovaných populačných skupinách, 
- vytvorenie relevantných podkladov pre regionálnu a celoštátnu realizáciu výživovej 

politiky u obyvateľstva SR. 
 
 

 strana 36



Programy a projekty Úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike 
 

 
Ukončenie úlohy 
10. december 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 strana 37



Programy a projekty Úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike 
 

3.3. KONTROLA JODIDÁCIE KUCHYNSKEJ SOLI 
 
Cieľ 
Monitorovanie obsahu jódu v kuchynskej soli s cieľom zabezpečovania kontinuálneho 
prísunu jódu do ľudského organizmu. 
 
Gestor 
ÚVZ SR a RÚVZ so sídlom v Košiciach 
 
Riešiteľské pracoviská 
RÚVZ v SR 
 
Anotácia 
Monitoring obsahu jódu prebieha od roku 1992 prostredníctvom pracovísk hygieny 
výživy. Zavedenie povinnej fortifikácie kuchynskej soli jódom v SR bolo rozhodnuté 
koncom 50 – tych rokov, z dôvodu nedostatočného prísunu jódu do organizmu 
a ťažkých poškodení zdravia obyvateľov SR. V rámci Potravinového kódexu SR po               
1. máji 2004 je ponechaná národná legislatíva pre fortifikáciu kuchynskej soli jódom. 
 
Etapy riešenia 

I. etapa – odber vzoriek kuchynskej soli z dovozu (vrátane morskej soli) 
a domáceho pôvodu a ich laboratórne vyšetrenie na množstvo KJ, KJO3, resp. J 
(morská soľ), 

- počet vzoriek: 3 vzorky (2 dovoz, 1 domáci pôvod), 
- časové obdobie: január  - december 2007 

II. etapa – kontrola používania jodidovanej soli výrobcami (pekárska výroba, 
mäsová výroba, výroba syrov), 

                      - časové obdobie: január – december 2007 
III. etapa – porovnanie úlohy so spotrebou potravín ovplyvňujúcich využívanie 

jódu ľudským organizmom. 
 

Realizačné výstupy 
- údaje z monitoringu porovnať s trendom vývoja ochorení z nedostatku jódu 
u obyvateľov v SR (správa ako súčasť výročnej správy). 
 
 
Ukončenie úlohy 
10. december 2007 
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3.4. SLEDOVANIE  REGULOVANÝCH  LÁTOK  V  KOZMETICÝCH VÝROBKOCH 
 
Cieľ 
1.  kontrola dodržania bezpečnosti kozmetických výrobkov v oblasti regulovaných 

látok, 
2.  dodržiavanie povinnosti označenia vybraných regulovaných látok v zložení  na obale 

kozmetických výrobkov, 
3. zavedenie laboratórnych metód na kontrolu vybraných regulovaných látok. 
 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracovisko 
RÚVZ v SR  
    
Anotácia 
Kontrola vybraných regulovaných látok v kozmetických výrobkoch bude vychádzať 
z usmernenia EK a vyplýva z ich významného potenciálneho rizika pre zdravie ľudí 
z pohľadu možných toxických účinkov a karcinogenity. 
 
Etapy riešenia 
 I. etapa:   január 2007 - december 2007 - zber a analýzy vzoriek, zavedenie 

 laboratórnych metód na dôkaz a stanovenie vybraných regulovaných 
látok,  

 II. etapa:  január 2008 – december 2008 – zber a analýzy vzoriek, vyhodnotenie 
 
 III. etapa   február  2009 príprava záverečnej správy 
 
Výstupy 
Záverečná spáva s prijatím opatrení a riešení na nasledujúce obdobie   
    
Ukončenie úlohy 
10. december 2008 
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3.5. BEZPEČNOSŤ KOZMETICKÝCH VÝROBKOV 
 

Cieľ   
1.  kontrola úplnosti požadovanej dokumentácie u výrobcu a dovozcu  kozmetických 

výrobkov, 
2.  monitoring dodržania požiadaviek pri hodnotení bezpečnosti vybraných 

kozmetických výrobkov, 
3. monitoring dodržania zákazu testovania kozmetických výrobkov na zvieratách. 
  
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracovisko 
vybrané RÚVZ v SR  
 
Anotácia 
Povinnosťou každého výrobcu a dovozcu kozmetických výrobkov je uviesť na trh iba 
bezpečné výrobky. Na zabezpečenie tejto požiadavky musí dodržať ustanovenia 
právnych predpisov v tejto oblasti, vyrábať v zmysle správnej výrobnej praxe a pre 
potreby štátneho zdravotného dozoru predložiť na požiadanie dokumentáciu týkajúcu 
sa najmä hodnotenia bezpečnosti kozmetického výrobku, možných nepriaznivých 
účinkov na zdravie ľudí,  a vykonaných testov na zvieratách.  
 
Etapy riešenia 
 I. etapa:   august 2006 – december 2006 -  kontrola povinnej dokumentácie                       

u výrobcov kozmetických  výrobkov        
 II. etapa:  január 2007 - december  2007 - kontrola povinnej dokumentácie                        

u dovozcov kozmetických výrobkov 
 III. etapa : január 2008 – apríl 2008 – vyhodnotenie 
 
Výstupy 
správa, zistené výsledky sa uplatnia pri prijímaní nápravných opatrení pri výkone 
štátneho zdravotného dozoru 
 
Ukončenie úlohy 
10. december 2007 
 
 
 
 
 
 
 

 strana 40



Programy a projekty Úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike 
 

4. ODBOR  HYGIENY  DETÍ  A  MLÁDEŽE 
 
 
Č. Ú. NÁZOV  ÚLOHY GESTOR  ÚLOHY 

Trendy v telesnom raste a vývine slovenských detí 
a mládeže 

ÚVZ SR, ÚH LF UK 
Bratislava 

RIEŠITEĽSKÉ  PRACOVISKO TERMÍN  
UKONČENIA 

4.1. 

ÚVZ SR Rok 2010 
   

Súčasný stav výživy a výskyt obezity u detí vo 
veku od 6 do 15 rokov života vo vybraných 
regiónoch Slovenska 

Detská klinika LF UK, 
Detská FN v Bratislave, 
teoretické ústavy LF 
UK, ÚVZ SR 

4.2. 

ÚVZ SR a vybrané RÚVZ v SR rok 2007 
   

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

ÚV SR, Národné 
monitorovacie centrum, 
VÚDPaP, ÚVZ SR 

4.3. 

ÚVZ SR a vybrané RÚVZ v SR Priebežne podľa 
požiadaviek gestora 

   
Prevencia chybného držania tela ÚVZ SR, STU 4.4. 
ÚVZ SR a vybrané RÚVZ v SR Rok 2008 
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4.1. TRENDY  V  TELESNOM  RASTE  A  VÝVINE  SLOVENSKÝCH  DETÍ                        
A  MLÁDEŽE 
 
Cieľ 
Na základe výsledkov pravidelne vykonávaných antropometrických meraní detí 
a mládeže vo veku od 0 do 18 rokov získať poznatky o rastovej akcelerácii a sekulárnom 
trende slovenskej mladej populácie. 
 
Gestor 
ÚVZ SR, ÚH LF UK Bratislava  
 
Riešiteľské pracoviská 
ÚVZ SR 
 
Anotácia 
Na základe zachovaných údajov z antropometrického prieskumu vykonaného v roku 
1991 a zostavených  percentilových  tabuliek a grafov, určujúcich hraničné hodnoty BMI 
pre nadhmotnosť a obezitu, t.j. 90. a 97. percentil pre každú vekovú skupinu, zistiť 
percentuálne zastúpenie detskej populácie s nadhmotnosťou, resp. obezitou.  
Na základe výsledkov antropometrických meraní zhodnotiť trendy v telesnom raste 
a vývine detí a mládeže. 
Výsledky budú po spracovaní poskytnuté WHO, Regional Office for Europe, Nutrition 
and Food Security Programme, Dánsko pre účely porovnania výskytu nadhmotnosti  
a obezity u slovenských detí a mládeže vo veku od 7 – 18 rokov  s ostatnými 
európskymi krajinami. Zároveň budú podkladom pre vypracovanie Národného 
programu prevencie nadhmotnosti a obezity v SR 
 
Etapy riešenia projektu budú zamerané na: 
- vývinové trendy pre chlapcov a dievčatá, vrátane sekulárnych trendov za 

posledných              50 rokov, 
- súčasný stav výskytu nadhmotnosti a obezity u mladej slovenskej populácie, 
- sledovanie výskytu nadhmotnosti a obezity u detí a mládeže  v súvislosti 

s vybranými sociálnymi ukazovateľmi (vzdelanie matky, spôsob stravovania 
dieťaťa), 

- porovnanie výsledkov hodnotenia nadhmotnosti a obezity vyhodnotených podľa 
kritérií IOTF a podľa slovenských štandárd spracovaných na základe výsledkov 
celoslovenského antropometrického prieskumu z roku 2001, 

- publikáciu výsledkov v odbornej literatúre s cieľom oboznámiť európsku odbornú 
verejnosť so skutočnosťou, že Slovensko má dlhoročnú tradíciu vo vykonávaní 
prieskumov telesného rastu a vývinu detí a mládeže a ako jedna z mála európskych 
krajín má národné rastové štandardy. 
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Realizačné výstupy 
- na základe spracovania výsledkov antropometrického prieskumu vykonaného 

v roku 2001 zovšeobecniť získané poznatky o trendoch vývinu slovenských detí 
a mládeže 

- využitie získaných výsledkov pri ochrane zdravia a podpore telesného vývinu detí 
a mládeže v SR 

- preskúmať vplyv socio-ekonomických zmien v SR na antropometrické parametre 
detí a mládeže 

- porovnať trendy k obezite v závislosti na veku a pohlaví v období rokov 1981 až 
1991 

- pripraviť po metodickej a odbornej stránke realizáciu VII. celoštátneho 
antropometrického prieskumu (r. 2011)  

 
Termín ukončenia 
rok 2010 
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4.2 SÚČASNÝ STAV VÝŽIVY A  VÝSKYT OBEZITY U  DETÍ VO VEKU OD                
6 DO 15 ROKOV  ŽIVOTA  VO  VYBRANÝCH  REGIÓNOCH  SLOVENSKA 
 
Cieľ 
Cieľom projektu je zmapovanie výskytu nadhmotnosti a obezity u detí  na základe 
meraní vybraných antropometrických ukazovateľov  a zhodnotenie stravovacích 
návykov a životného štýlu pomocou dotazníkovej metódy.  
 
Gestor 
Detská klinika LFUK, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave, teoretické 
ústavy LFUK, ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracoviská 
ÚVZ SR, vybrané RÚVZ v SR 
 
Anotácia 
Projekt je zameraný na sledovanie stravovacích návykov detí, vrátane zistenia stavu ich 
výživy pomocou merania výšky, váhy a obvodu pásu.  
Ide o pilotný projekt, ktorý bude realizovaný pracovníkmi odd. HDM na RÚVZ so 
sídlom v Komárne, v Leviciach, v Nitre, v Nových Zámkoch, v Bardejove a v Žiari nad 
Hronom. 
 
Etapy riešenia projektu 
 vypracovanie metodiky  riešenia projektu 
 zber údajov a vlastné merania na vybraných RÚVZ v SR  
 štatistické spracovanie údajov na LF UK v Bratislave 

 
Realizačné výstupy 
− zmapovanie situácie o stravovacích návykoch a výžive detí školského veku 
− sledovanie trendu výskytu nadhmotnosti a obezity tejto vekovej skupiny 

a porovnanie získaných výsledkov s výsledkami výskytu nadhmotnosti a obezity 
v roku 2001 

− na základe získaných výsledkov pilotného projektu zvážiť jeho rozšírenie v rámci 
ostatných RÚVZ v SR 

− návrh intervenčných aktivít v oblasti zásad správnej výživy detskej populácie 
− edukáciou a intervenciou dosiahnuť zníženie výskytu zdravotných, estetických 

a psychických komplikácií, ktoré sú sprievodným znakom nadhmotnosti a obezity, 
spôsobenej nesprávnymi  stravovacími  návykmi 

 
Termín ukončenia 
rok 2007 
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4.3 ZNEUŽÍVANIE  NÁVYKOVÝCH  LÁTOK  (ALKOHOL, TABAK, DROGY)                
U  DETÍ A MLÁDEŽE  NA  SLOVENSKU 

 
Cieľ 
Cieľom  je na základe dlhodobých štúdií zneužívania alkoholu, tabaku a nelegálnych 
drog u detí a mládeže v našej republike zistiť trendy v danej oblasti, porovnať 
výsledky našich štúdií s výsledkami štúdie vybraných európskych krajín, ktoré sa 
zrealizovali porovnateľnou metodikou.  
 
Gestor 
Úrad vlády SR – Národné monitorovacie centrum – Generálny sekretariát   Výboru 
ministrov pre kontrolu drog a drogové závislosti, Národné monitorovacie centrum, 
VÚDPaP (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie), ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracoviská 
ÚVZ SR, vybrané RÚVZ v SR 
 
Anotácia 
Prieskum je zameraný, okrem iného, na oblasť závislostí – t.j. fajčenie, konzumáciu 
alkoholu, hranie na výherných automatoch, zneužívanie liekov a drog a pod.   

 
Etapy riešenia projektu budú zamerané na: 
−  účasť na pracovných stretnutiach s partnermi Európskej únie v nadväznosti na 

minuloročné zahájenie twinningového projektu "Význam partnerskej spolupráce 
pre NMCD (Národné monitorovacie centrum pre drogy)“ 

− vypracovanie metodiky pre zber údajov  celoslovenského prieskumu o alkohole, 
tabaku a drogách   (TAD1, 2 a 3) u žiakov ZŠ a študentov SŠ, ako aj u učiteľov 
a koordinátorov prevencie 

− zber dát v rámci realizácie celoslovenského prieskumu TAD1,2 a 3 na vybraných 
RÚVZ            v SR 

− príprava realizácie európskeho školského prieskumu o alkohole a drogách  
„ESPAD“  

− pracovné stretnutia prispievateľov do Národnej správy o drogách na Slovensku  
 
Realizačné výstupy 
− Získanie výsledkov  zneužívania návykových látok na základe realizácie 

opakovaných celoslovenských prieskumov na základných a stredných školách na 
Slovensku  

− Spolupráca na príprave Národnej správy o drogách a jej poskytnutie RÚVZ v SR   
− Sledovanie trendov zneužívania návykových látok u žiakov, študentov a učiteľov 

základných a stredných škôl   
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− Vytváranie intervenčných programov na školách, zameraných na prevenciu 
zneužívania návykových látok, vrátane zdravotnej výchovy v tejto oblasti 
(prednášky, letáky, plagáty, brožúry) 

− Vyškolenie rovesníckych skupín na pôsobenie medzi mládežou 
− Spolupráca pri  rozpracovaní systému monitoringu a vyhodnocovania niektorých 

kľúčových indikátorov drogovej problematiky   
− Spracovanie podkladov pre Národnú správu o drogách 
− Podpora Národného programu boja proti drogám 
 
Termín ukončenia 
priebežne podľa požiadaviek gestora  
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4.4 PREVENCIA  CHYBNÉHO  DRŽANIA  TELA  U  ŠKOLSKÝCH  DETÍ 
 

Cieľ 
Cieľom je overiť vhodnosť v súčasnosti používaného školského nábytku v školách 
k telesným rozmerom školských detí a mládeže.  
 
Gestor 
ÚVZ SR, STU Bratislava – Materiálovotechnologická fakulta (MTF) STU so sídlom                
v Trnave  
 
Riešiteľské pracoviská 
ÚVZ SR, vybrané RÚVZ v SR 
 
Anotácia 
Prvá etapa sa realizovala v rokoch 2002 – 2003 a bola zameraná na zmapovanie situácie 
ergonomických podmienok na  vybraných školách na Slovensku. 
V nadväznosti na ňu sa konala druhá etapa prieskumu v rokoch 2004 – 2005, v rámci 
ktorej boli uvedené do praxe intervenčné opatrenia, zamerané na zlepšenie nepriaznivej 
situácie na školách.   
Výsledky posledného 6. celoštátneho prieskumu telesného vývoja detí a mládeže v SR, 
uskutočneného v r. 2001 na vzorke cca 35 tis. detí a mládeže v rámci SR, potvrdili 
pokračujúci sekulárny trend v populácii slovenských detí a mládeže. Pretože technické 
normy, upravujúce školský nábytok, pochádzajú z. r. 1987,  považujeme za potrebné 
prehodnotiť ich vo vzťahu k zmenám antropometrických ukazovateľov detskej 
a dorastovej populácie za posledné desaťročia. 
 
Etapy riešenia projektu budú zamerané na: 
- prípravu metodiky na zmeranie vybraných antropometrických parametrov 

školských detí z ergonomického hľadiska 
- vykonanie špecifických antropometrických meraní u vybranej skupiny žiakov v SR 
- štatistické spracovanie výsledkov 
- na základe výsledkov zvážiť prehodnotenie veľkosti školského nábytku (STN 91 08 

41 Školský nábytok. Žiacke stoly. Funkčné rozmery  a technické požiadavky a STN 
91 06 40 Školský nábytok. Žiacke stoličky. Funkčné rozmery  a technické 
požiadavky) vo vzťahu k telesným rozmerom školských detí a mládeže 

 
Realizačný výstup 
Iniciovanie prehodnotenia v súčasnosti platných noriem na veľkosti školského nábytku. 
 
Termín ukončenia 
rok 2008 
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5. ODBOR  OCHRANY  ZDRAVIA  PRED  ŽIARENÍM 
 
 
Č. Ú. NÁZOV  ÚLOHY GESTOR  ÚLOHY 

Vyhľadávanie, inventarizácia a odstraňovanie 
nepoužívaných rádioaktívnych žiaričov 
a opustených žiaričov 

ÚVZ SR 

RIEŠITEĽSKÉ  PRACOVISKO TERMÍN  
UKONČENIA 

5.1. 

ÚVZ SR, RÚVZ hl. m. SR Bratislavy, RÚVZ so 
sídlom v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Nitre 

Január 2008 

   
Navrhnutie systému bezpečného odstraňovania 
inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov v SR 

ÚVZ SR 5.2. 

ÚVZ SR, RÚVZ so sídlom v Bratislave, v Banskej 
Bystrici, v Nitre a v Košiciach 

Január 2008 
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5.1. VYHĽADÁVANIE, INVENTARIZÁCIA A ODSTRAŇOVANIE 
NEPOUŽÍVANÝCH RÁDIOAKTÍVNYCH ŽIARIČOV A  OPUSTENÝCH 
ŽIARIČOV  
 
Cieľ 
Prostredníctvom monitoringu a kontroly na pracoviskách s rádioaktívnymi žiaričmi 
a na pracoviskách, na ktorých sa najčastejšie vyskytujú opustené žiariče zistiť, 
identifikovať a následne zabezpečiť bezpečnú likvidáciu nepoužívaných žiaričov 
a opustených žiaričov. 
Vytvorením podmienok na včasnú identifikáciu opustených žiaričov a dôsledným 
odstraňovaním nepoužívaných rádioaktívnych žiaričov sa zníži riziko nelegálnej 
manipulácie s nimi, riziko ich teroristického zneužitia ako aj riziko neodôvodneného 
ožiarenia obyvateľov. 
  
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracoviská 
ÚVZ SR, RÚVZ hl. m. SR Bratislavy, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, RÚVZ so 
sídlom v Košiciach a RÚVZ so sídlom v Nitre  
 
Anotácia 
Nepoužívané rádioaktívne žiariče a opustené rádioaktívne žiariče predstavujú 
potenciálny  zdroj rizika ožiarenia obyvateľov vysokými dávkami so závažnými 
zdravotnými následkami. Kontrolami a monitoringom na pracoviskách kde sa 
vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu, na pracoviskách kde sa v minulosti vykonávali 
činnosti vedúce k ožiareniu vyhľadávať nepoužívané žiariče a monitoringom 
a informovaním na pracoviskách kde sa s najčastejšie vyskytujú opustené žiariče 
podporovať opatrenia na včasnú identifikáciu opustených žiaričov v súlade so 
smernicou 2003/122/Euratom. Zabezpečiť informovanie a poučenie osôb, ktorým hrozí 
riziko ožiarenia. Zabezpečiť bezpečné odstránenie nepoužívaných a opustených 
rádioaktívnych žiaričov. 
 
Etapy riešenia 
I.  etapa: január – február 2007  

• vypracovanie informačného letáku o možnostiach výskytu opustených žiaričov, 
o spôsobe ich identifikácie, o správnom postupe pri ich náleze a o možných 
zdravotných poškodeniach ako následku  ožiarenia, 

• vypracovanie dotazníka pre pracoviská, na ktorých sa vykonávajú alebo 
vykonávali činnosti vedúce k ožiareniu o nepoužívaných žiaričoch. 
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II. etapa  február – december 2007 
• vyhľadávanie a inventarizácia nepoužívaných a opustených žiaričov na 

pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia  a na bývalých pracoviskách 
s rádioaktívnymi žiaričmi, 

• monitoring na pracoviskách, na ktorých sa najčastejšie vyskytujú opustené 
žiariče (zberne kovového šrotu a farebných kovov, oceliarne, prekladiská 
kovového šrotu, prekladiská tovaru, colné sklady), 

• informovanie a poučenie osôb, ktoré sú vo väčšej miere vystavené riziku 
potenciálneho ožiarenia. 

 
III. etapa: december 2007 - január 2008  

• sumarizácia výsledkov; príprava záverečnej správy. 
 
Výstupy 
Správa pre Európsku komisiu o skúsenostiach s uplatňovaním smernice  
2003/122/EURATOM (Nariadenie vlády SR č. 348/2006 Z. z.) koncom roku 2010. 
 
Termín ukončenia 
január  2008 
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5.2. VYPRACOVANIE SYSTÉMU LIKVIDÁCIE INŠTITUCIONÁLNYCH 
RÁDIOAKTÍVNYCH ODPADOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
 
Cieľ 
Na základe analýzy súčasného stavu skladovania a likvidácie inštitucionálnych 
rádioaktívnych odpadov (IRAO) v Slovenskej republike a podľa požiadaviek 
producentov a oprávnených organizácií na likvidáciu IRAO vypracovať súbor opatrení, 
ktorý by umožnil naplnenie požiadaviek legislatívy v oblasti ochrany zdravia pred 
ionizujúcim žiarením. Náležité  nakladanie s IRAO zabezpečí, že súčasní producenti 
IRAO nezanechajú neodôvodnenú záťaž do budúcnosti. 
 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracoviská 
RÚVZ v SR sa budú spolu podieľať na aktualizácii stavu zabezpečenia likvidácie IRAO 
v príslušných regiónoch. 
 
Anotácia 
Z hľadiska producentov a vlastníkov IRAO (napríklad nemocnice, podniky, školy) 
naplnenie požiadaviek legislatívy v oblasti likvidácie IRAO v súčasnosti nie je úplne 
možné. Oprávnené organizácie na ktoré sa producenti IRAO majú obracať v prípade 
likvidácie týchto odpadov  totiž nemajú povinnosť všetky IRAO odobrať. Možnosť 
odmietnuť odobrať použitý žiarič resp. IRAO znamená, že producenti týchto odpadov 
ich nemôžu do 12 mesiacov zlikvidovať  tak ako im to ukladá legislatíva. Táto situácia 
viedla k tlaku producentov a vlastníkov IRAO na ÚVZ SR ako orgánu vykonávajúceho 
štátny zdravotný dozor v tejto oblasti a snahe o urýchlené riešenie problému. Často 
nevhodné skladovanie IRAO, hlavne vysoko rádioaktívnych rádiových ihiel 
v niektorých nemocniciach a nutnosť uloženia sankcií za neplnenie ustanovení zákona 
znamená, že ÚVZ SR musí v danej oblasti prijať riešenie, ktoré nebude napadnuteľné zo 
žiadnej strany. Uvedené IRAO navyše predstavujú aj potenciálne  riziko pre ľudí 
pohybujúcich sa v ich okolí v dôsledku vysokej úrovne radiácie resp. emanácie 
rádioaktívnych plynov (radón) do okolia. 
 
Etapy riešenia 
I. etapa: január – júl 2007 

• zmapovanie miest, kde sa IRAO skladujú vrátane stanovenia počtu a aktivity 
odpadov,  

II. etapa: júl - november 2007  
• analýza možností oprávnených organizácií na odber a likvidáciu IRAO 

v Slovenskej republike, 
III. etapa: november – december 2007 

• sumarizácia výsledkov; príprava správy s návrhmi na riešenie uvedeného, 
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IV. etapa: január 2008 
• príprava informácie pre vládu SR s návrhom na zásadné riešenie problému. 

 
Výstupy 
- Príprava správy o stave zabezpečenia likvidácie IRAO v SR a jej  predloženie ako 

informáciu vláde Slovenskej republiky. 
- Na základe prijatých návrhov opatrení začať rokovania s dotknutými organizáciami 

resp. rezortmi (min. hospodárstva SR) s cieľom doriešiť problém likvidácie IRAO 
v Slovenskej republike. 

 
Termín ukončenia 
január  2008 
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6. ODBOR EPIDEMIOLÓGIE 
 
 
Č. Ú. NÁZOV  ÚLOHY GESTOR  ÚLOHY 

Národný imunizačný program SR ÚVZ SR 
RIEŠITEĽSKÉ  PRACOVISKO TERMÍN  

UKONČENIA 

6.1. 

RÚVZ v SR február 2008 
   

Surveillance infekčných chorôb ÚVZ SR 6.2. 
RÚVZ v SR priebežne 

   
Informačný systém prenosných ochorení  ÚVZ SR 

RÚVZ so sídlom  
v Banskej Bystrici 

6.3. 

RÚVZ v SR priebežne 
   

Surveillance vybraných nozokomiálnych nákaz 
v programe EÚ HELICS – IPSE. 

RÚVZ so sídlom 
v Trenčíne 

6.4. 

RÚVZ v SR december 2007 
   

Surveillance chronických ochorení RÚVZ so sídlom  
v Banskej Bystrici 

6.5. 

RÚVZ v SR december 2007 
   

Mimoriadne epidemiologické situácie  ÚVZ SR 6.6. 
RÚVZ v SR priebežne 

   
Environmentálna  surveillance  poliomyelitídy 
a  sledovanie  VDPV 

ÚVZ SR 6.7. 

RÚVZ v SR  
   

Prevencia HIV/AIDS RÚVZ so sídlom 
v Košiciach 

6.8. 

RÚVZ v sídlach krajov, všetky RÚVZ košického 
kraja 

 
december 2011 
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6.1. NÁRODNÝ  IMUNIZAČNÝ  PROGRAM  SR  (NIP SR) 
 
Cieľ 
1. rozvoj a zlepšenie prevencie ochorení preventabilných očkovaním, očkovania, 

monitorovania situácie v oblasti imunizácie 
2. príprava stratégií a opatrení pre NIP SR, aplikácia očkovacích látok a odporúčaní na 

ich vykonávanie 
3. zhromažďovanie údajov, monitorovanie ochorení preventabilných očkovaním 
4. zlepšenie informovanosti a poznatkov populácie v problematike imunizácie 
5. odstránenie rozdielov v zaočkovaní, ktoré existujú najmä v rizikových skupinách 

obyvateľstva (Rómovia, migranti). 
Dosiahnutie cieľov si vyžaduje dostatočnú pripravenosť, koordinovaný postup odborne 
podložený a dobre zdokumentovaný, podporu zdravia a edukácie verejnosti v prevencii 
antivakcinačných postojov.   
 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracoviská 
RÚVZ v SR 
 
Anotácia 
Pravidelné povinné očkovanie sa vykonáva proti desiatim prenosným ochoreniam a to 
proti tuberkulóze, detskej obrne, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, hemofilovým 
invazívnym infekciám, vírusovej hepatitíde typu B, osýpkam, ružienke a mumpsu, 
v súlade s Nariadením vlády SR č. 337 o podrobnostiach a prevencii a kontrole 
prenosných ochorení. Cieľom špecifickej prevencie je podstatná redukcia až eliminácia 
výskytu vybraných ochorení preventabilných očkovaním a tým zlepšenie kvality života, 
pri dosiahnutí minimálne 95 % zaočkovanosti na celoslovenskej, krajskej, okresnej                
a lokálnej úrovni. NIP SR v roku 2007 bude v súlade s cieľmi „Zdravie 21“, 
s celosvetovými eradikačnými a eliminačnými programami, pracovným plánom na rok 
2006 na vykonanie akčného programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia              
(2003-2008) a Akčným programom Spoločenstva v oblasti zdravia (2007-2013). 
 
Etapy riešenia 
Plánovanie očkovacích látok: 
Centrálne zabezpečenie vakcín finančne zabezpečených zdravotnými poisťovňami, 
ktoré umožní plynulosť a včasnosť očkovania na všetkých úrovniach. Národný plán 
očkovacích látok vychádza z lokálnych (na úrovni zdravotného obvodu), okresných 
a krajských plánov.  
Časové obdobie:  
- lokálny plán (na úrovni zdravotného obvodu) február 2007 
- okresný plán      marec 2007 
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- krajský plán      apríl 2007 
- celoslovenský plán     máj 2007   
 
Realizácia vlastného očkovania: 
Vlastné očkovanie si vyžaduje funkčný zdravotnícky systém, výkon je daný očkovacou 
schémou a trendom sú kombinované vakcíny. 
Časové obdobie: priebežne 
 
Zabezpečenie prioritných úloh pre rok 2007: 
V roku 2007 budú realizované nasledovné zmeny očkovacieho kalendára: 
• Zmena celulárnej  pertusickej zložky na acelulárnu 
V súlade s odporúčaním Svetovej zdravotníckej organizácie a v súlade s praxou 
členských štátov Európskej únie je prioritné zaviesť do pravidelného povinného 
očkovania detí proti záškrtu, tetanu a pertussis očkovaciu látku s acelulárnou, t. j. menej 
reaktogénnou zložkou proti pertussis. Táto zmena bude predstavovať navýšenie ceny 
očkovania cca 310 mil. Sk, v prípade, že by sa ponechala revakcinácia celobunkovou 
vakcínou približne 230 mil. Sk. 
 
• Zmena bivalentnej vakcíny na trivalentnú na preočkovanie adolescentov proti 

záškrtu tetanu a detskej obrne  
V súčasnosti je trivalentná vakcína proti diftérii, tetanu a detskej obrne určená na 
preočkovanie adolescentov zakategorizovaná na čiastočnú úhradu. Zaradením tejto 
vakcíny na pravidelné povinné očkovanie  by sa adolescenti preočkovali proti 
uvedeným trom infekciám jedným vpichom, čo zvýši akceptovateľnosť (compliance) 
očkovania a z finančného hľadiska  by to znamenalo dokonca úsporu. 
 
• Zmena monovalentnej očkovacej látky proti tetanu u dospelých na bivalentnú 

očkovaniu látku proti diftérii a tetanu  
Zavedenie preočkovania proti záškrtu u adolescentov v 13. roku života v roku 

2004 bol prvý krok pre zlepšenie imunitného stavu populácie pred ochorením na 
záškrt. Výsledky posledného imunologického prehľadu v roku 2002 ukázali 
v celoslovenskom priemere nedostatočnú imunitu u 45 ročných a starších.  

 
Časové obdobie: december 2007 
 
Surveillance a kontrola ochorení preventabilných očkovaním: 
Základným predpokladom pre tieto činnosti je kvalitný monitoring, hodnotenie 
a laboratórna diagnostika ochorení preventabilných očkovaním. Táto činnosť si 
vyžaduje priebežné vzdelávanie a doškoľovanie zdravotníckeho personálu, ako aj 
vzdelávanie rodičov v prevencii antivakcinačných aktivít. 
Časové obdobie: priebežne 
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Manažment očkovania: 
Základnými predpokladmi pre manažment v očkovaní je jeho legislatívne zabezpečenie, 
stanovenie štandardných postupov, inštruktáž a tréning pracovníkov RÚVZ, dobrá 
evidencia (záznamy) o očkovaní, chladovom reťazci a  hospodárení s vakcínami, ako aj 
register očkovaných. Pripraviť podklady pre vytvorenie registra očkovaných v SR. 
Časové obdobie: december 2007 
 
Kontrola očkovania v SR: 
Príprava usmernenia na kontrolu očkovania a kritéria vyhodnotenia administratívnej 
kontroly. 
Časové obdobie: jún 2007 
 
Vlastná administratívna kontrola očkovania v SR. 
Časové obdobie: september – október 2007 
 
Spracovanie a vyhodnotenie získaných údajov s následnými nápravnými opatreniami 
na lokálnej, okresnej, krajskej a celoslovenskej úrovni. 
Časové obdobie: november 2007 – február 2008 
 
Realizačné výstupy 
- celoslovenský plán na zabezpečenie očkovacích látok v roku 2008 uhradených 

z prostriedkov verejného zdravotného poistenia 
- včasnosť a plynulosť pravidelného povinného očkovania  
- zosúladenie pravidelného povinného očkovania s očkovaním v krajinách EÚ 
- zavedenie očkovacej látky s acelulárnou menej reaktogénnou zložkou proti pertussis                    

(v kombinovanej vakcíne) do pravidelného povinného očkovania detí proti pertussis 
- zavedenie trivalentnej vakcíny na preočkovanie adolescentov proti záškrtu tetanu 

a detskej obrne  
- spracovanie výsledky kontroly očkovania a analýza ochorení preventabilných 

očkovaním za rok 2007 
- porovnanie trendu ochorení preventabilných očkovaním so získanými výsledkami 

administratívnej kontroly očkovania 
- odstránenie rozdielov v zaočkovanosti na všetkých úrovniach, ktoré zabezpečí 

udržanie vysokej zaočkovanosti slovenskej populácie  
- zaslanie výsledkov do medzinárodnej siete EVACNET a do WHO a UNICEF, 
- publikovanie a oboznámenie širšej odbornej a laickej verejnosti o význame 

očkovania a dosiahnutej zaočkovanosti . 
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6.2. SURVEILLANCE  INFEKČNÝCH CHORÔB 
 
Cieľ 
1. znižovanie chorobnosti, úmrtnosti a následkov po prekonaní infekčných ochorení 

a tým dosiahnutie zlepšenia kvality života 
2. skvalitnenie surveillance prenosných ochorení 
3. edukácia obyvateľstva v problematike prenosných ochorení 
Dosiahnutie cieľa si vyžaduje dostatočnú pripravenosť, koordinovaný odborne 
podložený a dobre zdokumentovaný postup a nový informačný systém. 
 
Gestor 
ÚVZ SR, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici 
 
Riešiteľské pracoviská 
RÚVZ v SR 
 
Anotácia 
Infekčné ochorenia sú závažným problémom zdravotným, ekonomickým i sociálnym. 
V súlade s pracovným plánom na rok 2006 na vykonanie akčného programu 
Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003-2008), Akčným programom 
Spoločenstva v oblasti zdravia (2007-2013) a na základe analýzy epidemiologickej 
situácie v SR za rok 2005  je potrebné zabezpečiť vysokú úroveň ochrany pred 
infekčnými chorobami s dodržaním etických hodnôt a neporušovaním existujúcich 
kódexov správania. Veľkú pozornosť si vyžaduje možné ohrozenie zdravia našich 
obyvateľov zvonku, teda importovanými nákazami prostredníctvom prisťahovalcov 
a zvyšujúcim sa cestovným ruchom, ako aj hrozba ochorení vyvolaných novými alebo 
„staronovými“ patogénnymi mikroorganizmami. Skvalitnenie epidemiologického 
dohľadu, zhromažďovania údajov, monitorovania, kontroly a hlásenia prenosných 
ochorení, zlepšenie laboratórnej spolupráce a monitorovanie rezistencie na ATB sú 
dôležité pre ochranu našich občanov a zvyšujú schopnosť vysporiadať sa s prenosnými 
ochoreniami. Ochrana pred infekčnými chorobami musí byť zabezpečená na všetkých 
úrovniach za účasti národných, regionálnych a miestnych orgánov v súlade 
s vnútroštátnymi predpismi. Pre rozvoj verejného zdravotníctva v oblasti infekčných 
ochorení je potrebné zlepšiť informovanosť verejnosti a odstrániť všetky rozdiely, aby 
mali občania SR rovnaký prístup k zdravotníckej starostlivosti bez ohľadu na pohlavie, 
vek, etnický pôvod, vzdelanie alebo miesto bydliska.  
 
Etapy riešenia 
Zlepšenie laboratórnej spolupráce: 
Zlepšením laboratórnej spolupráce na národnej, krajskej a okresnej úrovni sa zaručí 
vyššia kvalita diagnostických možností a ich využitia v epidemiologickej praxi, čo 
v konečnom dôsledku významne ovplyvní epidemiologickú situáciu a zvýši schopnosť 
vysporiadať sa s prenosnými chorobami.    
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Časové obdobie: priebežne 
 
Zlepšenie hlásenia prenosných ochorení:  
Vyžaduje si veľmi úzku spoluprácu s lekármi primárneho kontaktu pre dospelých, deti 
a dorast, ako aj spoluprácu s infektológmi, odborníkmi pre tuberkulózu, pohlavne 
prenosné ochorenia a laboratóriami, ktoré zabezpečujú mikrobiologickú diagnostiku. 
Významné zlepšenie v tejto oblasti očakávame od zavedenia elektronického hlásenia 
prenosných ochorení terénnymi lekármi.  
Časové obdobie: priebežne a súbežne so zavedením nového monitorovacieho systému 
prenosných ochorení EPIS. 
 
Analýza rizika hrozby nových alebo „staronových“ infekčných ochorení: 
Základným predpokladom pre túto činnosť je kvalitný monitoring, hodnotenie                        
a zavedenie laboratórnej diagnostiky v rámci surveillance nových alebo „staronových“ 
infekčných ochorení, ktoré vznikajú vplyvom ekosystémového narušenia. Jedná sa o 
nové patogénny, známe choroby, pri ktorých sa zistili noví pôvodcovia alebo došlo 
u nich k vývojovým zmenám, znovuobjavené staré patogénny, rozvoj virulentných 
foriem (modifikácia klinických a epidemiologických znakov, zmeny na úrovni 
pôvodcov nákazy, zmeny reakcie hostiteľského organizmu). Táto činnosť si vyžaduje 
priebežné vzdelávanie a doškoľovanie zdravotníckeho personálu, ako aj veľmi úzku 
spoluprácu s mikrobiológmi, infektológmi a lekármi primárneho kontaktu. Dôležitú 
úlohu zohrá aj využívanie systému rýchleho varovania ECDC a WHO a rozširovanie 
týchto informácií cestou portálu nového informačného systému EPIS. 
Časové obdobie: priebežne 
 
Epidemiologický dohľad, monitorovanie, kontrola a riadenie importovaných 
prenosných ochorení prostredníctvom prisťahovalcov: 
Skvalitnenie dohľadu nad utečeneckými tábormi a strediskami, zrýchlenie prijímania 
preventívnych a represívnych opatrení vrátane očkovania v úzkej spolupráci 
s Hygienickou službou MV SR.  
Časové obdobie: priebežne 
 
Zlepšenie informovanosti a zvýšenie edukácie obyvateľstva v problematike prenosných 
ochorení 
Vstupný portál nového programu EPIS sprostredkuje širokej verejnosti všetky základné 
informácie o prenosných ochoreniach, ich výskyte v SR, o možnostiach ich  
predchádzania, o očkovaní, a ďalších preventívnych opatreniach.  Predpokladom 
využívania tohto nového zdroja informácií je jeho reklama cestou všetkých RÚVZ v SR 
ako aj centrálne prostredníctvom médií. 
Časové obdobie: priebežne 
 
Realizačné výstupy 
- analýza prenosných ochorení za rok 2007 
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- porovnanie výskytu prenosných ochorení v roku 2007 s výskytom v roku 2006 a za 
posledných 5 rokov, dlhodobé trendy 

- skvalitnenie surveillance prenosných ochorení zabezpečením: 
- včasnosti a vysokej kvality diagnostických možností patogénnych 

mikroorganizmov 
- včasnosti a vysokej kvality hlásenia prenosných ochorení na všetkých 

úrovniach  
- vysokej kvality monitorovania a kontroly prenosných ochorení 
- monitorovania rezistencie mikroorganizmov na ATB 

- hlásenie  vybraných prenosných ochorení do medzinárodných sietí  podľa 
požiadaviek ECDC a WHO t.j. BSN, ENTER-net,.. 

- zvýšením informovanosti zlepšiť a skvalitniť „individuálnu“ prevenciu obyvateľov 
v oblasti prenosných ochorení a tým zvýšiť ich schopnosť vysporiadať sa 
s prenosnými ochoreniami  
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6.3. INFORMAČNÝ  SYSTÉM  PRENOSNÝCH  OCHORENÍ 
 
Cieľ 
1. posilnenie surveillance a kontroly infekčných ochorení   
2. začlenenie našej surveillance infekčných ochorení do sieti EÚ 
 
Dosiahnutie cieľov si vyžaduje dostatočnú pripravenosť, koordinovaný odborne 
podložený a dobre zdokumentovaný postup a vytvorenie špecializovaných pracovných 
skupín. Tie sa budú starať o vybrané skupiny prenosných ochorení a sledovať kvalitu 
hlásených údajov. Zodpovední za činnosť jednotlivých pracovných skupín budú určení 
epidemiológovia z vybraných RÚVZ.  
Pre dosiahnutie cieľov je potrebné pripraviť „Štandardné postupy pre manažment 
prípadov infekčných ochorení“ v záväznom právnom formáte pre verejné 
zdravotníctvo. 
 
Gestor 
ÚVZ SR, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici 
 
Riešiteľské pracoviská 
RÚVZ v SR 
 
Anotácia 
Posilnenie surveillance a kontroly infekčných ochorení na Slovensku používaním 
nového informačného systému EPIS pripraveného v roku 2006 a využívaním všetkých 
možností, ktoré poskytuje - centrálnej databázy prípadov infekčných ochorení hlásených 
individuálne, centrálnej databázy prípadov chrípky, chrípke podobných ochorení 
a akútnych respiračných ochorení hlásených hromadne, centrálnej databázy vyšetrení 
vykonaných v NRC zahrnutých do projektu, systému rýchleho varovania. V súlade               
s pracovným plánom na rok 2006 na vykonanie akčného programu Spoločenstva 
v oblasti verejného zdravia (2003-2008) a Akčným programom Spoločenstva v oblasti 
zdravia (2007-2013) je potrebné zabezpečiť systematický zber, sumarizáciu a analýzu 
údajov o infekčných ochoreniach a monitorovaní zdravia obyvateľov, nájsť vhodný 
spôsob a mechanizmy podávania správ o epidemiologickej situácii na Slovensku 
a informovanosťou obyvateľov znižovať riziko vzniku infekčných ochorení.  
 
Etapy riešenia 
Vytvorenie špecializovaných pracovných skupín: 
- zoonózy (RÚVZ Banská Bystrica h.doc. MUDr. Avdičová, PhD.) 
- vírusové hepatitídy ( RÚVZ Banská Bystrica h.doc. MUDr. Avdičová, PhD.) 
- ochorenia preventabilné očkovaním a respiračné ochorenia (RÚVZ Martin Doc. 

MUDr. Hudečková, PhD., MPH) 
- nozokomiálne nákazy (RÚVZ Trenčín MUDr. Štefkovičová, PhD., MPH) 
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- pohlavne prenosné ochorenia a AIDS (RÚVZ hl.mesta Bratislava MUDr. Truska, 
CSc. ) 

- alimentárne nákazy (ÚVZ SR MUDr. Sláčiková a RÚVZ Nitra  MUDr. Tináková) 
- ostatné vybrané ochorenia – kožné nákazy,.. (RÚVZ Trnava MUDr. Ondicová) 
- emergentné nákazy (ÚVZ SR MUDr. RNDr. Mikas) 
- neuroinfekcie ( ÚVZ SR MUDr. Jančulová) 
Časové obdobie: ihneď a priebežne 
 
„Štandardné postupy pre manažment prípadov infekčných ochorení“: 
Vypracovanie štandardných postupov pre prácu v ohniskách výskytu prenosných 
ochorení v záväznom legislatívnom formáte. Vytvoriť pracovnú skupinu, určiť 
recenzenta a zabezpečiť publikovanie materiálu. 
Časové obdobie: 30.6.2007 
 
Vyhľadanie všetkých relevantných údajov podľa požiadaviek legislatívy EÚ 
a jednotlivých EÚ sieti: 
Zodpovedné osoby za vybrané nákazy pripravili zoznam položiek povinne hlásených 
do sietí, ktoré boli zohľadnené pri tvorbe programu. Tieto je potrebné ďalej aktívne 
sledovať, reagovať na nové požiadavky sietí a tieto implementovať do položiek 
programu EPIS. 
Časové obdobie: ihneď a priebežne 
 
Manažment epidémií: 
Manažujú sa epidémie nadregionáleho rozsahu s prideľovaním jedného hesla, ku 
ktorému sa priraďujú príslušné prípady z iných regiónov. 
Za prideľovanie kódov epidémií zodpovedá ÚVZ SR. 
Časové obdobie: ihneď a priebežne 
 
Manažment kontaktov a ohnísk: 
Dokumentujú sa všetky druhy protiepidemických opatrení pre pacienta, kontakty 
a ohnisko. Údaje slúžia pre posúdenie objemu práce v ohnisku ú ohniskách, ako aj pre 
zadministrovanie opatrení. 
Časové obdobie: ihneď a priebežne. 
 
Realizačné výstupy 
- vytvorenie informačného portálu pre: 

1. pre verejnosť 
2.  pre odborníkov 
3. pre užívateľov 

- vytvorenie centrálnej databázy: 
1.  prípadov infekčných ochorení hlásených individuálne 
2. prípadov chrípky, chrípke podobných ochorení a akútnych respiračných 
ochorení hlásených hromadne 
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3.  vyšetrení vykonaných v NRC zahrnutých do projektu 
4.  systému rýchleho varovania  

- vytvorenie manažérskeho informačného systému na rýchle a neštandardné analýzy 
údajov 
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6.4. NOZOKOMIÁLNE  NÁKAZY 
 
Cieľ 
1. zvyšovanie bezpečnosti pacientov v nemocničných zariadeniach   
2. rozšírenie prevenciu NN na princípe dobrovoľnosti a anonymite so spätnou väzbou 

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

hlásených NN 
4. predloženie návrhu na začlenenie výskytu NN medzi indikátory kvality 

poskytovania zdravotníckej starostlivosti    
 
Dosiahnutie cieľov si vyžaduje dostatočnú pripravenosť, koordinovaný odborne 
podložený a dobre zdokumentovaný postup, dobrú medziodborovú spoluprácu 
odborníkov verejného zdravotníctva a zdravotníckej starostlivosti, zdokonalenie 
a rozpracovanie legislatívy v oblasti nemocničnej epidemiológie zdravotníckych 
zariadení, vytvorenie štandardných postupov hygienickej a chirurgickej dezinfekcie rúk, 
vytvorenie štandardných čistiacich, dezinfekčných a sterilizačných postupov pre 
zdravotnícke pomôcky, zintenzívnenie edukačných pregraduálnych a postgraduálnych 
programov. 
 
Gestor 
RÚVZ so sídlom v Trenčíne a v Banskej Bystrici 
 
Riešiteľské pracoviská 
RÚVZ v SR 
 
Anotácia 
Požiadavky na posilnenie surveillance a kontroly závažných nozokomiálnych nákaz na 
rizikových lôžkových oddeleniach zdravotníckych zariadení (chirurgické smery, OAIM, 
JIS) sú v súlade s pracovným plánom na rok 2006 na vykonanie akčného programu 
Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003-2008), Akčným programom 
Spoločenstva v oblasti zdravia (2007-2013) a programom EÚ „Improving Patient Safety 
in Europe“ (IPSE). Skvalitnením surveillance a kontroly NN, kontroly hygienicko-
epidemiologického režimu a bariérovej ošetrovateľskej techniky, manažmentu 
závažných NN a spätnej väzby k ošetrujúcim lekárom, ako poskytovateľom údajov 
o NN, môžeme významne ovplyvniť výskyt NN a zvýšiť bezpečnosť pacientov. 
Sledovanie mikrobiálnej rezistencie na ATB a biocídy, kontrola endemického 
osídľovania nemocníc nemocničnými polyrezistentnými kmeňmi, aplikácia správnych 
režimových opatrení, zlepšenie laboratórnej spolupráce, využitie existujúcich 
programov EÚ a edukácia odborníkov na kontrolu nemocničných infekcií sú 
neoddeliteľnou súčasťou všetkých programov zaoberajúcich sa zlepšením bezpečnosti 
pacientov v zdravotníckych zariadeniach. Podobná situácia vzniká aj v zariadeniach pre 
starších  obyvateľov (ÚSS, DD, apod.) a je ju potrebné riešiť.  
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 Etapy riešenia 
Zavádzanie surveillance vybraných nozokomiálnych nákaz v programe EÚ HELICS: 
Pilotné zavedenie HELICS vo vybraných nemocniciach v SR na báze dobrovoľnosti 
a anonymity sa uskutočnilo v priebehu rokov 2005-2006. Program sa začal realizovať na 
oddeleniach anesteziológie a resuscitácie a jednotkách intenzívnej starostlivosti. Na 
základe výsledkov analýzy budú prijaté príslušné opatrenia a postupy. V roku 2007 sa 
počíta so zapojením ďalších nemocníc.   
Časové obdobie: jún 2007 (analýza aktivít v rámci programu HELICS) 
Časové obdobie: priebežne (zapojenie ďalších nemocníc do programu HELICS). 
 
Implementácia moderných foriem vzdelávania cieľových skupín zdravotníckych 
pracovníkov v oblasti prevencie NN: 
V rámci postgraduálneho doškoľovania zdravotníckych pracovníkov spolupracovať so 
SZU a lekárskymi fakultami v implementácii moderných foriem vzdelávania v oblasti 
prevencie nozokomiálnych nákaz.    
Časové obdobie: december 2007 
 
Realizačné výstupy 
- analýza výskytu nozokomiálnych nákaz za rok 2007 
- porovnanie výskytu nozokomiálnych nákaz v roku 2007 s výskytom v roku 2006 a za 

posledných 5 rokov 
- skvalitnenie surveillance a kontroly nozokomiálnych nákaz zabezpečením: 

- vysokej kvality diagnostických možností patogénnych mikroorganizmov  
- vysokej kvality monitorovania a kontroly nozokomiálnych nákaz 

- zvýšenie bezpečnosti pacientov v zdravotníckych zariadeniach  
- štandardné čistiace, dezinfekčné a sterilizačné postupy pre zdravotnícke pomôcky 
- štandardné postupy hygienickej a chirurgickej dezinfekcie rúk 
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6.5. SURVEILLANCE CHRONICKÝCH OCHORENÍ 
 
Cieľ 
1. prevencia chronických chorôb  
2. znižovanie chorobnosti a úmrtnosti na chronické ochorenia a zlepšenie kvality života 

populácie 
3. ochrana občanov pred ohrozeniami zdravia  
4. presadzovanie štátnej zdravotnej politiky, ktorá vedie k zdravšiemu spôsobu života 
Dosiahnutie cieľov si vyžaduje dostatočnú pripravenosť, koordinovaný postup odborne 
podložený a dobre zdokumentovaný, podporu zdravia a edukáciu verejnosti 
v prevencii chronických ochorení.   
 
Gestor 
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici 
 
Riešiteľské pracoviská 
RÚVZ v SR 
 
Anotácia 
Chronické ochorenia sú závažným zdravotným, ekonomickým a sociálnym problémom 
najmä vo vyspelých krajinách. V súlade s pracovným plánom na rok 2006 na vykonanie 
akčného programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003-2008), Akčným 
programom Spoločenstva v oblasti zdravia (2007-2013), na základe analýz výsledkov 
CINDI  a doteraz realizovaných intervenčných programov (Slovensko bez tabaku, 
primárna prevencia hypertenzie, Zdravé deti v zdravých rodinách), ako aj 
individuálneho a skupinového poradenstva obyvateľov SR je potrebné zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany zdravia s dodržaním etických hodnôt a neporušovaním 
existujúcich kódexov správania. Osobitný dôraz EÚ kladie na zlepšenie zdravotného 
stavu a podporu zdravého životného štýlu detí a mladých ľudí. Pre pohodu občanov je 
dôležité zvýšenie počtu rokov zdravého života, predchádzanie chorobám a podpora 
starnutia. Rozvoj verejného zdravotníctva v oblasti chronických  ochorení si vyžaduje 
zlepšiť informovanosť verejnosti a odstrániť všetky rozdiely, aby mali občania SR 
rovnaký prístup k zdravotníckej starostlivosti bez ohľadu na pohlavie, vek, etnický 
pôvod, vzdelanie alebo miesto bydliska. 
 
Etapy riešenia 
Technická a materiálna príprava skríningu v 9 okresoch SR: 
Výber respondentov z  evidencie obyvateľstva, aktualizácia dotazníkov, tlač 
dotazníkov, zabezpečenie odberových súprav, diagnostických setov, inštruktáž 
intervierov a lekárov vykonávajúcich vyšetrenia. 
Časové obdobie: druhý polrok 2007 
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Realizácia kampane „Prestaň a vyhraj“: 
Sledovanie účastníkov po roku od súťaže. Kampaň je súčasťou  projektu „Slovensko bez 
tabaku“.  
Časové obdobie: I. polrok 2007 
 
Realizácia kampane „Vyzvi srdce k pohybu“: 
Technická a materiálna príprava kampane, hľadanie sponzorov a ďalších 
spolupracovníkov sa uskutočňuje v druhom polroku 2006, vlastná realizácia kampane 
v prvom polroku 2007. 
Časové obdobie:  I. polrok 2007 
 
Zhodnotenie efektivity intervenčných aktivít určených minoritným skupinám 
a príprava návrhu jednotného postupu: 
Zber údajov zo všetkých zapojených RÚVZ, analýza týchto údajov a porovnanie 
s majoritnou populáciou. Na základe získaných výsledkov budú predložený návrh 
stratégií pre intervencie. 
Časové obdobie: jún 2007 
 
Realizácia projektov v rámci programu CINDI: 
V jednotlivých projektoch sa dôraz kladie na skupinové poradenstvo na pracoviskách 
a komunitách žijúcich na vidieku. Realizácia individuálneho a skupinového 
poradenstva formou výjazdov pracovníkov Poradní zdravia. 
Časové obdobie: priebežne 
 
Spoluúčasť na projekte „Obezita“: 
Pracovníci poradenských centier budú vykonávať intervenčné aktivity určené cieľovej 
populácii, na rôznych úrovniach (všeobecná populácia, osoby v riziku, osoby 
s nadhmotnosťou a a obezitou). 
Časové obdobie: druhý polrok 2007 a priebežne 
 
Príprava mediálnej kampane zameranej na propagáciu zdravého spôsobu života:  
Cieľom úlohy je pripraviť program o zdravom spôsobe života zo všetkých hľadísk vo 
verejno-právnej televízii v čase vysokej sledovanosti.  
Časové obdobie: druhý polrok 2007 
 
Realizačné výstupy 
- zlepšiť identifikácie hlavných zdravotných ťažkostí našej populácie 
- pomôcť pri určovaní nerovností v oblasti zdravia 
- zvýšením informovanosti zlepšiť a skvalitniť „individuálnu“ prevenciu obyvateľov 

v oblasti chronických ochorení  
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6.6. MIMORIADNE EPIDEMIOLOGICKÉ SITUÁCIE, VRÁTANE  BIOTERORIZMU 
 
Cieľ 
1. ochraňovať občanov pred mimoriadnymi epidemiologickými situáciami, 
2. zabezpečiť pripravenosť, rýchlu a koordinovanú reakciu na  mimoriadne 

epidemiologické situácie (hrozby a naliehavé situácie)  a ich udržateľný priebeh, 
3. podporovať medzirezortnú spoluprácu, 
4. skvalitniť pripravenosť na pandémiu chrípky a riešenie osobitných zdravotných 

hrozieb, 
5. rozvíjať stratégiu spoločnej krízovej komunikácie. 
 
Dosiahnutie cieľov si vyžaduje dostatočnú pripravenosť, koordinovaný postup odborne 
podložený a dobre zdokumentovaný, komunikáciu na národnej a medzinárodnej 
úrovni.   
 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracoviská 
RÚVZ v SR 
 
Anotácia 
Rýchla a koordinovaná reakcia na mimoriadne epidemiologické situácie, hrozby 
a naliehavé situácie (ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s vypustením biologických látok 
týkajúcich sa prenosných ochorení) alebo v súvislosti s očakávanou pandémiou chrípky, 
si vyžaduje dostatočné kapacity v oblasti ľudských zdrojov, materiálneho zabezpečenia 
a vedomostného potenciálu. Na úrovni EÚ, ale aj na národnej, krajských a okresných 
úrovniach, svoju nezastupiteľnú úlohu zohrávajú stratégie spoločnej krízovej 
komunikácie, pripravenosť zdravotníctva, medzirezortná spolupráca, risk assesment 
a risk manažment. Prioritami sú plány na podporu všeobecnej pripravenosti a vhodnej 
reakcie na ohrozenie zdravia v prípade potreby. V oblasti verejného zdravotníctva 
dôležitú úlohu zohráva aj informovanosť obyvateľov. Všetky činnosti na ochranu pred 
zdravotnými ohrozeniami obyvateľov SR sú koordinované s ECDC a EK. 
 
Etapy riešenia 
Stratégie súvisiace s pripravenosťou a kontrolou prenosných ochorení predstavujúcich 
závažnú hrozbu  pre obyvateľstvo (pandémia, bioteroristické útoky) 
Príprava plánov, rozvoj stratégií a postupov pre stanovenie, testovanie, hodnotenie 
a revidovanie nepredvídaných udalostí na národnej úrovni, krajských, okresných                
a miestnych úrovniach, a ich súčinnosť v rámci našej krajiny, ale i medzi členskými 
štátmi EÚ. Tieto úlohy zabezpečujúce vysokú ochranu zdravia obyvateľov je možné 
plniť len v prípade monitoringu, zabezpečenia včasného varovania pred závažnými 
ohrozeniami zdravia a pri  získavaní a využívaní spoľahlivých informácií.  
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Časové obdobie: priebežne 
 
Pandemická pripravenosť: 
Plánovanie všeobecnej pripravenosti na očakávanú pandémiu chrípky a činností 
súvisiacich s prevenciou sezónnej chrípky, vrátane krízovej komunikácie a materiálneho 
zabezpečenia (antivirotika, vakcíny, potrebný zdravotnícky materiál). Dôležitým 
nástrojom na všetkých úrovniach je informovanosť o ohrození zdravia obyvateľov, 
príslušných epidemiologických opatreniach a sociálno-ekonomickom dopade pandémie.  
Časové obdobie: priebežne 
 
Realizačné výstupy 
- zlepšenie všeobecnej pripravenosti verejného zdravotníctva na Slovensku na 

pandémiu chrípky 
- zlepšenie všeobecnej pripravenosti verejného zdravotníctva na Slovensku na krízové 

situácie 
- príprava stratégie krízovej komunikácie 
- príprava koordinovaného postup v prípade pandémie chrípky alebo inej 

mimoriadnej epidemiologickej situácie 
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6.7. ENVIRONMENTÁLNA  SURVEILLANCE  POLIOMYELITÍDY                        
A  SLEDOVANIE  VDPV 
 
Cieľ 
Monitorovanie cirkulácie divokých a vakcinálnych  kmeňov poliovírusov vyšetrovaním 
odpadových  vôd s osobitným  zreteľom na sledovanie  tzv. VDPV (Vaccine Derived 
Polio Viruses). 
 
Gestor 
ÚVZ SR  
 
Riešiteľské pracoviská 
RÚVZ v SR 
 
Anotácia  
Po úspešnej eradikácii poliomelitídy v Slovenskej republike je potrebné naďalej 
pokračovať vo  všetkých doteraz vykonávaných  surveillance poliomyelitídy, ku ktorým  
patrí  aj vykonávanie  pravidelného  virologického  vyšetrovania  odpadových vôd na 
zistenie prítomnosti  poliovírusov  vo vonkajšom prostredí. Sledovanie cirkulácie 
poliomyelitických vírusov vyšetrovaním odpadových vôd sa začalo v rámci surveillance 
poliomyelitídy vykonávať vo vybraných lokalitách Slovenska v roku 1970. 
 V roku  2003 bol po prvý krát na území SR zo vzorky odpadovej vody odobratej 
v čističke odpadových vôd vo Vrakuni a Skalici  izolovaný vakcínou derivovaný 
poliovírus typ 2.  Vyšetrenie v Regionálnom referenčnom laboratóriu v Helsinkách 
poukázalo na takmer 15% divergenciu od vakcinálneho kmeňa a genetická identita  zo 
Sabinovým vakcinálnym kmeňom bola len 86,6 %. 
V roku 2005  bola  v SR potencionálne infekčná orálna poliovakcína nahradená 
inaktivovanou vakcínou.  
Environmentálna surveillance spočíva  vo virologickom vyšetrovaní odpadových vôd 
vykonávanom celoslovensky podľa pokynov riaditeľa ÚVZ. Vzorky sa odoberajú 
systematicky najmä vo väčších mestách  a v utečeneckých táboroch  a to v mieste 
vyústenia odpadových vôd  do čističky odpadových vôd. 
 
Etapy riešenia 
I . etapa:  január – február 2007: 
Organizačné  zabezpečenie. Príprava harmonogramu odberov. 

 
II.  etapa marec – november 2007:  
Vykonanie odberov v niekoľkých lokalitách spádového územia každého z troch 
virologických laboratórií regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Odbery sa 
vykonajú každý druhý mesiac podľa platných pokynov riaditeľa ÚVZ SR 
vypracovaných NRC ÚVZ SR  Sledovanie  cirkulácie divých  a vakcinálnych  kmeňov 
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poliovírusov v odpadových vodách a zasielanie izolovaných  kmeňov  do Regionálneho 
referenčného laboratória  v Helsinkách.  
 
III. etapa  
Vyhodnotenie  výsledkov za rok 2007 a ich porovnanie s predchádzajúcim obdobím. 
 
Výstupy 

1. Udržanie certifikácie  eradikácie poliomyelitídy v SR. 
2. Vyhlásenie globálnej eradikácie.  
3. Eradikácia umožní v budúcnosti  zrušiť pravidelné povinné očkovanie  

a finančné prostriedky posunúť na iné očkovania.  
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6.8. PREVENCIA  HIV/AIDS 
 
Gestor 
RÚVZ so sídlom v Košiciach 
 
Riešiteľské pracoviská 
RÚVZ  v sídlach krajov a všetky RÚVZ košického kraja 
 
Cieľ 
Najohrozenejšou skupinou u nás sú mladí ľudia, ktorí v súčasnosti skôr dospievajú, 
začínajú skôr pohlavne žiť ale nemajú ešte upevnené väzby zodpovednosti voči sebe 
samým i okoliu. Správajú sa riskantnejšie. Mladí ľudia sú 10x náchylnejší k pohlavne 
prenosným ochoreniam, vrátane AIDS, než dospelí. 
Cieľom projektu je, aby mladí ľudia,  hlavne žiaci 9.ročníkov základných škôl  
a stredných  
škôl diskutovali o týchto problémoch a netradičným spôsobom (hrou), účasťou na 
tomto projekte, získali a osvojili si čo najviac vedomostí o problematike HIV/AIDS, 
iných pohlavne  
prenosných ochorení, antikoncepcii, sexuálnom správaní, až po formovanie humánneho 
prístupu a podpore sociálneho cítenia k ľuďom HIV pozitívnym a chorým na AIDS. 
Dôslednou realizáciou projektu očakávame  zmenu  postojov a chovania sa mladých 
ľudí.     
 
Anotácia 
Projekt vychádza z prijatých programov a aktivít HIV/AIDS v SR a z interaktívneho 
projektu „Hrou proti AIDS“, predlohou ktorého bol projekt nemeckej Spolkovej centrály 
pre zdravotnú osvetu BZgA, nazvaný „ Mitmach - Parcours zu AIDS, Liebe und 
Sexualität “.   
I napriek dostupnosti informácií, ktoré sú v dnešnej dobe k dispozícii, sa počet HIV 
pozitívnych stále zvyšuje. Prevencia je prevažne založená na báze pasívneho príjmania 
informácií. Pokiaľ nie je vytvorený priestor pre diskusiu a hlbšie pochopenie, základné 
fakty bývajú väčšinou čiastočne známe, ale neakceptované. Preto v rámci projektu sa na 
školách budú organizovať stretnutia so študentmi, kde získajú potrebné vedomosti a 
informácie v danej problematike netradičnými metódami. Súčasťou projektu bude aj 
formou dotazníkov zistenie vedomostnej úrovne a zmeny postojov študentov pred 
účasťou a po účasti na stretnutí.   
Potrebu realizovať tento projekt v čo najširšom meradle potvrdzujú aj najnovšie 
prieskumy Eurobarometru, v ktorom Slováci patria k národom s najslabšími 
informáciami v tejto problematike.      
 
Etapy riešenia 
Projekt sa uskutoční v rokoch 2007 – 2011  (5 rokov)  
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Každoročne sa zabezpečí: 
• v mesiacoch január - február vypracovanie metodického postupu na riešenie  

projektu v danom roku a zaslanie riešiteľským pracoviskám – RÚVZ Košice  
• marec 2007 - vypracovanie špeciálneho dotazníka  na vyhodnotenie vedomostnej 

úrovne študentov pred a po účasti na jednotlivých stretnutiach – RÚVZ Košice    
• marec - november vlastná realizácia projektu na RÚVZ Košického kraja 
• dotazníkové spracovanie a vyhodnotenie vedomostnej úrovne študentov pred 

a po účasti na stretnutí - RÚVZ Košického kraja 
• december - zaslanie, spracovanie a vyhodnotenie výsledkov stretnutí na školách 

na RÚVZ Košice 
• december - zaslanie, spracovanie a vyhodnotenie výsledkov dotazníkov na 

RÚVZ Košice 
• RÚVZ Košice predloží záverečnú správu na ÚVZ SR  

 
Výstupy 
Zvýšiť úroveň informovanosti a zmeny postojov mladých ľudí v problematike 
HIV/AIDS a iných pohlavne prenosných ochorení.   
 
Termín ukončenia 
December 2011   
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7. OBJEKTIVIZÁCIA  FAKTOROV PROSTREDIA (BŽP, MŽP, CHA, FF) 
 

Č. Ú. NÁZOV  ÚLOHY GESTOR  ÚLOHY 
Cyanobaktérie 
RIEŠITEĽSKÉ  PRACOVISKO 

ÚVZ SR 7.1. 

ÚVZ SR, RÚVZ so spádovým územím s výskytom 
vybraných lokalít  

 

   
Legionely a améby v zdravotníckych zariadeniach, 
nebytových   budovách a v  oddychových zónach 

7.2. 

ÚVZ SR 

ÚVZ SR 

   
Minerálne  a  pramenité  balené  vody 7.3. 
ÚVZ SR, RÚVZ v SR 

ÚVZ SR 

   
Radiačne  ošetrené  potraviny 7.4. 
ÚVZ SR, RÚVZ v SR 

ÚVZ SR 

   
Cytogenetická analýza ľudských periférnych 
lymfocytov u pracovníkov exponovaných 
ionizujúcemu  žiareniu 

7.5.  

ÚVZ SR 

ÚVZ SR 

   
Materské mlieko 7.6. 
ÚVZ SR 

ÚVZ SR 

   
Rezíduá pesticídov v potravinách pre dojčenskú 
a detskú výživu 

7.7. 

ÚVZ SR, RÚVZ v SR 

ÚVZ SR 

   
Lokálna nepohoda v priestoroch s núteným 
vetraním  a  klimatizáciou 

7.8. 

ÚVZ SR 

ÚVZ SR 

   
Glutén v diétnych potravinách 7.9. 
ÚVZ v SR 

ÚVZ SR 
 

   
Monitoring  kvality  prevádzky  umelých  soľných 
jaskýň 

7.10. 

ÚVZ SR 

ÚVZ SR 
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Typizácia patogénnych mikroorganizmov metódu 
polymerázovej reťazovej reakcie  

ÚVZ SR 7. 11. 

ÚVZ SR  
   

Informatizácia laboratórnych odborov  7.12. 
ÚVZ SR, RÚVZ v SR, dodávateľ informačného 
systému  

ÚVZ SR 

   
Stanovenie oxidu kremičitého v respirabilnej 
frakcii aerosólu 

RÚVZ so sídlom 
v Banskej Bystrici 

7.13.  

RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici a v Košiciach  
   

Stanovenie PAU v ovzduší a hydroxypyrénu 
v moči u pracovníkov vybraných profesií 

RÚVZ so sídlom 
v Banskej Bystrici 

7.14. 

RÚVZ v Banskej Bystrici  
   

Stanovenie olova v krvi exponovaných 
pracovníkov 

RÚVZ so sídlom 
v Košiciach 

7.15. 

RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici a v Košiciach  
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7.1. CYANOBAKTÉRIE  
 
Cieľ  
- monitorovanie výskytu cyanobaktériových vodných kvetov na vodárenských 

a rekreačných nádržiach 
- zisťovanie toxicity a prítomnosti cyanotoxínov vo vodných kvetoch a vo vode  
- zisťovanie korelácií medzi výskytom vodných kvetov a znečistením vody 
- včasné varovanie obyvateľstva pred možnými zdravotnými rizikami  
- návrhy na revitalizáciu lokalít ohrozených vodnými kvetmi 
 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracoviská 
RÚVZ so spádovým územím s výskytom vybraných lokalít  
 
Anotácia  
Identifikácia a kvantifikácia cyanobaktériových vodných kvetov a ich toxínov vo 
vodárenských nádržiach a na rekreačných vodných plochách s cieľom zníženia 
zdravotného rizika obyvateľstva pri zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou a pri 
kúpaní.  
Lokality:  
Vodárenské nádrže: Hriňová, Klenovec, Bukovec, Turček, Malinec, Starina, Nová 
Bystrica, Rekreačné nádrže: Ružiná, Kanianka, Zelená voda- Nové Mesto nad Váhom, 
Šaštín- Stráže, Veľká Domaša, Štiavnické jazerá, Zemplínska Šírava,  Liptovská Mara, 
Jazero Vinné, Senec, Kuchajda, Veľký Draždiak, Zlaté piesky,  Ivánka pri Dunaji, Jazero 
v Košiciach, Kunov, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Košice- Jazero. 
 
Etapy riešenia 

1. prieskum terénu – máj 2007 
2. monitoring – máj- október 2007, 
3.   vyhodnotenie, závery -december 2007 

 
Výstupy 

1. Hlásenia o výskyte vodných kvetov a informácie v masmédiách 
2. Správa o zhodnotení kvality vody v súvislosti s vodnými kvetmi 
3. Hodnotenie jednotlivých vodných telies z hľadiska ich ďalšieho využívania na 

zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a na rekreáciu. 
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7.2. LEGIONELY A  AMÉBY V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH, 
NEBYTOVÝCH   BUDOVÁCH A V  ODDYCHOVÝCH ZÓNACH  
 
Cieľ 

• vyvinúť nové metódy polymerázovej cyklickej reakcie (PCR) na identifikáciu 
patogénnych druhov legionel a améb, 

• zistiť  výskyt legionel a améb vo vodovodných sieťach  a klimatizovaných 
priestoroch vo vybraných nebytových budovách a  zdravotníckych  zariadeniach 
a vo fontánach a na tobogánoch kúpalísk  

• zhodnotiť súvislosti medzi výskytom legionel a améb v sledovaných objektoch, 
• overiť účinnosť použitých postupov na elimináciu legionel a améb 

v distribučných   systémoch  vôd  a v aerosóloch 
• navrhnúť  limity na hodnotenie výskytu legionel a améb vo vodách a ovzduší.  

 
Gestor úlohy 
ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracovisko 
ÚVZ SR, RÚVZ so sídlom v Nitre, RÚVZ so sídlom v Prievidzi 
 
Anotácia 
Zhodnotenie výskytu a asociácie legionel a améb vo vodách a aerosóloch vo vybraných 
zdravotníckych zariadeniach, nebytových budovách a vodných stavbách oddychových 
zón.  Získanie podkladov pre úpravu príslušnej legislatívy na preventívnu ochranu 
zdravia obyvateľstva. 

 
Etapy riešenia 

1. vývoj nových metód -2007 
2. monitoring -2007-2008 
3. vyhodnotenie –december 2008 
 

Výstupy 
• Postupy metód na identifikáciu patogénnych druhov legionel a améb 
• Správa o výskyte  legionel a améb vo vodách a ovzduší  sledovaných nebytových 

budov a budov zdravotníckych zariadení,  
• Správa o výsledkoch sledovania  výskytu legionel a améb vo vodnom prostredí 

fontán a  tobogánov na kúpaliskách, 
• Návrh správnej stratégie na elimináciu zdravotných rizík z kolonizácie vodných 

systémov a ovzdušia legionelami a amébami, 
• Návrhy na úpravu príslušnej legislatívy. 
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7.3. MINERÁLNE  A  PRAMENITÉ  BALENÉ  VODY 
 
Cieľ  

- overenie kvality minerálnej a pramenitej balenej vody pri skladovaní 
v predpísaných podmienkach 

- overenie doby trvanlivosti minerálnych a pramenitých balených vôd, 
- kontrola zdravotnej nezávadnosti minerálnych a pramenitých balených vôd 

v obchodnej sieti 
 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracoviská 
RÚVZ v SR 
 
Anotácia 
Potravinový dozor nad kvalitou minerálnych a pramenitých balených vôd pri ich  
plnení  a pri  skladovaní a predaji  v obchodnej sieti. 
 
Druhy vôd 
Minerálne a pramenité balené vody tuzemské a z dovozu, perlivé aj neperlivé 

 
Etapy riešenia 

1. monitoring kvality čerstvo naplnených tuzemských balených vôd a preverenie 
ich doby trvanlivosti - 2007 

2. monitoring kvality vody tuzemských a dovážaných vôd v obchodnej sieti - 2007 
3. vyhodnotenie – december 2007 

 
Výstupy 

1. Správa potravinového dozoru o kvalite čerstvo plnenej minerálnej a pramenitej 
balenej vody. 

2. Správa potravinového dozoru o kvalite minerálnej a pramenitej balenej vody 
v obchodnej sieti. 

3. Návrhy na úpravu doby trvanlivosti minerálnej a pramenitej balenej  vody. 
4. Metodický pokyn na hodnotenie zdravotnej bezpečnosti minerálnych 

a pramenitých balených vôd. 
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7.4. RADIAČNE  OŠETRENÉ  POTRAVINY 
 
Cieľ 
- monitoring radiačne ošetrených potravín s obsahom tuku v obchodnej sieti 
- monitoring radiačne ošetrených potravín rastlinného pôvodu v obchodnej sieti 
- ochrana zdravia obyvateľstva pred nepriaznivými účinkami radiačne ošetrených 

potravín dovážaných z tretích krajín 
- ochrana zdravia obyvateľstva pred nepriaznivými účinkami radiačne ošetrených 

potravín vyrábaných v SR zo surovín dovážaných z tretích krajín 
- plnenie prijatých opatrení v rámci dohovoru s krajinami EU nad kontrolou 

označovania použitia technológie ožiarenia potravín 
 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracoviská 
RÚVZ v SR 
 
Anotácia 
Zapojenie do monitoringu krajín EU v nadväznosti na prijaté opatrenia v oblasti 
potravinového dozoru nad radiačne ošetrenými potravinami v spotrebiteľskej sieti 
dovážané z tretích krajín a výrobky vyrobené v SR z dovezených surovín 
 
Druhy potravín 
Rôzne druhy nebalených orechov, hydinové mäso z dovozu z 3.krajín, morské 
živočíchy, syry z dovozu, koreniny a byliny, kakaový prášok, sušená zelenina, rôzne 
druhy čajov  
 
Etapy riešenia 
1. zber a analýzy vzoriek radiačne ošetrených potravín s obsahom tuku z obchodnej 

siete –január - december 2007 
2. zavedenie nových metód na analýzy radiačne ošetrených potravín rastlinného 

pôvodu bez obsahu tuku; akreditácia metód; zber a analýzy vzoriek radiačne 
ošetrených potravín s obsahom tuku z obchodnej siete -  január – december 2007 

3. zber a analýzy vzoriek radiačne ošetrených potravín s obsahom tuku a ostatných 
potravín rastlinného pôvodu z obchodnej siete; vyhodnotenie výsledkov 
monitoringu 
január - december 2008 

Výstupy 
1. Hodnotenia kontrolovaných vzoriek potravín 
2. Návrhy opatrení na ochranu zdravia obyvateľstva pri zistení pozitívnych nálezov 

obsahu látok indikujúcich radiačné ošetrenie potravín 
3. Správa z monitoringu pre EK  
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7.5. CYTOGENETICKÁ  ANALÝZA  ĽUDSKÝCH  PERIFÉRNYCH  LYMFOCYTOV                   
U  PRACOVNÍKOV  EXPONOVANÝCH  IONIZUJÚCEMU  ŽIARENIU 
 
Cieľ 
• sledovať genotoxicitu u pracovníkov profesionálne exponovaných ionizujúcemu 

žiareniu 
• určiť vzťah medzi dávkou ionizujúceho žiarenia. a možným chromozomálnym 

poškodením 
• navrhnúť odporúčanie na zaradenie cytogenetického vyšetrenia do preventívnych 

lekárskych prehliadok 
 
Riešiteľské pracovisko 
ÚVZ SR  
 
Anotácia 
Ionizujúce žiarenie vyvoláva génové ako aj chromozómové mutácie a je mutagénom 
s priamym účinkom na bunky. Mutácie v somatických bunkách zvyšujú frekvenciu 
nádorového bujnenia   a sú považované za závažné riziko pre ľudskú populáciu. 
Skoré odhalenie účinkov pôsobenia ionizujúceho žiarenia na genetický materiál je 
dôležité, nakoľko jeho poškodenie môže viesť ku karcinogenite. Sledovanie 
mutagénnych účinkov u pracovníkov profesionálne exponovaných ionizujúcemu 
žiareniu má preventívny charakter.  
 
Etapy riešenia 
1. etapa: 
• výber pracovísk a skupín pracovníkov - apríl 2007 
• meranie expozície ionizujúcemu žiareniu – apríl - december 2007 

2. etapa: 
• odbery a laboratórne spracovanie vzoriek biologického materiálu (krv) apríl 2007 -  

september 2007 
• mikroskopické hodnotenie preparátov, stanovenie frekvencie chromozomálnych 

aberácií a mikrojadier – október 2007 –  október 2008 
3. etapa: 
• vyhodnotenie cytogenetickej analýzy, určenie vzťahu medzi dávkou ionizujúceho 

žiarenia a možným chromozomálnym poškodením – február 2009 
• vypracovanie návrhu na zaradenie cytogenetického vyšetrenia do systému 

preventívnych lekárskych prehliadok – máj 2009 
 
Výstupy 
• Záverečná správa 
• Návrh opatrení 
• Prezentácia formou prednášok a publikácií 
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7.6. MATERSKÉ MLIEKO 
 
Cieľ 

• sledovať nutričnú kvalitu materského mlieka monitorovaním biopozitívnych 
látok (obsahu bielkovín, tuku, sacharidov, fosforu, vápnika, železa a medi) 

• zisťovať obsah chemických kontaminantov, t.j. bionegatívnych látok v mlieku 
ako odozvu na životné prostredie matiek (prítomnosť ťažkých kovov, 
polychlórovaných bifenylov a chlórovaných pesticídov) 

• sledovať kvalitu nepasterizovaného mlieka ako odozvu na zdravotný stav matky 
a spôsob manipulácie s mliekom 

• sledovať účinnosť pasterizácie materského mlieka porovnávaním  
mikrobiologickej kvality pred a po jeho pasterizácii  

• zisťovať prítomnosť patogénnych mikroorganizmov v nepasterizovanom 
a pasterizovanom mlieku a stafylokokového enterotoxínu v pasterizovanom 
mlieku ako prevenciu proti ohrozeniu zdravia novorodencov podávaním 
kontaminovaného mlieka 

 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracovisko 
ÚVZ SR, Laktárium DFN Limbová ul. Bratislava 
 
Anotácia  
Kvalita materského mlieka závisí od fyziológie matky, od kvality životného prostredia, 
jej stravovacích návykov, zodpovednosti pri manipulácii s mliekom a spôsobom úpravy 
a uchovávania mlieka v laktáriu do jeho použitia.  Predmetom riešenej problematiky je 
cielená mikrobiologická a chemická kontrola materského mlieka zbieraného od darkýň 
do laktária a po pasterizácii podávaného novorodencom.  

 
Etapy riešenia 

1. monitoring- december 2007 
2. vyhodnotenie – január 2008 
 

Výstupy 
1. Záverečná správa o sledovaní biopozitívnych a bionegatívnych látok 

v materskom mlieku vo vzťahu k životným podmienkam. 
2. Zhodnotenie účinnosti tepelného opracovania materského mlieka v laktáriu. 
3. Vyhodnotenie trendov vývoja kvality materského mlieka za sledované obdobie 

v porovnaní s výsledkami testovania v rokoch 2000-2003. 
4. Návrh opatrení na správnu manipuláciu, úpravu a uskladnenie materského 

mlieka za účelom zachovania jeho kvality. 
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7.7. REZÍDUÁ PESTICÍDOV V POTRAVINÁCH PRE DOJČENSKÚ A DETSKÚ 
VÝŽIVU 

 
Cieľ 
- monitoring obsahu rezíduí pesticídov v potravinách pre dojčenskú a detskú výživu  

v obchodnej sieti, 
- ochrana zdravia detskej populácie, 
- plnenie prijatých opatrení v rámci dohovoru s krajinami EU nad kontrolou obsahu 

rezíduí pesticídov v  dojčenskej a detskej výžive. 
 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracoviská 
ÚVZ SR, RÚVZ v SR  
 
Anotácia 
Zapojenie sa do monitoringu krajín EU v nadväznosti na prijaté opatrenia v oblasti 
potravinového dozoru nad kvalitou dojčenskej a detskej výživy z hľadiska obsahu 
rezíduí pesticídov. 
 
Druhy potravín 
Rôzne druhy dojčenskej a detskej výživy na báze mlieka, ovocia, zeleniny a cereálií.  
 
Etapy riešenia 
1. etapa:  

zber a analýzy 110 vzoriek potravín pre dojčenskú a detskú výživu z obchodnej siete 
prostredníctvom RÚVZ na obsah α-HCH, β-HCH, γ-HCH, dieldrinu, HCB, endrinu; 
heptachlóru, aldrinu, DDT,DDD,DDE, metoxychlóru, α-β-endosulfánu, disulfotonu, 
fensulfothionu, omethoatu, dimethoatu, terbufosu, cadufosu, demeto-S-methylu, 
demethon-S-methyl sulfonu, oxydemetoňhon-methylu, ethoprophosu, fipronilu, 
nitrofenu, propinebu, propylenthiourei, fentinu, haloxyfopu. – január – september 
2007 

 
2. etapa:  

zavedenie nových metód HPLC/MS/MS a GC/MS/MS na stanovenie manebu, 
zinebu, mancozebu, zavedenie nových metód plynovej chromatografie na stanovenie 
cypermethrínu, deltamethrínu, chlópyriphosu, chlórpyriphosmetylu, diazinónu, 
dimethoátu a ďalších cca 60 druhov pesticídov v detskej výžive;  akreditácia metód. 
január – december 2007 
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3. etapa:  
zber a analýzy 150 vzoriek dojčenskej a detskej výživy na obsah pesticídov 
zavedenými a akreditovanými metódami. január – december 2008 
 

Výstupy 
1. Hodnotenia kontrolovaných vzoriek potravín 
2. Správa z monitoringu pre EK  
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7.8. LOKÁLNA NEPOHODA V PRIESTOROCH S NÚTENÝM VETRANÍM                        
A  KLIMATIZÁCIOU  
 
Cieľ 
Overiť miestne pôsobenie jednotlivých fyzikálnych faktorov na pohodu. Vypracovať 
podklady na hodnotenie lokálnych účinkov prievanu a sálavého tepla na pracoviskách, 
najmä vo vnútorných priestoroch s núteným vetraním a s klimatizáciou, do metodiky 
merania a hodnotenia tepelno-vlhkostnej mikroklímy. 
 
Riešiteľské pracovisko 
ÚVZ SR 
 
Anotácia projektu 
1. Súčasný stav problematiky:  Hygienická kontrola podmienok tepelno-vlhkostnej 
mikroklímy v pracovnom a v životnom prostredí sa v súčasnosti vykonáva meraním 
základných fyzikálnych faktorov – teploty vzduchu, relatívnej vlhkosti vzduchu, 
výslednej teploty guľového teplomera a rýchlosti prúdenia vzduchu, pričom hlavný 
dôraz sa kladie na charakteristiku celkového stavu prostredia. Vyhodnocuje sa, či 
prostredie zodpovedá optimálnym, dlhodobo únosným alebo krátkodobo únosným 
mikroklimatickým podmienkam. Menej pozornosti sa dosiaľ venovalo hodnoteniu 
lokálnej nepohody z prievanu, tepelnej radiácie a miestnych teplotných rozdielov. Na 
miestnu nepohodu sa často sťažujú zamestnanci s dlhodobým pobytom v priestoroch 
s núteným vetraním alebo s klimatizáciou.  
 
2. Vedecké a odborné zameranie projektu:  aplikovaný výskum účinkov celkovej                   
a lokálnej nepohody bude vychádzať z merania vybraných charakteristických 
priestorov s núteným vetraním a s klimatizáciou. Základ pre meranie faktorov 
lokálneho diskomfortu bude tvoriť súčasné prístrojové vybavenie NRC, na meranie 
niektorých ďalších faktorov TVM podľa prevzatých európskych a medzinárodných 
noriem bude treba niektoré prístroje doplniť. 
 
Etapy 
- výber charakteristických priestorov a pracovísk február 2007 
- meranie faktorov TVM, - marec – október 2007   
- vyhodnotenie výsledkov, - december 2007      
- návrh opatrení, návrh príslušnej časti metodiky- február 2008   
 
Realizačné výstupy 
- Záverečná správa. 
- Návrh opatrení. 
- Metodika merania a hodnotenia tepelno-vlhkostnej mikroklímy (časť). 
 
 

 strana 83



Programy a projekty Úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike 
 

7.9. GLUTÉN V DIÉTNYCH POTRAVINÁCH 
 
Cieľ 
- kontrola potravín určených na bezlepkovú diétu  v obchodnej sieti, 
- ochrana pacientov chorých na celiakiu pred použitím nevhodných potravín. 
 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracoviská 
ÚVZ SR, RÚVZ v SR 
 
Anotácia 
Kontrola zdravotnej bezpečnosti potravín určených pre bezlepkovú diétu pre pacientov 
s intoleranciou na glutén. 
 
Druhy potravín 
Rôzne druhy potravín na báze cereálií  a pseudocereálií určených pre bezlepkovú diétu. 
 
Etapy riešenia 

− zber vzoriek v obchodnej sieti – január – december 2007 
− analýzy vzoriek pre bezlepkovú diétu z obchodnej siete, - február – december 

2007 
− vyhodnotenie – január 2008 
 

Výstupy 
− Hodnotenia kontrolovaných vzoriek potravín 
− Návrhy opatrení na ochranu zdravia pacientov chorých na celiakiu pri zistení 

pozitívnych nálezov obsahu gluténu v bezlepkových potravinách.  
− Záverečná správa  
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7.10  MONITORING  KVALITY  PREVÁDZKY  UMELÝCH  SOĽNÝCH  JASKÝŇ  
 
Cieľ 

• zistiť biologickú kontamináciu ovzdušia a vôd (fontánky) v priestoroch umelých 
soľných jaskýň, 

• objektivizovať mikroklimatické podmienky v umelých soľných jaskyniach, 
• zistiť zdravotné riziká vyplývajúce z pobytu v umelých soľných jaskyniach, 
• overiť účinnosť opatrení na zabezpečenie zdravotne bezpečnej prevádzky 

umelých soľných jaskýň, 
• navrhnúť  limity na hodnotenie kvality ovzdušia a mikroklimatických 

podmienok v umelých soľných jaskyniach.  
 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracovisko 
ÚVZ SR, RÚVZ so sídlom v Nitre 
 
Anotácia 
Štátny zdravotný dozor nad kvalitou prevádzky umelých soľných jaskýň. Kontrola 
kvality prevádzky dodržiavania hygienických opatrení. Kontrola zdravotnej 
nezávadnosti ovzdušia a vôd v soľných jaskyniach. Získanie podkladov pre úpravu 
príslušnej legislatívy na preventívnu ochranu zdravia obyvateľstva. 

 
Etapy riešenia 

1. monitoring január – december 2007 
2. vyhodnotenie – január 2008 
 

Výstupy 
• Správa o výsledkoch monitoringu prevádzky a zdravotnej nezávadnosti prostredia 

v umelých soľných jaskyniach. 
• Návrh správnej stratégie na elimináciu zdravotných rizík z pobytu v umelých 

soľných jaskyniach. 
• Návrhy na úpravu príslušnej legislatívy. 
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7.11 TYPIZÁCIA PATOGÉNNYCH MIKROORGANIZMOCV METÓDOU 
POLYMERÁZOVEJ  REŤAZOVEJ  REAKCIE  
 
Cieľ  

- zaviesť metódu PCR-REA na genotypizáciu vybraných patogénov izolovaných 
z potravín, 

- zaviesť metódu PCR-REA na genotypizáciu Legionella pneumophila z vodného 
prostredia a z aerosólov. 

 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracoviská 
ÚVZ SR 
 
Anotácia  
V mikrobiologickej analýze vzoriek životného prostredia je dôležité rýchle a spoľahlivé 
odhalenie zdroja mikrobiálnej kontaminácie, prípadne jej šírenia. Typizačné metódy sa 
využívajú na sledovanie diverzity a distribúcie izolátov ako aj na sledovanie genetickej 
podobnosti alebo odlišnosti bakteriálnych kmeňov izolovaných zo životného prostredia 
s kmeňmi izolovanými z  klinického materiálu. Metóda polymerázovej reťazovej reakcie 
(PCR) orientovanej na sekvenciu virulenčných génov s následným štiepením PCR 
produktu restriktázou II.typu (PCR-REA) je rýchla, jednoduchá a pomerne lacná 
genotypizačná metóda použiteľná na identifikáciu kmeňov v rámci bakteriálneho 
druhu. 

 
Etapy riešenia 

1. zaviesť metódu PCR-REA – jún 2007 
2. odskúšať metódu na modelových vzorkách životného prostredia – december 

2007 
3. spracovať reálne vzorky štátneho zdravotného a potravinového dozoru – 

december 2008 
 
Výstupy 

- správa o zavedení metódy PCR-REA vo vyhodnotení činnosti NRC pre MŽP, 
- poskytnutie genotypizácie izolátov metódou PCR-REA pre ostatné 

pracoviská RÚVZ pri riešení epidemiologických súvislostí, 
- výsledky pre štátny zdravotný a potravinový dozor. 
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7.12. INFORMATIZÁCIA LABORATÓRNYCH ODBOROV 
 
Cieľ 

- informatizácia  laboratórnej činnosti na  jednotlivých odboroch 
- automatický zber dát z laboratórií v jednotlivých úradoch,  
- automatické spracovanie výstupov z laboratórií úradov, 
- prenos údajov na odbory hygieny a epidemiológie v úradoch, 
- výber potrebných dát a ich štatistické spracovanie, 
- prenos údajov do centrálnej databázy ÚVZ SR, 
- výber a prenos dát do iných rezortov a EU. 

 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracoviská 
ÚVZ SR, RÚVZ v SR, dodávateľ informačného systému 
 
Anotácia 
Jedným zo základných predpokladov na správne a efektívne fungovanie systému 
verejného zdravotníctva je prístup ku všetkým relevantným zdrojom dát, ktoré sa týkajú 
zdravotného stavu obyvateľstva (verejného zdravia) a dát a informácií o podmienkach, 
ktoré majú priamy alebo nepriamy vplyv na jeho zdravotný stav. Analýza týchto údajov 
ukáže oblasti, ktorým treba venovať maximálnu pozornosť. Medzi základné faktory, 
ktoré majú vplyv na zdravie verejnosti patria životné prostredie, pracovné prostredie, 
bezpečnosť pri práci, poľnohospodárstvo, živočíšna výroba, veterinárna starostlivosť, 
kvalita bývania, školstvo, socio- ekonomické faktory, genetické danosti, životný 
štýl, kvalita poskytovania zdravotnej starostlivosti, atď. Z uvedeného vyplýva, že 
faktory ovplyvňujúce zdravie verejnosti pokrývajú celé spektrum vplyvov a spadajú 
v postate do všetkých rezortov. Systém verejného zdravotníctva musí teda mať prístup 
do všetkých rezortov (zdroje informácií) a na druhej strane musí mať definované 
právomoci, aby bol schopný plniť svoje základné úlohy – ochrana a podpora zdravia. 
Informačný systém ktorý by zabezpečoval takýto tok informácií musí byť plnený 
základnými dátami. Tieto získavajú okrem iných aj laboratóriá objektivizácie faktorov 
životného a pracovného prostredia.  Preto je potrebné venovať pozornosť informatizácii 
priamo v laboratóriách a rozširovať ju na všetky oblasti činnosti úradov verejného 
zdravotníctva. Len tak môže byť systém živý a plniť určené ciele. 
 
Etapy riešenia 

- príprava podkladov pre projekt na informatizáciu laboratórií - marec 2007 
- výber dodávateľa softwaru,- jún 2007 
- spolupráca pri tvorbe softwaru,- 2008 
- zavedenie softwaru do praxe, 2009 
- zber, prenos a štatistické spracovanie údajov- 2009 a ďalšie 
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7.13. STANOVENIE OXIDU KREMIČITÉHO V RESPIRABILNEJ FRAKCII 
AEROSÓLU 
 
Cieľ 
Na základe stanovenia obsahu oxidu kremičitého v respirabilnej frakcii pevného 
aerosólu u pracovníkov v prašných prevádzkach (kameňolomy, drviarne kameňa, bane) 
upozorniť na možné ohrozenie zdravia.  
 
Gestor 
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici 
 
Riešiteľské pracoviská 
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici a v Košiciach  
 
Anotácia 
Pevný aerosól s obsahom oxidu kremičitého sa môže vyskytovať v kameňolomoch pri 
ťažbe a spracovaní kameniva na rôzne materiály ako piesky na murovanie, materiál pre 
obaľovačky na pokládku asfaltov alebo do cementární a pod. Tiež sa môže vyskytovať 
na banských pracoviskách v uhoľnom prachu.   
Pevné aerosóly s obsahom oxidu kremičitého v respirabilnej frakcii majú fibrogénny 
účinok, vyvolávajú v pľúcach tvorbu väzivového tkaniva a spôsobujú ochorenie 
silikózu.  
Úloha je zameraná na zmapovanie výskytu oxidu kremičitého v jednotlivých 
kameňolomoch na  území SR. Tieto informácie môžu uľahčiť  objektivizáciu pracovného 
prostredia nielen v kameňolomoch ale aj na ďalších prevádzkach využívajúcich tieto 
materiály. 
 
Etapy riešenia 
1. etapa: rok 2007 príprava metodiky, realizácia medzilaboratórneho porovnávacieho 

merania vybranej vzorky a jeho vyhodnotenie    
2. etapa: analýza vzoriek, spracovanie výsledkov, vypracovanie správy – december 2008 
 
Realizačné výstupy 
1. Spracovanie výsledkov analyzovaných vzoriek  
2. Vypracovanie správy, ktorá bude postúpená odboru PPL a hlavnej  odborníčke pre 
PPL 
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7.14. STANOVENIE PAU V OVZDUŠÍ A HYDROXYPYRÉNU V MOČI 
U PRACOVNÍKOV   VYBRANÝCH  PROFESIÍ 
 
Cieľ 
Sledovať hladinu PAU  v pracovnom ovzduší a ich metabolitu hydroxypyrénu v moči 
pracovníkov vykonávajúcich práce v prostredí, ktoré je zdrojom PAU, ako  faktora 
ohrozujúceho  zdravie. Súčasne slúži ako príprava pre rozšírený biomonitoring u ľudí 
v rámci celoeurópskeho programu  „Biomonitoring záťaže ľudí faktormi z prostredia“ 
(HBM) 
  
Gestor 
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici 
  
Riešiteľské pracoviská 
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici   
 
Anotácia 
Polycyklické aromatické uhľovodíky, (PAU), predstavujú skupinu karcinogénnych                        
a mutagénnych látok, ktoré sú predmetom záujmu mnohých štúdií. Sú produktom 
rôznych technologických procesov, procesov spaľovania ropných produktov, ale aj 
nesprávnej tepelnej úpravy potravín. Pri spomínaných výrobných procesoch sa PAU 
dostávajú do ovzdušia a pre exponovaných pracovníkov predstavujú riziko vzniku 
nádorových ochorení. Úloha je zameraná na sledovanie množstva PAU v pracovnom 
ovzduší pracovníkov vybraných profesií a metabolitu PAU hydroxypyrénu v moči 
týchto pracovníkov. 
 
Etapy riešenia 
1.etapa: 2007 organizácia odberu vzoriek, príprava metodík, analýza vzoriek 
2.etapa: 2008 analýza vzoriek, spracovanie výsledkov, vypracovanie správy 
 
Realizačné výstupy 
1.Spracovanie výsledkov analýzy vzoriek ovzdušia 
2.Vypracovanie správy, ktorá bude postúpená odboru PPL a hlavnej  odborníčke pre 
PPL  
3.Zdokonaľovanie analytických metód a techniky pre stanovenie týchto látok v nízkych 
koncentráciach tak, aby metódy boli využiteľné aj pre monitoring ľudí zo životného 
prostredia  
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7.15. STANOVENIE OLOVA V KRVI EXPONOVANÝCH PRACOVNÍKOV 
 
Cieľ 
Sledovať hladinu olova v krvi ľudí vykonávajúcich profesie, pri ktorých prichádzajú do 
styku s olovom alebo jeho zlúčeninami.  
  
Gestor 
RÚVZ so sídlom v Košiciach  
 
Riešiteľské pracoviská 
ÚVZ SR, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici a v Košiciach  
 
Anotácia 
V súčasnosti existuje ešte veľa výrobných činností, pri ktorých v menšej, alebo väčšej 
miere dochádza ku kontaktu pracovníkov s olovom alebo jeho zlúčeninami. Napr. 
výroba skla, výroba akumulátorov, spracovanie odpadu obsahujúceho olovo, 
glazúrovanie kachlí a pod. 
Vzhľadom na toxicitu olova,  jeho schopnosť kumulácie v tkanivách predstavuje značné 
riziko pre zdravie človeka. Preto je dôležité získať prehľad o jeho výskyte v krvi 
pracovníkov vybraných profesií. 
 
Etapy riešenia 
1. etapa: rok 2007 - organizácia odberu vzoriek a ich doručenia do riešiteľských 
laboratórií   
2. etapa: rok 2008 – analýza vzoriek, spracovanie výsledkov 
 
Realizačné výstupy 
1. Spracovanie výsledkov analýzy vzoriek krvi 
2. Vypracovanie správy, ktorá bude postúpená odboru PPL a hlavnej  odborníčke pre 
PPL  
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8. LEKÁRSKA  MIKROBIOLÓGIA 
 
 

Č. Ú. NÁZOV  ÚLOHY GESTOR  ÚLOHY 
Indukcia protektívnej imunity voči nadmieru 
variabilnému vírusu chrípky jeho 
konzervatívnymi antigénmi 
RIEŠITEĽSKÉ  PRACOVISKO 

Agentúra pre vedu 
a výskum 

8.1. 

Virologický ústav SAV, ÚVZ SR  

   
Antibakteriálna rezistencia klinických izolátov 
salmonel 

Slovenská zdravotnícka 
univerzita 

8.2. 

Slovenská zdravotnícka univerzita, ÚVZ SR  

   
Vplyv cirkulácie coxsackievírusov v životnom 
prostredí na incidenciu juvenilného diabetesu 
(T1D) a experimentálny model patogenézy infekcie 
diabetogénnym kmeňom (Október 2005 - Október 
2008) 

Slovenská zdravotnícka 
univerzita 

8.3. 

Slovenská zdravotnícka univerzita, ÚVZ SR  

   
Strengthening  the  Human  Resurces  and 
Implementation  of  the EU  Methodology for 
Surveillance of Human Enteroviruses in the 
Slovak  Republic 

Slovenská zdravotnícka 
univerzita 

8.4. 

MZ SR, Medicínske centrum Radboud Univerzity 
Nijmegen v Holandsku, Národný inštitút pre 
verejné zdravie a životné prostredie v Holandsku, 
Ministerstvo zdravia, sociálnych vecí a športu 
v Holandsku, Slovenská zdravotnícka univerzita, 
ÚVZ SR 

 

   
Diferenciálna diagnostika respiračných ochorení 8.5 
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, odbor lekárskej 
mikrobiológii  

RÚVZ so sídlom 
v Banskej Bystrici 

   
Diferenciálna diagnostika hnačkových ochorení 8.6 
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, odbor lekárskej 
mikrobiológii 

RÚVZ so sídlom 
v Banskej Bystrici  
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Diagnostika Naegleria fowleri vo vodnom 
prostredí 

8.7 

RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, odbor lekárskej 
mikrobiológii 

RÚVZ so sídlom 
v Banskej Bystrici  
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8.1. INDUKCIA  PROTEKTÍVNEJ  IMUNITY  VOČI  NADMIERU 
VARIABILNÉMU  VÍRUSU CHRÍPKY  JEHO  KONZERVATÍVNYMI  
ANTIGÉNMI 
 
Cieľ 
Jedným z cieľov je vyhodnotenie prítomnosti protilátok voči konzervatívnym 
antigénom vírusu chrípky v sérach pacientov, ktorí prekonali infekciu vírusom chrípky. 
 
Gestor 
Agentúra pre vedu a výskum 
 
Hlavný riešiteľ 
Virologický ústav SAV, RNDr. Gustáv Russ, DrSc. 
 
Riešiteľské pracoviská 
Virologický ústav SAV, ÚVZ SR  
 
Anotácia 
Indukcia protektívnej imunity voči konzervatívnym antigénom vírusu chrípky v sérach 
pacientov, ktorí prekonali chrípku spôsobenú vírusom chrípky typu A. 

 
Etapy riešenia 
Etapy projektu sú rozvrhnuté na obdobie troch rokov s polročnými hodnoteniami etáp 
projektu. 
 
Výstupy 
Čiastkové uzávery a výsledky budú publikované v odborných časopisoch, projekt bude 
obhájený na konci riešiteľskej úlohy. 
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8.2. ANTIBAKTERIÁLNA REZISTENCIA KLINICKÝCH IZOLÁTOV SALMONEL.  
 
Cieľ 
Cieľom projektu je zistiť výskyt rezistencie voči vybraným antibiotikám u klinických 
izolátov netýfusových sérovarov salmonel pochádzajúcich zo SR. Okrem 
multirezistentného sérovaru S. Typhimurium fágotypu DT104 monitorovať výskyt 
ďalších fágotypov, ako aj sérovarov rezistentných voči antibiotikám. Pozornosť bude 
venovaná výskytu β-laktamáz s rozšíreným spektrom (ESBL) u jednotlivých sérovarov 
salmonel rezistentných voči penicilínom a cefalosporínom 3 resp. 4 generácie, ktoré 
doteraz neboli popísané v SR.  
 
Gestor 
Slovenská zdravotnícka univerzita, doc. RNDr. Viktor Majtán, CSc., mimoriadny prof. 
 
Riešiteľské pracoviská 
Slovenská zdravotnícka univerzita 
Úrad verejného zdravotníctva SR 
 
Anotácia 
Významnou príčinou salmonelóz, jednou z najčastejších potravou prenášaných 
ochorení, sú netýfusové sérovary – predovšetkým S. Enteritidis, S. Typhimurium,                  
S. Infantis, S. Bovis morbificans, S. Agona, S. Kentucky a iné. V poslednej dobe sa 
zaznamenal zvýšený výskyt multirezistentných sérovarov salmonel.  
K najvýznamnejším patrí multirezistentný sérovar S. Typhimurium fágotyp DT104, ktorý 
sme identifikovali prvýkrát v roku 1997. U týchto sérovarov budeme zisťovať rozsah ich 
rezistencie voči antibiotikám, čím sa získajú prvé poznatky o distribúcii takýchto 
kmeňov salmonel na území SR. Použitím  molekulárnych metód sa budú identifikovať 
jednotlivé gény rezistencie s cieľom získať nové poznatky o molekulových 
mechanizmoch transferu a diseminácie génov rezistencie voči antibiotikám. Mapovanie 
výskytu rôznych sérovarov salmonel v SR, vyznačujúcich sa rezistenciou voči 
antibiotikám a jej analýza metódami molekulárnej biológie umožní rozšíriť poznatky             
o výskyte a šírení genetických determinánt rezistencie u sledovaných kmeňov. 
 
Etapy riešenia 
1. Zhromažďovanie a fenotypická analýza klinických izolátov netýfusových salmonel 

izolovaných v SR. V tejto etape pôjde o zbieranie klinických izolátov netýfusových 
salmonel a identifikáciu ich sérovaru, ktorú zabezpečí spolupracujúce NRC pre 
salmonely (UVZ SR).  

2. Monitorovanie výskytu antimikrobiálnej rezistencie u študovaných salmonel.  
3. Molekulárna analýza salmonel. Pri riešení tejto etapy použijeme laboratórne metódy                  

a techniky orientované na konkrétne úseky DNA kódujúce gény rezistencie voči 
antibiotikám. 
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4. Epidemiologické markery. Okrem fenotypických markerov potrebných pre 
epidemiologickú analýzu salmonelóz (sérovar, fágotyp, citlivosť na antibiotiká) 
budeme vyšetrovať plazmidový profil a pulzotypy vyšetrovaných kmeňov salmonel. 

5. Bioinformatická analýza získaných výsledkov. Pre identifikáciu nových génov 
rezistencie zachytených pri monitorovaní klinických izolátov salmonel využijeme 
hľadanie homologických sekvencií v rámci vlastných a predovšetkým veľkých 
verejných databáz. 

 
Realizačné výstupy 
1. Vznikne surveillance humánnych izolátov netýfusových salmonel v SR, opatrená 

sérovarom a fágotypom, čo predstavuje významnú informáciu pre verejné 
zdravotníctvo v SR. 

2. Získa sa prehľad o výskyte rezistencie, resp. multirezistencie voči antibiotikám                 
u klinických netýfusových salmonel, ktoré sa vyskytujú v SR. Významná bude 
identifikácia ESBL, ktoré sa u salmonel vyskytujú zriedka, ale o to sú významnejšie.  

3. Analýza plazmidového profilu a chromozomálnej DNA pomocou PCR prispeje 
k získaniu nových poznatkov pri sledovaní genetickej bázy rezistencie voči 
antibiotikám u študovaných salmonel.  

4. Použitím molekulárno-biologických techník sa detekuje virulenčný potenciál 
študovaných salmonel.  

5. Charakter výsledkov riešenia má predovšetkým spoločenský prínos. Charakterizácia 
kmeňov netýfusových salmonel na vyššej diskriminačnej úrovni ako je sérovar, resp. 
fágotyp má veľký význam pri monitorovaní šírenia týchto patogénov a pri hľadaní 
ich rezervoárov v prostredí. Tento výskum umožní zlepšiť epidemiologicku situáciu 
na Slovensku, čo je dôležité z hľadiska verejného zdravia. Výsledky budú zároveň 
slúžiť ako podklad pre spracovanie hodnotiacich správ pre programy EU. 
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8.3. VPLYV CIRKULÁCIE COXSACKIEVÍRUSOV V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ NA 
INCIDENCIU JUVENILNÉHO DIABETESU (T1D) A EXPERIMENTÁLNY MODEL 
PATOGENÉZY INFEKCIE DIABETOGÉNNYM KMEŇOM (OKTÓBER 2005 - 
OKTÓBER 2008) 
 
Cieľ 
projekt ma dve častí  (A a B) 
Cieľom témy A projektu je štúdium priebehu perorálnej infekcie, ktorá, je prirodzenou 
formou infikovania u ľudí, Swiss Albino outbredných myší vírusom CVB4 E2, aby sa 
objasnila patogenéza infekcie diabetogénnym kmeňom vírusu na tomto 
experimentálnom modeli a získali sa poznatky o mechanizmoch, ktorými vírus 
ovplyvňuje Langerhansove ostrovčeky i poznatky o mechanizmoch účinku prirodzenej 
imunity buniek na ochranu resp. poškodzovanie týchto ostrovčekov uvedeným 
kmeňom  vírusu. 
Cieľom témy B projektu (pilotná štúdia) je porovnať incidenciu juvenilného diabetu na 
Slovensku v mestských a vidieckych oblastiach  s cieľom zodpovedať otázku, či je 
súvislosť medzi cirkuláciou vírusov v populácii, vekovo determinovanou expozíciou 
infekcii týmito vírusmi a výskytom T1D. 
 
Gestor 
Slovenská zdravotnícka univerzita 
 
Zodpovedný riešiteľ 
RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc. 
 
Riešiteľské pracovisko 
Slovenská zdravotnícka univerzita  
 
Spolupráca 
ÚVZ – Národné referenčné centrum pre poliomyelitídu (WHO Euro Polio laboratórium) 
Ústav patológie Nemocnice Ružinov, pracovisko Kramáre 
Detská nemocnica NsP Akad. L. Dérera – Diabetické Centrum 
 
Anotácia 
Diabetes mellitus typ 1 (T1D) je závažné chronické ochorenie so stúpajúcou 
celosvetovou incidenciou. V etiológii T1D sa uplatňuje tak individuálna genetická 
predispozícia ako aj rôzne environmentálne faktory, ako je strava, vírusy a iné. 
Coxsackievírusová (CV) infekcia sa zaradila medzi prepokladné environmentálne 
faktory v etiológii T1D. V myších experimentálnych modeloch CV vykazujú podobnú 
afinitu k bunkám a orgánom myší, ako je známa u ľudí a aj ochorenia, ktoré vyvolávajú 
CV u myší sú podobné ako ochorenia vyvolané týmito vírusmi u ľudí. Cieľ: Použitím 
diabetogénnej varianty vírusu E2 na orálnu a intraperitoneálnu infekciu myší                       
z porovnania rôznych parametrov získať poznatky o mechanizmoch, ktorými tento 
vírus poškodzuje ostrovčeky ako aj poznatky o mechanizmoch prirodzenej imunity, 
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ktoré môžu poškodovať alebo chrániť ostrovčeky pred infekciou týmto vírusom.                 
A v pilotnej štúdii sledovať vplyv cirkulácie v populácii na incidenciu detského T1D. 
 
Etapy riešenia 
1. Získať poznatky o patogenéze diabetogénneho kmeňa coxsackievírusu, sledovať 

šírenie vírusu v orgánoch, GTT u perorálne infikovaných myší. 
2. Immunohistochemickými metódami lokalizovať vírusy, cytokiny a identifikovať 

lokálnu infiltráciu buniek v orgánoch, a ich sekvenovanie.  
3. Sledovanie perzistencie vírusu a kvantitatívna analýza vírusu, použitie realtime                        

a interpretácia výsledkov. Identifikovať vrodené imunitné faktory, ktoré podmieňujú 
rozdiely v priebehu perorálnej a intraperitoneálnej infekcie, predovšetkým 
poškodenie resp. rezistenciu pankreasu voči vírusovej infekcii. 

4. Sledovanie incidencie juvenilného T1D v rôznych mestách na Slovensku, séro-
epidemeólogia, monitoring odpadových vôd porovnanie s incidenciou na vidieku. 

 
Realizačné výstupy 
Chceme využiť myší model infikovaný perorálne (imituje prirodzený proces) na 
štúdium a získať informáciu o patogenéze známeho vírusu izolovaného od človeka. 
Tieto podmienky lepšie simulujú pomery v ľudskej populácii.  
Okrem informácií o patologických zmenách v pankrease po infekcii, získame informáciu 
o patogenéze enterovírusov, čo je v súčasnosti veľmi dôležitá téma z hľadiska programu 
eradikácie poliovírusov. Humánnym enterovírusom, iným ako poliovírusy a ich 
chorobným prejavom bola venovaná relatívne menšia pozornosť, pričom po eradikácii 
poliovírusov práve tieto vírusy môžu predstavovať významné riziko pre ľudí. 
Ďalším cieľom je na tomto novom modeli sledovať mechanizmy, ktorými vírusy atakujú 
bunky ostrovčekov pankreasu a tiež mechanizmy prirodzenej imunity, ktoré 
ostrovčekové bunky chránia pred infekciou a poškodením týmito vírusmi. 
Berúc do úvahy nami dosiahnuté predchádzajúce výsledky a skúsenosti, realizujeme 
ďalšie kroky pri štúdiu úlohy CVB a TID v procese metabolizmu glukózy pred 
testovaním geneticky vnímavých myší. 
Originalita predkladaného projektu Téma A spočíva v skutočnosti, že patogenéza po 
experimentálnej orálnej infekcii diabetogénnym kmeňom nebola doteraz nikdy 
študovaná a zahŕňa ďalší aspekt charakterizácie orálnej infekcie ľudským patogénnym 
izolátom, ktorá je prirodzeným spôsobom infekcie ľudí enterovírusmi. Štúdia tiež 
pomôže sledovaním procesu infekcie pomocou virologických, molekulárnych 
a imunologických metód, odhaliť veľmi ignorovanú špecifickú úlohu imunitného 
systému v patogenéze enterovírusovej infekcie. Tento model v budúcnosti pomôže 
v štúdiách zameraných na prevenciu diabetu, antivírusovú liečbu a prípravu 
špecifických vakcín.  
Téma B je originálna vo svojej podstate v tom, že doteraz nebolo skúmané spojenie 
medzi cirkuláciou vírusov a jeho vzťahom ku vzniku diabetu a tým aj možnosťami 
prevencie. Tiež dôležitým faktorom pre Slovenskú republiku je skutočnosť, že sa 
v mimomestských lokalitách sa ešte stále používa pitná voda z rôznych zdrojov. 
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Ďalšie prínosy projektu 
Berúc do úvahy, že VVZ SZU je výskumnou a edukačnou bázou v SR, veľmi pozitívny 
prínos je vo vytvorení študijného programu na zvyšovanie úrovne vzdelania 1 študent 
a 1 doktorand VVZ-SZU a spolupráca (vzdelávanie študentov a doktorandov) s inými 
univerzitami SR. 
Výsledky budú využité v rámci širšej spolupráce s Holandskom a USA. 
 
Očakávaná medzinárodná spolupráca 
Výsledky projektu budú základom medzinárodnej spolupráce s prof. J. Galamom, 
vedúcim Oddelenia Virológie, Univerzitné medicínske centrum, Molekulárna biológia, 
Nijmegen, Holandsko a Prof. S. Tracy, Oddelenie patológie a mikrobiológie. Univerzita 
v Nebraske, Medicínske centrum, Nebraska, USA. 
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8.4. STRENGTHENING  THE  HUMAN  RESURCES  AND  IMPLEMENTATION  
OF THE EU METHODOLOGY FOR SURVEILLANCE OF HUMAN 
ENTEROVIRUSES IN THE SLOVAK  REPUBLIC. 
 
Cieľ 
Zlepšenie metód molekulárne- biologickej diagnostiky enterovírusov a ich aplikácia                        
v  diagnostike a surveillance enterovírusov, čo umožní rýchlu harmonizáciu situácie 
v rámci EU. V rámci projektu a v spolupráci s holandským partnerom sa budú na našom 
pracovisku školiť domáci účastníci v inovačných diagnostických postupoch                       
a v legislatíve týkajúcej sa surveillance infekčných ochorení.  
 
Gestor 
Dr. C. Maas za RIVM 
MZSR: Ing. Zuzana Skublova  
Ing. Silvia Czusorova CFCU-MFSR 
 
Zodpovedný riešiteľ projektu  MZ NL 
A. Alkemade 
Zodpovedný riešiteľ projektu RIVM 
David Scheele 
Zodpovedný riešiteľ projektu RIVM/RUN-MC NL 
Prof. J. Galama / Dr. Harrie van Avvoort 
Zodpovedný riešiteľ projektu MZ SR 
Ing. Zuzana Skublova 
Zodpovedný riešiteľ projektu za SZU (Projektový manager TWL) 
Shubhada Bopegamage, RNDr., CSc. 
 
Riešiteľské pracoviská 
Ministerstvo zdravotníctva SR 
Medicínskym centrom Radboud Univerzity Nijmegen v Holandsku  
Národným inštitútom pre verejné zdravie a životné prostredie v Holandsku 
Ministerstvo zdravia, sociálnych vecí a športu v Holandsku 
Slovenská zdravotnícka univerzita  
 
Spolupráca 
Úrad verejného zdravotníctva SR – Národné referenčné centrum pre poliomyelitídu 
 
Anotácia 
Projekt je zameraný na zlepšenie pracovných metód pre diagnostiku a surveillance 
ľudských enterovírusov (vrátane coxsackie a poliovírusov), používaných na Slovensku  
a ich harmonizáciu s praxou členských krajín EÚ, tak aby dosahovali požadované 
medzinárodné štandardy. Pre dosiahnutie tohto cieľa budú vykonané analytické práce 
vrátane školení odborných pracovníkov, dohľad a kontrola využívania získaných 
zručností realizovaná zahraničnými expertmi priamo na odborných pracoviskách v SR.    
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Etapy riešenia 
1. Začiatočná etapa 

- analýzy v metódach aplikovateľných v oblasti diagnostiky a surveillance 
infekčných ochorení. 

 
2. Implementačná etapa 

- školenie odborných pracovníkov v danej problematike,  
- riešenie odborných problémov,  
- založenie pracovnej siete. 

 
3. Záverečná etapa 
 -     príručka   súvisiaca s  diagnostikou a výskumom ľudských enterovírusov.   
 
Realizačné výstupy 
Zlepšenie pracovných metód pre diagnostiku a surveillance ľudských enterovírusov 
(vrátane coxsackie a poliovírusov), používaných na Slovensku  a ich harmonizáciu                
s praxou členských krajín EÚ, 
Projekt bol plánovaný od 01.12.2005 do 31.05.2006. Vzhľadom k neskoršiemu začatiu 
plnenia      v dôsledku administratívnych opatrení, požiadali zahraniční riešitelia              
(Dr. Harrie van der Avoort MSc, PhD.  a Prof. Jochem Galama MD, PhD) o predĺženie 
do 31.07.2006. 
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8.5 DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA RESPIRAČNÝCH OCHORENÍ 
 

Cieľ 
Cieľom  projektu bude diagnostika respiračných ochorení vírusového aj bakteriálneho 
pôvodu pomocou kultivačných, sérologických a molekulárno-biologických metód. 

 
Riešiteľské pracovisko 
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, odbor lekárskej mikrobiológie. 
 
Anotácia  
Metódou kultivácie vírusov na bunkových kultúrach a na kuracích embryách budeme 
vyšetrovať vírusy chrípky A a B.  
Pomocou sérologických metód budeme vyšetrovať vírusy chrípky A a B, parachrípky 
1,2,3; RSV, adenovírusy a baktérie ako Bordetella pertussis a parapertussis, Chlamydia 
pneumoniae a Mycoplasma pneumoniae.  
Metódou bakteriálnej kultivácie sme pripravení vyšetrovať Bordetellu pertussis 
a parapertussis, hemofilové, streptokokové, stafylokokové a pneumokokové respiračné 
ochorenia. 
Metódami molekulárnej biológie – PCR a RT-PCR budeme vyšetrovať vírusy chrípky A 
(vrátane vírusov H5N1 a H5N7) a B, parachrípky, RSV, adenovírusy a baktérie ako 
Bordetella pertussis a parapertussis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae 
a Pneumocystis carinii. V blízkej budúcnosti pripravujeme diagnostiku vybraných 
ochorení aj metódou pulznej gélovej elektroforézy. 
 
Etapy riešenia 
Etapy projektu sú rozvrhnuté na obdobie troch rokov s ročnými hodnoteniami etáp 
projektu. 
 
Výstupy 
Čiastkové uzávery a výsledky budú publikované v odborných časopisoch, prezentované 
na odborných podujatiach formou prednášok a posterov. 
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8.6 DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA HNAČKOVÝCH OCHORENÍ 
 
Cieľ 
Cieľom projektu je diferenciálna diagnostika hnačkových ochorení vírusového                  
a bakteriálneho pôvodu pomocou kultivačných, sérologických a molekulárno-
biologických metód. 

 
Riešiteľské pracovisko 
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, odbor lekárskej mikrobiológie. 
 
Anotácia  
Metódou kultivácie vírusov na bunkových kultúrach budeme vyšetrovať enterálne 
vírusy typu Coxsackie, Echo a Polio, s využitím imunohistochemických metód 
vyšetrujeme rotavírusy a adenovírusy.  
Pomocou sérologických metód (vírusneutralizačným testom) budeme vyšetrovať 
enterálne vírusy Coxsackie a Polio  
Metódou bakteriálnej kultivácie sme pripravení vyšetrovať salmonely,šigely 
a kampylobaktery. 
Metódami molekulárnej biológie – PCR a RT-PCR budeme vyšetrovať adenovírusy, 
Norwalk-like vírusy, Vibrio cholerae, Campylobacter jejuni. 
V blízkej budúcnosti pripravujeme typizáciu salmonel a kampylobakterov metódou 
pulznej gélovej elektroforézy. 
 
Etapy riešenia 
Etapy projektu sú rozvrhnuté na obdobie troch rokov s ročnými hodnoteniami etáp 
projektu. 
 
Výstupy 
Čiastkové uzávery a výsledky budú publikované v odborných časopisoch, prezentované 
na odborných podujatiach formou prednášok a posterov. 
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8.7  DIAGNOSTIKA NAEGLERIA FOWLERI VO VODNOM PROSTREDÍ 
 
Cieľ 
Projekt zameraný na zisťovanie prítomnosti patogénneho druhu Naegleria fowleri vo 
vzorkách zo životného prostredia pomocou kultivačných a molekulárno-biologických 
metód. 

 
Riešiteľské pracovisko 
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, odbor lekárskej mikrobiológie 
 
Anotácia 
Vyvinúť a zaviesť novú metódu polymerázovej reťazovej reakcie (RT-PCR) na 
identifikáciu patogénneho druhu  Naegleria fowleri vo vodnom prostredí kúpalísk a vo 
vodovodných sieťach.   
Metódou kultivácie environmentálnych vzoriek zisťovanie prítomnosti potencionálne 
patogénneho druhu  Naegleria fowleri. 
Overiť účinnosť použitých postupov na elimináciu améb v distribučných  systémoch  
vôd.   
 
Etapy riešenia 
1. vývoj RT-PCR metodiky  
2. monitoring 
3. vyhodnotenie 

 
Výstupy 
Postupy metód molekulárnej biológie na identifikáciu patogénneho druhu Naegleria 
fowleri pomocou RT-PCR, využiteľných pre vybrané pracoviská verejného 
zdravotníctva.  
čiastkové uzávery a výstupy monitoringu budú publikované v odborných časopisoch 
a prezentované na odborných podujatiach.  
Návrh správnej stratégie na elimináciu zdravotných rizík z kolonizácie vodných 
systémov  patogénnym druhom Naegleria fowleri.          
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9. PODPORA   ZDRAVIA 
 

Č. Ú. NÁZOV  ÚLOHY GESTOR  ÚLOHY 
„Materské centrá“ 
RIEŠITEĽSKÉ  PRACOVISKO 

ÚVZ SR 9.1. 

ÚVZ SR, RÚVZ v SR  

   
„Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku, 
alebo mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo 

9.2. 

ÚVZ SR, RÚVZ v SR 

ÚVZ SR 
 

   
„Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí 
predškolského vek – stomatohygiena“ 

9.3. 

ÚVZ SR, RÚVZ v SR 

ÚVZ SR  

   
Plnenie harmonogramu realizačných projektov 
NPPZ 2004-2006  

9.4. 

ÚVZ SR, RÚVZ v SR 

ÚVZ SR  

   
Aktivity  pri  príležitosti  významných  dní  9.5. 
ÚVZ SR, RÚVZ v SR 

ÚVZ SR  

   
„Zdravotný stav a úmrtnosť špeciálnej skupiny 
obyvateľstva (Rómov)“  

9.6. 

RÚVZ v SR 

ÚVZ SR  

   
„Vyzvi srdce k pohybu“ CINDI program 

a RÚVZ so sídlom 
v Banskej Bystrici 

9.7. 

RÚVZ v SR  
   

Národný program prevencie chronických srdcovo-
cievnych ochorení 
Národný program prevencia onkologických 
ochorení 
Národný program prevencia nadváhy a obezity  
Národná platforma budovania kapacity v podpore 
zdravia v SR 

Sekcia zdravotnej 
starostlivosti MZ SR  a 
Úrad verejného 
zdravotníctva SR 
 

9.8. 

praktickí lekári pre dospelých, praktickí lekári pre 
deti a dorast, Poradenské centrá zdravia RÚVZ v SR 
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CINDI program SR 
Shape up 

ÚVZ SR 9.9. 

ÚVZ SR  
   

Iniciovať a organizovať zdravotno-výchovné akcie 
pre obyvateľov s osobitným zameraním na témy a 
termíny odporúčané SZO 

ÚVZ SR 9.10. 

RÚVZ v SR  
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9.1. „MATERSKÉ  CENTRÁ“ 
 
Cieľ 
Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov prostredníctvom výchovy a vzdelávania 
mladých  matiek v oblasti zdravého životného štýlu. 
 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracoviská 
ÚVZ SR, RÚVZ v SR 
 
Anotácia  
Výchova a vzdelávanie  matiek v oblasti zdravého životného štýlu. Edukáciou  matiek  
ovplyvňujeme a meníme životný štýl celej rodiny. Vzdelaná mama ďalej vzdeláva svoju 
rodinu a zdravé návyky prenáša do výchovy dieťaťa. Vzdelaná a zdravá rodina je 
základom pre prosperujúcu spoločnosť.  
 
Etapy riešenia, výstupy  
Projekt bude rozdelený do troch pilierov 
PILIER č. 1 
Edukačno –intervenčný cyklus prednášok o zdravom životnom štýle detí aj dospelých  
budú prednášané v rôznych už existujúcich materských centrách. S vedením 
materských centra sa dohodne cyklus prednášok, ktoré v frekvencii  1-2x do mesiaca. 
Prednáška bude mať formu dialógu.   Väčší priestor sa dá matkám na otázky aby si 
svoje vedomosti pohli konfrontovať s odborníkom. Okrem toho podľa tematiky bude 
vypracovaný krátky informačný letáčik, ktorý môže každá matka používať ako 
pomôcku (napr. algoritmus správneho čistenia zúbkov, detská kuchárka, zásady 
prevencie detských úrazov). 
 
PILIER č. 2 
Vytvorenie webovej stránky, ktorá by obsahovala krátke informácie o zdravom 
životnom štýle, poskytovala by informácie o tom, kde práve prebieha cyklus prednášok. 
Hlavnou úlohou tejto stránky by bola možnosť odpovedať laickej verejnosti (matkám na 
otázky týkajúce sa zdravého životného štýlu celej rodiny).  
 
PILIER č. 3 
Vytvoriť kurzy pre budúce mamičky, ktoré by sa niekoľko týždňov pred pôrodom 
mohli naučiť ako sa postarať  o dieťa. Tieto tematické okruhy ponúknuť aj pôrodniciam. 
 
Prednáškové bloky budú pozostávať  s 10 tematických okruhov: 
1. Výživa v prvých troch rokoch života : Kojenie, význam podávania mlieka medzi 

prvým až tretím rokom života. 
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2. Zásady správneho stravovania dieťaťa podľa vekových skupín. 
3. Hygiena dieťaťa, zameraná hlavne na stomatohygienu, sladkosti  u detí. 
4. Úskalia výchovy dieťaťa (zdravá rodina- zdravé dieťa). 
5. Úrazy malých detí. 
6. Ako vyberať vhodné hračky a hry pre dieťa podľa veku. 
7. Realizácia ženy na materskej dovolenke (šťastná mama – šťastné dieťa). 
8. Pohybová  aktivita.   
9. Kardiovaskulárna prevencia. 
10. Onkologická prevencia. 
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9.2. „ŽIŤ  ZDRAVŠÍ  A  KVALITNEJŠÍ  ŽIVOT  V STARŠOM  VEKU, ALEBO  MÁM  
65+ A TEŠÍ MA, ŽE  ŽIJEM  ZDRAVO“ 
 
Cieľ 
Zlepšiť životný štýl a zdravotné uvedomenie starších ľudí. Eliminovať sociálnu izoláciu, 
ktorá ma negatívny vplyv na mortalitu a morbiditu starších ľudí. Využiť aktivitu 
vzájomne prospešnú aktivitu seniorov pre zdravie. 
 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracoviská 
ÚVZ SR, RÚVZ v SR 
 
Anotácia 
Zlepšiť životný štýl a zdravotné uvedomenie starších ľudí . Aktivovať záujem starších 
ľudí o vlastné zdravie, vytvoriť systém certifikovaného vzdelávania, vytvoriť komunitu 
starších ľudí – vlastných lektorov z radov starších ľudí, ktorí prenesú systém zdravého 
starnutia do svojej komunity. Udržiavať dosiahnutý stav – informovať, publikovať, 
dopĺňať poznatky, kontrolovať kvalitu informácií, ktoré sú distribuované lektormi. 
Monitorovať životný štýl starších ľudí, aktívne počúvať, prijímať návrhy na zlepšenie. 
 
Etapy riešenia 

1. etapa projektu – doplnenie tlače vzdelávacích materiálov, 
2. etapa – realizácia vzdelávacieho programu pre starších ľudí pre ďalšie 

organizácie, združujúce seniorov, 
3. etapa projektu – zameraná na sociálne prostredie - týždeň zdravia starších ľudí 

1.10.2007,   
4. etapa projektu – celoslovenský vzdelávací seminár pre lektorov z radov starších 

ľudí. 
 
Realizačné výstupy 
Zlepšenie zdravotného stavu starších ľudí. 
Vytvorenie programu seminárov. 
Metodické a učebné tlačené materiály, prípadne letáky a brožúry. 
Články v časopisoch určených starším ľuďom. 
Sprievodné akcie, komunikácia s médiami. 
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9.3. „ZDRAVOTNO - VÝCHOVNÉ  PÔSOBENIE  U DETÍ  PREDŠKOLSKÉHO  
VEKU – STOMATOHYGIENA“ 
 
Cieľ 
Zlepšenie stavu chrupu obyvateľov Slovenska. 
Neuspokojivý stavu chrupu  našich detí a obyvateľov SR je nevyhnutným krokom               
k posunu prevenciu zameranej na predchádzanie zubných ochorení na prioritné miesto 
vo verejnom zdravotníctve. 
Zavedenie preventívnych opatrení tak skoro ako je to možné  je vhodne načasovaným 
obdobím pre zachovanie  trvalých zubov v zdravom stave. V tomto období je možné 
pôsobiť na deti v malých skupinkách za účelom prevencie kazivosti zubov, ako 
aj upevnenia návyku na pravidelnú, každodennú starostlivosť o chrup a ústnu dutinu. 
 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracoviská 
ÚVZ SR v spolupráci s RÚVZ v SR 
 
Anotácia 
Projekt je zameraný na  cieľovú  skupinu  4 – 6 ročných detí materských škôl 
(predškolská výchova) a ich rodičov, na zlepšenie vedomostí a  stomatohygienických 
návykov u nich (výber  vekovej skupiny  súvisí s cieľovou skupinou sledovanou  
WHO).  
Vzhľadom na to, že stomatohygiena nášho obyvateľstva a hlavne  stomatohygiena  
našich detí  nie je na uspokojivej úrovni  a zubný kaz u našej populácie je masové, 
chronické ochorenie, nie je možné   zvládnuť ho len liečebnými zákrokmi. Preto je 
nevyhnutné  venovať zvýšenú pozornosť prevencii, so zameraním na formovanie 
správnych  návykov v starostlivosti o chrup a ústnu dutinu u detí už od najmladšieho 
veku. Intervenčné zdravotno-výchovné pôsobenie bude zamerané na dôležitosť  čistenia 
zubov, demonštráciu správneho čistenia zubov s praktickým nácvikom, správnu výživu 
vo vzťahu k stomatologickým ochoreniam, negatívne následky neošetreného chrupu na 
zdravotný stav organizmu, dôležitosť pravidelných preventívnych prehliadok. 
 
Etapy riešenia 
I. etapa 
intervenčné aktivity - zdravotno-výchovné pôsobenie na  materských školách  spojené 
s praktickým nácvikom správnej stomatohygieny. U malých detí  naučené zručnosti pri 
zdravotno-výchovnom pôsobení by sme fixovali pomocou vizuálneho obrazu. V rámci 
programu bude prebiehať edukácia v troch formách: 

• v podobe rozprávkovej knižky, 
• v audiovizuálnej podobe ako kreslené rozprávky, 
• vo forme maľovanky. 
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Deti by si touto formou fixovali návyky hlavného hrdinu, ktorý dbá o správnu ústnu 
hygienu a vďaka tomu nemá žiaden kaz. 
 
II. etapa 
Návrh  na  propagovanie zásad ústnej hygieny obyvateľstva  SR  prostredníctvom 
obalovej techniky u cukrárenských výrobkov.     
 
Realizačné výstupy 
Pri pravidelnom  monitorovaní  zdravotného stavu orálneho zdravia podľa indikátorov 
WHO, by sme mali mať už po piatich rokov internečno-zdravotno-výchovného 
pôsobenia signifikantný pokles kazivosti zubov u detí.  O reálnosti takého očakávaného 
výsledku svedčia úspechy v Slovinsku, Švajčiarsku resp. v Nemecku.  Z dlhodobého 
pohľadu by sme mali mať o 15 rokov kazivosť detských zúbkov porovnateľnú 
s európskym priemerom. 
Realizácia série siedmych kreslených rozprávok s témou ústnej hygieny podľa 
rozprávok od MUDr. Kovaľovej.  Na rovnaké motívy vypracovaná maľovanka.  
Rôzne edukačné materiály v podobe článkov a letákov pre rodičov.   
Metodické pokyny, odporúčania a školenia pre profesionálov z predškolských 
zariadení.  
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9.4. PLNENIE   HARMONOGRAMU   REALIZAČNÝCH   PROJEKTOV   NPPZ   
2004 - 2006  
 
 
9.4.1 ŠKOLY  PODPORUJÚCE   ZDRAVIE 
Gestor: ÚVZ SR 
 
9.4.2 HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK Z HĽADISKA PRACOVNÉHO             

A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  U  VYBRANÝCH  PROFESIÍ 
podprojekty: 
9.4.2.1 Biologický monitoring zamestnancov exponovaných karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom v pracovnom prostredí 
Gestor: ÚVZ SR 
 
9.4.2.2 Hodnotenie zdravotných rizík z hľadiska pracovného a životného prostredia                  
u vybraných profesií v rezorte pôdohospodárstva a Hodnotenie zdravotných rizík a zdravotného 
stavu z hľadiska pracovného prostredia u zamestnancov MFN 
Gestor: RÚVZ so sídlom v Martine 
 
9.4.2.3 Sledovanie a hodnotenie pracovných a životných podmineok pracovníkov JAS 
EXPORT, a.s., Bardejov – pracovisko: KONFEKČNÝ  KRUH 
Gestor: RÚVZ so sídlom v Bardejove 
 
9.4.3 PRIMÁRNA  PREVENCIA  DROGOVÝCH  ZÁVISLOSTÍ 
podprojekty: 
9.4.3.1 Informovanie vybratých skupín obyvateľov o rizikách legálnych drog v regióne 
Liptov 
Gestor: RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši 
 
9.4.3.2 Športom proti fajčeniu, drogám a za zdravší život 
Gestor: RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch 
 
9.4.4. HROU  PROTI  AIDS 
Celonárodný program intervencie proti neprenosným ochoreniam v SR – III. etapa 
podprojekt: 
8.4.4.1. Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov okresu Levice 
Gestor: RÚVZ so sídlom v Leviciach 
 
9.4.5 ZDRAVOTNÝ  STAV,  ÚMRTNOSŤ  A  EDUKÁCIA  ŠPECIÁLNEJ  

SKUPINY OBYVATEĽOV – RÓMOV 
podprojekty: 
9.4.5.1 Zdravotný stav Rómov v kraji Prešov a Košice 
Gestor: RÚVZ so sídlom v Prešove 
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9.4.5.2 Porovnanie úmrtnosti a jej príčin rómskeho obyvateľstva s úmrtnosťou majoritnej 
populácie v prešovskom kraji na základe analýzy údajov získaných z listov o prehliadke mŕtveho 
Gestor: RÚVZ so sídlom v Poprade 
 
9.4.6 PODPORA  ZDRAVIA  DETÍ  A  MLÁDEŽE 
podprojekty: 
9.4.6.1 Prieskum telesného vývoja detí a mládeže SR 
Gestor: ÚVZ SR 
 
9.4.6.2 Primárna prevencia onkologických ochorení prsníka u adolescentných dievčat 
Gestor: RÚVZ so sídlom v Michalovciach 
9.4.6.3 Epidemiologická štúdia stavu ústneho zdravia. Intervenčné zdravotno-výchovné 
pôsobenie u žiakov ZŠ na území SR 
Gestor: ÚVZ SR 
 
9.4.6.4 Monitoring životného štýlu stredoškolskej mládeže SR 
Gestor: RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi 
 
9.4.7 ZDRAVÁ  VÝŽIVA  PRE  ZDRAVÉ  SRDCE 
podprojekty: 
9.4.7.1 Sledovanie výživového stavu vybraných skupín populácie 
Gestor: ÚVZ SR 
 
9.4.7.2 Vplyv stravovacích zvyklostí a príjmu požívatín z vlastnej produkcie u vidieckeho 
obyvateľstva na nutričný stav tejto populácie 
Gestor: RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši 
 
9.4.8 ZDRAVÉ  ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE  A  VODA 
podprojekty: 
9.4.8.1 Zmonitorovanie výskytu bromičnanov, epichlórhydrínu, vinylchloridu, TOC 
akrylamidu v pitnej vode z verejných vodovodov v SR 
Gestor: ÚVZ SR 
 
9.4.8.2 Odhad zdravotného rizika u obyvateľov žijúcich v obciach v blízkosti košickej 
spaľovne komunálneho odpadu z vybraných škodlivín vo voľnom ovzduší a v pôde a Odhad 
zdravotného rizika u obyvateľov obce Zlatá Idka z arzénu a antimónu prítomných v životnom 
prostredí – II. etapa 
Gestor: RÚVZ so sídlom v Košiciach 
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9.5.  AKTIVITY  PRI  PRÍLEŽITOSTI  VÝZNAMNÝCH  DNÍ  
 
(Týždeň boja proti drogám, Medzinárodný deň srdca, Svetový deň duševného zdravia, 
Medzinárodný deň starších ľudí, atď.)  
 
Gestor 
ÚVZ SR v spolupráci s RÚVZ v SR. 
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9.6. „ZDRAVOTNÝ STAV A ÚMRTNOSŤ ŠPECIÁLNEJ SKUPINY 
OBYVATEĽSTVA (RÓMOV)“ 
 
Cieľ 
Zmapovať zdravotný stav a úmrtnosť rómskeho obyvateľstva vo vybraných regiónoch 
SR. 
 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracoviská 
RÚVZ v SR 
 
Anotácia 
Nevhodné životné, sociálne, ekonomické podmienky a nesprávny životný štýl sa 
nepriaznivo odráža, na zdravotnom stave a následne na úmrtnosti rómskeho 
obyvateľstva. Zistenie príčin úmrtnosti a monitoring zdravotného stavu špeciálnej 
skupiny obyvateľstva Rómov prinesie viac informácií o zdravotnej situácii tejto 
skupiny obyvateľstva a zároveň bude východiskom pre prípravu návrhu opatrení na 
zlepšenie stavu pre zainteresované rezorty a  základňou pre prípravu a realizáciu 
projektov zameraných na úpravu životného štýlu. 
  
Etapy riešenia, výstupy 
Zistenie údajov o úmrtnosti a najčastejších príčinách úmrtia rómskej populácie - analýzou na 
základe údajov z listov o prehliadke mŕtveho 
1. etapa 
odsúhlasenie možnosti  prístupu k listom o prehliadke mŕtvych na matrikách, 
2. etapa 
zisťovanie stanovených údajov a ich zdokumentovanie do príslušných formulárov, 
3. etapa 
spracovanie výsledkov. 
 
Monitoring zdravotného stavu a životného štýlu rómskej populácie 
1. etapa - vypracovanie dotazníka zameraného  na životný štýl,  
2. etapa - biochemické a antropometrické vyšetrenie pomocou prístroja reflotron             

a  zisťovanie životného štýlu prostredníctvom dotazníka a riadeného rozhovoru, 
3. etapa - vkladanie údajov z dotazníkov Životný štýl do EPI – INFO a do Testu zdravé 

srdce,  
4. etapa - analyzovanie údajov a štatistické spracovanie.    
 
Výstupy 
Návrh opatrení na zlepšenie zdravotného stavu rómskej populácie 
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9.7. „VYZVI SRDCE K POHYBU“ - Celonárodná medzinárodne koordinovaná 
kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie 
 
Projekt je v súlade s čiastkovým plnením cieľa č. 8 „Do r. 2020 v celom regióne 
zredukovať na čo najnižšiu úroveň morbiditu, invalidizáciu a predčasnú mortalitu na 
chronické neinfekčné ochorenia“ v rámci programu SZO „Zdravie 21, storočia“. 
Podobné kampane sa realizujú vo viacerých krajinách plniacich CINDI  program 
(Poľsko, Rumunsko, Česká republika, Slovinsko, Rusko, Malta a iné) 
 
Gestor 
CINDI program SR a RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici 
 
Riešiteľské pracoviská 
RÚVZ v SR 
 
Cieľ 
Zlepšiť zdravotný stav obyvateľov Slovenska – znížiť chorobnosť a úmrtnosť na 
chronické neinfekčné ochorenia elimináciou jedného z najvýznamnejších rizikových 
faktorov – pohybovej inaktivity 
 
Anotácia úlohy 
Formou intenzívnej mediálnej kampane, sprievodných podujatí a súťaže zvýšiť  
informovanosť obyvateľstva o význame pohybovej aktivity  v prevencii chronických 
neinfekčných ochorení, propagovanie minimálneho objemu a intenzity pohybovej 
aktivity, ktoré už môžu byť efektívne pri priaznivom ovplyvnení zdravia jedinca 
s cieľom  zvýšiť úroveň pohybovej aktivity dospelej populácie SR aspoň na túto 
postačujúcu hranicu, vytvoriť u účastníkov súťaže návyk na pravidelnú  pohybovú 
aktivitu 
Analýza  údajov z účastníckych listov a výsledkov vyšetrení u účastníkov so záujmom 
o konzultáciu v „poradni pre optimalizáciu pohybovej aktivity“  metódami bioštatistiky. 
 
Etapy riešenia 
Plnenie úlohy bez časového obmedzenia, kampaň bude realizovaná 1x za 2 roky 
v jarnom období v rozsahu 15 týždňov, spracované a vyhodnotené výsledky pomôžu 
skvalitniť a modifikovať prístup a metódy v nasledujúcej kampani. V ďalších ročníkoch 
budeme môcť  hodnotiť aj efektivitu u účastníkov opakovane zapojených do kampane. 
 
Konkrétny výstup 
Rozsiahla zdravotno-výchovná kampaň vo všetkých médiách, motivácia ľudí 
k pravidelnej pohybovej aktivite, dáta o úrovni pohybovej aktivity vo voľnom čase pred 
kampaňou a počas nej, získané spracovaním účastníckych listov. 
Zhodnotenie efektivity -  odraz vykonávanej pohybovej aktivity počas kampane na 
subjektívny pocit zdravia a telesnú  hmotnosť účastníkov. 
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Etapy riešenia kampane 2007 
1. Spracovanie projektu a príprava účastníckych listov modifikovaných podľa 

skúseností z pilotného ročníka 2005, predbežné informácie spoluriešiteľom 
Termín: do 30.novembra 2006 
Zodpovedný: Gestor - RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici 

 
2. Oslovenie  mediálnych partnerov so žiadosťou o poskytnutie priestoru pre 

propagáciu významu pohybovej aktivity pre zdravie 
Termín:  december  2006 
Zodpovedný: gestor RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, RÚVZ v SR a ÚVZ SR 

 
3. Oslovenie sponzorov súťaže pre ceny, ktoré budú v súťaži víťazom udelené pre 

propagáciu súťaže 
Termín: december  2006 
Zodpovedný: gestor RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici 

 
4. Oslovovanie podporovateľov kampane a regionálnych partnerov pre uskutočnenie  

sprievodných podujatí a regionálnej propagácie pohybu pre zdravie a súťaže „Vyzvi 
srdce k pohybu“ a regionálnych sponzorov 
Termín: december  2006 – máj 2007 
Zodpovedný: RÚVZ v SR a ÚVZSR 

 
5. Uskutočnenie  tlačovej  konferencie a  pracovného seminára pre všetky RÚVZ v SR, 

s cieľom  
oboznámiť ich s metodológiou súťaže, rozdať propagačné materiály, iniciovať 
posilňovanie súťaže na regionálnej úrovni a cestou regionálnych médií 
Termín:  v 2.marcovom týždni 2007 
Miesto:  RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici 
Zodpovedný: Gestor - RÚVZ Banská Bystrica 

 
6. Koordinácia priebehu súťaže, priebežná  ďalšia propagácia, ukážkové podujatia 

spojené      s mediálnou prezentáciou súťaže „Vyzvi srdce k pohybu“ pri príležitosti 
10.5. – Svetového dňa pohybu pre zdravie, vedenie evidencie zúčastnených, 
poskytovanie poradenstva v optimalizácii pohybovej aktivity záujemcom 
Termín: marec, apríl, máj, jún 2007 priebežne  
Zodpovední: Gestor + spoluriešitelia – RÚVZ v SR 

 
7. Ukončenie súťaže, vyhodnotenie,  príprava slávnostného žrebovanie víťazov                        

a odovzdávanie cien, spojené s tlačovou konferenciou 
Termín jún/ júl 2007 
Zodpovedný: Gestor projektu 
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9.8.  
NÁRODNÝ  PROGRAM  PREVENCIE  CHRONICKÝCH  SRDCOVO-CIEVNYCH 
OCHORENÍ 
NÁRODNÝ  PROGRAM  PREVENCIA  ONKOLOGICKÝCH  OCHORENÍ 
NÁRODNÝ  PROGRAM  PREVENCIA  NADVÁHY  A  OBEZITY  
NÁRODNÁ  PLATFORMA  BUDOVANIA  KAPACITY  V PODPORE  ZDRAVIA          
V SR 
 
Cieľ 
Vytvorenie národnej a regionálnych stratégií na prevenciu chronických ochorení, a to  
na základe rozpracovania Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.               
V priorite č. 4 akcentuje tento dokument problematiku verejného zdravia a činnosti 
smerujúce k jeho ochrane a podpore.   
 
Gestori 
Sekcia zdravotnej starostlivosti MZ SR  a ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracoviská 
praktickí lekári pre dospelých, praktickí lekári pre deti a dorast 
Poradenské centrá zdravia RÚVZ v SR 
 
Anotácia 
Vytvorenie integrovanej stratégie na trvalé ovplyvnenie determinantov chronických 
ochorení v populácii SR na národnej a regionálnych úrovniach. Zahŕňa tri kľúčové 
funkcie verejného zdravotníctva/ podpory zdravia na všetkých úrovniach riadenia.  
1. Systematické a pravidelné monitorovanie zdravotného stavu a potrieb komunít                

v oblasti zdravia.  
2. Tvorba komplexnej politiky, ktorá je založená na aktuálnych, dostupných 

znalostiach  a reagujú na potreby komunít v oblasti zdravia.  
3. Zabezpečenie zo strany riadiacich orgánov na všetkých úrovniach, že odsúhlasené, 

vysoko prioritné služby v oblastiach podpory zdravia sa poskytnú a budú dostupné 
každému členovi komunity kvalifikovanými organizáciami.  

Súčasťou je vývoj, testovanie a vyhodnocovanie systémov determinantov a indikátorov 
zdravia,  tvorba metodík a vzdelávacích programov, budovanie partnerstiev a tvorba 
koordinačných nástrojov, tvarovanie  sociálnych  vzťahov, mestského plánovania,  
dlhodobé spoločenské plánovanie ... 
 
Etapy riešenia a výstupy 
1. Nadviazanie a rozvoj spolupráce s orgánmi, inštitúciami, právnickými a fyzickými 

osobami vykonávajúcimi aktivity v oblasti prevencie chronických ochorení s cieľom 
vytvoriť funkčnú sieť odborníkov participujúcich na príprave programov.  

 Výstup: Vytvorenie pracovných skupín pod gesciou MZ SR.  
 Termín:  September 2006 a následne trvale  
 Zodpovedný: ÚVZ SR, MZ SR 
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2. Príprava stratégií v spolupráci s odborníkmi z vybraných odborov verejného 
zdravotníctva a klinickej medicíny pri príprave preventívnych programov.  
Výstup: Pripravenie návrhov preventívnych programov.  
Termín:  September 2006 až August 2007 
Zodpovedný: ÚVZ SR, MZ SR 

 
3. Tvorba systému hodnotenia a indikátorov. 

Výstup: Vytvorenie setu indikátorov, ktorým bude možné merať úspešnosť 
implementácie programov a pozitívny rozvoj verejného zdravia.  
Termín:  Január až August 2007 
Zodpovedný: ÚVZ SR, MZ SR 

 
4. Vytvárania partnerstiev a advokácia smerujúca k úspešnej implementácií 

programov, vrátane  absolvovania medzirezortného pripomienkového konania. 
Výstup: Finalizácia znenia preventívnych programov.  
Termín:  September 2006 až December 2007 
Zodpovedný: ÚVZ SR, MZ SR 
 

5. Predloženie programov na rokovanie vlády Slovenskej republiky.  
Výstup: Schválenie a implementácia programov.  
Termín December 2007 
Zodpovedný: MZ SR, ÚVZ SR 

 
6. Kontinuálne hodnotenie účinnosti programu na základe stanoveného setu 

indikátorov v pravidelných časových intervaloch. 
Výstup: Vypracovanie hodnotiacej správy o programe jeho výsledkoch, výstupoch     
a možných implikáciách pre prax.  
Termín December 2007 
Zodpovedný: MZ SR, ÚVZ SR 
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9.9. 
CINDI  PROGRAM  SR 
SHAPE  UP 
 
Cieľ 
Vytvorenie integrovanej stratégie na trvalé ovplyvnenie determinantov detskej obezity 
na školách. Zahŕňa výskum, vývoj, testovanie a vyhodnocovanie európskeho systému 
determinantov detskej obezity na školách,  tvorbu metodík a vzdelávacích programov, 
budovanie partnerstiev a tvorbu koordinačných nástrojov a pod.. 
 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracoviská 
ÚVZ SR 
 
Koordinátori 
za výživu -  Mgr. Alžbeta Benedikovičová     
za pohybovú aktivitu - Mgr. Jenisová Zuzana 
      
Anotácia 
Shape up je pilotný projekt zameraný na holistický prístup k detskej obezite. Bude sa 
postupne realizovať v 26 európskych mestách vo všetkých 25 členských krajinách EÚ, 
gestorom je Španielsko.  
Projekt rozvíja systém účasti škôl a okolitého spoločenstva na konštruktívnom dialógu 
zahŕňajúcom rôzne dimenzie detskej obezity: 
– výživa (stravovanie, diéta, dostupnosť zdravých potravín), 
– pohybová aktivita (cvičenie, hranie, podmienky na pohyb, vzhľad tela), 
– účasť žiakov, vzdelávanie učiteľov, 
– sociálne vzťahy, mestské plánovanie, medzigeneračný dialóg, 
– informačné technológie, dlhodobé plánovanie, atď. 
 
Etapy riešenia 
Školský rok 2006/2007  
• prieskum na školách,  
• budovanie partnerstva zainteresovaných – učiteľov, žiakov, rodičov, miestnych 

a regionálnych autorít a pod. 
 
Školský rok 2007/2008  
• intervenčné aktivity vyplývajúce z výsledkov prieskumu 
• príprava manuálu spolupráce 
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Výstupy 
2007  - výsledky prieskumu na školách, návrh intervenčných aktivít, budovanie 
partnerstva 
2008  - intervenčné aktivity 
 - brožúra pre školy a partnerov  na lokálnej a regionálnej úrovni 
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9.10. INICIOVAŤ A ORGANIZOVAŤ ZDRAVOTNO-VÝCHOVNÉ AKCIE PRE 
OBYVATEĽOV S OSOBITNÝM ZAMERANÍM NA TÉMY A TERMÍNY 
ODPORÚČANÉ SZO 
 
"Do r.2015 zvýšiť podiel spoločnosti na osvojení si zdravšieho spôsobu života jedinca"  
a cieľa č. 19:" V členských štátoch vybudovať zdravotný výskum, informačné                     
a komunikačné systémy na zabezpečenie efektívneho využitia a rozširovania 
vedomostí- na podporu zdravia pre všetkých" v rámci programu SZO "Zdravie               
21 .storočia". 
 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracoviská 
RÚVZ v SR  
 
Cieľ 
Zlepšiť informovanosť obyvateľstva o prioritných a aktuálnych problémoch 
ohrozujúcich zdravie. Prehĺbiť záujem obyvateľov o problematiku zdravia. Mobilizovať 
obyvateľstvo k aktívnej ochrane a podpore zdravia. 
 
Anotácia úlohy 
Úloha je zameraná na uplatňovanie všetkých dostupných metód a foriem skupinového                        
a hromadného pôsobenia na obyvateľstvo s využitím odborno-metodického 
usmerňovania pracovísk zdravotnej výchovy. 
Predpokladom plnenia úlohy je okrem aktivít pracovníkov RÚVZ (vlastná edičná 
činnosť, regionálna tlač) aj úzka spolupráca s príslušnými klinickými odborníkmi 
(prednášky, tlačovky) a médiami, ktoré môžu adekvátnou medializáciou daných 
zdravotných tém prispieť k vyššej úrovni informovanosti verejnosti. Dôležitou súčasťou 
zdravotne- výchovných aktivít sú tematické putovné výstavy a videofilmy. 
 
Etapy riešenia 
Táto úloha je pre svoju aktuálnosť plnená bez časového obmedzenia s priebežným 
.vyhodnotením jej prínosu 1x do roka v súlade s odporúčanými termínmi. 
 
Konkrétny výstup 
Všetky uvedené aktivity majú motivovať obyvateľstvo k väčšiemu záujmu                        
o problematiku zdravia - mobilizovať ich k zvýšenej zodpovednosti za vlastné zdravie. 
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10. KONTROLA  TABAKU 
 
 

Č. Ú. NÁZOV  ÚLOHY GESTOR  ÚLOHY 
Príprava, konzultácie a predloženie návrhu 
Národného programu kontroly tabaku 
RIEŠITEĽSKÉ  PRACOVISKO 

ÚVZ SR 10.1. 

ÚVZ SR, Národný koordinačný výbor na kontrolu 
tabaku, mimovládne organizácie, národný 
koordinátor na kontrolu tabaku 

 

   
Príprava, konzultácie a predloženie návrhu 
Národného akčného plánu na kontrolu tabaku 

10.2. 

ÚVZ SR, Národný koordinačný výbor na kontrolu 
tabaku, mimovládne organizácie, národný 
koordinátor na kontrolu tabaku 

ÚVZ SR 

   
Sledovanie a hodnotenie výkonu kontroly zákona 
o  ochrane nefajčiarov  na  základe  oznámení 
kontrolných  inštitúcií 

10.3. 

ÚVZ SR, RÚVZ v SR, SOI, ŠVPS SR, inšpekcia práce, 
ZMOS 

ÚVZ SR 

   
Hodnotenie  účinnosti  súťaže pre fajčiarov Prestaň 
a Vyhraj 2006  

10.4. 

ÚVZ SR, RÚVZ v SR, Pfizer, GlaxoSmithKline, 
zdravotná poisťovňa Dôvera 

ÚVZ SR 

   
Školenie koordinátorov prevencie v  prevencii 
užívania tabakových výrobkov 

10.5.  

ÚVZ SR, RÚVZ v SR, Metodicko-pedagogické 
centrum, Slovenská zdravotnícka univerzita, Pfizer, 
Roche, Zdravotná poisťovňa Dôvera 

ÚVZ SR 

   
Vydanie  učebných  textov „Prevencia  fajčenia 
a  kontrola tabaku“. 

10.6. 

ÚVZ SR, RÚVZ v SR, SZU, Trnavská univerzita, 
Jesseniova lekárska fakulta UK, Pfizer, Roche 

ÚVZ SR 

   
Príprava  a  vydanie  manuálu  pre  prácu v poradni 
na odvykanie  od  fajčenia  RÚVZ v SR 

10.7. 

ÚVZ SR, RÚVZ v SR, SZU 

ÚVZ SR 
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Quitline – Telefonické poradenstvo pri odvykaní 
od fajčenia 

RÚVZ so sídlom 
v Martine 

10.8. 

RÚVZ so sídlom v Martine, Národná koalícia pre 
kontrolu tabaku v SR, Jeseniová lekárska fakulta UK 
Bratislava 
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10.1. PRÍPRAVA, KONZULTÁCIE A PREDLOŽENIE NÁVRHU NÁRODNÉHO 
PROGRAMU KONTROLY TABAKU   
 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešiteľské pracoviská 
ÚVZ SR, Národný koordinačný výbor na kontrolu tabaku, mimovládne organizácie, 
národný koordinátor na kontrolu tabaku 
 
Anotácia 
Potreba prijatia národného programu vyplýva predovšetkým z dôvodu realizácie 
Európskej globálnej stratégie na kontrolu tabaku a Rámcového dohovoru o kontrole 
tabaku. Cieľom programu je definovať rámec aktivít či stratégií, ktoré povedú 
k znižovaniu počtu fajčiarov v SR. 
 
Etapy 
september 2006 – prerokovanie návrhu na Národnom koordinačnom výbore na 
kontrolu tabaku, pripomienkovanie;  
november 2006 – predloženie na rokovanie GP ministra zdravotníctva;  
január 2007 – legislatívna rada vlády SR;  
jún 2007 – vláda SR. 
 
Výstupy 
Schválený národný program, po ktorom je možné predložiť jeho akčný plán. 
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10.2. PRÍPRAVA, KONZULTÁCIE A PREDLOŽENIE NÁVRHU NÁRODNÉHO 
AKČNÉHO PLÁNU NA KONTROLU TABAKU 
 
Gestor 
ÚVZ SR  
 
Riešiteľské pracoviská 
ÚVZ SR, Národný koordinačný výbor na kontrolu tabaku, mimovládne organizácie, 
národný koordinátor na kontrolu tabaku. 
 
Anotácia 
Akčný program nadväzuje na prijatie národného programu. V akčnom pláne sa 
definujú aktivity, zodpovednosť, partneri, časový rámec a finančné zdroje, ktoré sú 
potrebné na výkon cieľov programu. 
 
Etapy 
august 2007 – prerokovanie návrhu na Národnom koordinačnom výbore na kontrolu 
tabaku, pripomienkovanie;  
november 2007 – predloženie na GP ministra zdravotníctva;  
január 2008 – legislatívna rada vlády SR;  
jún 2008 – vláda SR. 
 
Výstupy 
Schválený akčný plán, ktorý stanovuje obsah činností, zodpovednosť, partnerov,  časové 
plnenie a finančné krytie. 
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10.3. SLEDOVANIE A HODNOTENIE VÝKONU KONTROLY ZÁKONA                        
O  OCHRANE NEFAJČIAROV  NA  ZÁKLADE  OZNÁMENÍ  KONTROLNÝCH  
INŠTITÚCIÍ 
 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešitelia 
ÚVZ SR, RÚVZ v SR, SOI, ŠVPS SR, inšpekcia práce, ZMOS. 
 
Anotácia 
Sledovanie a následne hodnotenie účinnosti zákona o ochrane nefajčiarov v praxi 
predstavuje jeden z dôležitých indikátorov merania jeho možností na ďalšie skvalitnenie 
cestou jeho novelizácie. Údaje o počte vykonaných kontrol a počte udelených pokút 
môžu viesť k novým návrhom, ktoré budú viesť k skvalitneniu kontroly zo strany 
poverených inštitúcií. 
 
Etapy 
september 2006 – 2007: vyhodnotenie databázy hlásení o počet priestupkov a správnych 
deliktov na úseku porušenia zákona o ochrane nefajčiarov. 
 
Výstupy 
Závery a odporúčania k neskoršej novelizácii zákonov na ochranu nefajčiarov. 
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10.4. HODNOTENIE  ÚČINNOSTI  SÚŤAŽE PRE FAJČIAROV PRESTAŇ 
A VYHRAJ 2006  
 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešitelia 
ÚVZ SR, RÚVZ v SR, Pfizer, GlaxoSmithKline, zdravotná poisťovňa Dôvera. 
 
Anotácia 
Prostredníctvom náhodného výberu dotazníkovou formou chceme porovnať výsledky 
hodnotenia súťaže realizovanej v roku 2006 s rokom 2004. Súťaž sa realizuje 
v dvojročných intervaloch a vždy v dvojročných intervaloch sa vykonáva dotazníkový 
prieskum, ktorým sa zisťuje efektívnosť súťaže. 
 
Etapy 
jún 2007 – príprava dotazníka,  
júl 2007 – distribúcia dotazníka náhodne vybraným respondentom,  
august/september 2007 – zber dotazníkov a priebežné hodnotenie,  
október 2007 – štatistické vyhodnotenie a záverečná správa. 
 
Výstupy 
Vyhodnotenie účinnosti súťaže. 
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10.5. ŠKOLENIE KOORDINÁTOROV PREVENCIE V  PREVENCII UŽÍVANIA 
TABAKOVÝCH VÝROBKOV 
 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešitelia 
ÚVZ SR, RÚVZ v SR, Metodicko-pedagogické centrum, Slovenská zdravotnícka 
univerzita, Pfizer, Roche, Zdravotná poisťovňa Dôvera. 
 
Anotácia 
Školenia odborných pracovníkov, ktorí pracujú s deťmi a mládežou predstavujú jeden 
z najúčinnejších nástrojov predchádzania užívaniu tabaku u detí a mládeže. Úlohy 
vyplývajúce na úseku edukácie pedagógov v prevencii sú dôležitou súčasťou napĺňania 
Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia. 
 
Etapy 
I. etapa: september 2007,  
II. etapa: február 2008,  
III. etapa: jún 2008. 
 
Výstup 
Vyškolení pedagógovia, školskí psychológovia, výchovní poradcovia v spôsoboch ako 
vykonávať prevenciu užívania tabakových výrobkov na školách a v školských 
zariadeniach. Doklad o úspešnom absolvovaní, ktoré je spojené s obhajobou záverečnej 
práce a skúškou, potvrdzuje riaditeľ ÚVZ SR prostredníctvom certifikátu. 
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10.6. VYDANIE  UČEBNÝCH  TEXTOV „PREVENCIA  FAJČENIA A  KONTROLA 
TABAKU“ 
 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešitelia 
ÚVZ SR, RÚVZ v SR, SZU, Trnavská univerzita, Jesseniova lekárska fakulta UK, Pfizer, 
Roche. 
 
Anotácia 
Dôvodom prípravy a vydania textov je možnosť ich využitia pri zabezpečovaní 
školiacich aktivít so zameraním na prevenciu fajčenia a kontrolu tabaku. Vzhľadom 
k tomu, že jednou z dôležitých úloh ÚVZ SR je oblasť vzdelávania, publikácia takého 
druhu môže prínosom hlavne pre študentov univerzít, účastníkov kurzov                        
a koordinátorov prevencie drogových závislostí. 
 
Etapy 
august/október 2006 - zbieranie príspevkov od autorov,  
november/december 2006 – recenzie a jazykové opravy,  
február/marec 2007 – tlač textov. 
 
Výstup  
Učebný text, ktorý bude slúžiť pre potreby univerzít, odborných inštitúcií, RÚVZ v SR 
a iné inštitúcie, ktoré sa venujú vzdelávaniu v oblasti prevencie. 
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10.7. PRÍPRAVA  A  VYDANIE  MANUÁLU  PRE  PRÁCU V PORADNI NA 
ODVYKANIE  OD  FAJČENIA  RÚVZ V SR 
 
Gestor 
ÚVZ SR 
 
Riešitelia 
ÚVZ SR, RÚVZ v SR, SZU. 
 
Anotácia 
Poradne na odvykanie od fajčenia pri RÚVZ v SR pracujú dnes podľa odporúčaní 
z roku 1997. Vzhľadom k novým poznatkom, pohľadom a zmeneným podmienkam 
v činností poradní, je žiaduce pripraviť manuál, ktorý bude obsahovať praktické 
odporúčania a bude sprievodcom poradcu, ktorý pracuje v poradni na odvykanie od 
fajčenia nielen na RÚVZ v SR. 
 
Etapy 
január 2007 – založenie pracovnej skupiny,  
február 2007 – prvá verzia manuálu,  
apríl 2007 – pripomienkovanie manuálu, opravy, jazykové korekcie,  
september 2007 – tlač manuálu a jeho distribúcia na poradne. 
 
Výstupy 
Odborný manuál vypracovaný odborníkmi na poradenstvo, ktorý bude slúžiť ako 
príručka na prácu v poradni na odvykanie od fajčenia na RÚVZ v SR, či iných 
inštitúciách, kde sa poradenstvo vykonáva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 strana 130



Programy a projekty Úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike 
 

10.8. QUITLINE-TELEFONICKÉ PORADENSTVO PRI ODVYKANÍ OD FAJČENIA 
 
Cieľ 
1. poskytovanie interaktívnej pomoci pri odvykaní od fajčenia a prekonávaní závislostí 

na nikotíne 
2. zlepšenie informovanosti o spôsoboch odvykania od fajčenia, dostupných voľno 

predajných farmakologických preparátov 
3. zvýšenie motivácie pre ukončenie fajčiarskeho návyku 
4. lepšie využívanie voľno predajných farmakologických preparátov 
5. zvýšenie stupňa spoločenského vedomia o význame odvykania od fajčenia 
 
Gestor 
RÚVZ so sídlom v Martine 
 
Riešiteľské pracoviská  
RÚVZ so sídlom v Martine, Národná koalícia pre kontrolu tabaku v SR, Jesseniova 
Lekárska fakulta UK Bratislava 
 
Odborný garant projektu 
MUDr. Elena Kavcová, PhD. /Klinika TaRCH JLF UK a MFN/ 
 
Anotácia 
Projekt Quitline je interaktívna pomoc a poradenstvo pri odvykaní od fajčenia 
prostredníctvom telefonickej linky. V súčasnosti sa považuje za efektívnu intervenciu, 
umožňujúcu signifikantný nárast pravdepodobnosti úspešného ukončenia fajčiarskeho 
návyku. Projekt je súčasťou programu EÚ European Network of Quitlines /ENQ/ 
a programu HELP /v rámci EÚ/ a jeho návrh a obsah bol spracovaný podľa odborných 
smerníc vypracovaných v Centers for Disease Control and Prevention v Atlande a podľa 
skúseností v krajinách Európskej únie. Projekt - telefonické poradenstvo má 
celoslovenskú pôsobnosť. V iniciálnej fáze projektu bude Quitline reaktívnou linkou,          
t. z. poskytujúca odpovede a rozhovory s volajúcimi bez aktívneho vstupu a ďalšieho 
monitorovania postupu odvykania volajúcich. Po zapracovaní činnosti by sa linka mala 
transformovať na proaktívnu, aktívne telefonické sledovanie a poradenstvo počas 
odvykania.  
 
Technické zabezpečenie projektu 
6. Miestnosť umožňujúca operátorovi v pracovnom čase QUITLINE nerušene čakať na 

telefonáty a viesť rozhovory s volajúcimi  
7. Telekomunikačná jednotka – pripojená prostredníctvom služby zvýhodnené číslo 

poskytovanej Slovak Telecom (cena hovoru pre volajúceho je v cene miestneho 
hovoru z celého územia Slovenska), evidencia hovorov (prijatých a neprijatých), 
odkazovač podávajúci základné informácie mimo pracovných hodín, odkazovač 
v prípade obsadenej linky pri súčasnom volaní niekoľkých klientov s výzvou na 
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čakanie 
8. Počítač – umožňujúci viesť databázu volajúcich, registráciu, resp. digitálny záznam 

hovorov 
 
Pracovné hodiny QUITLINE 
V pracovné dni od 17.00 do 19.00 hod., v prípade preťaženosti predĺženie pracovných 
hodín podľa potreby, prípadne paralelné služby viacerých pracovníkov. 
Požiadavky na operátorov telefónnej poradne 
• vysokoškolské zdravotnícke vzdelanie na bakalárskej úrovni, študenti lekárskych 

fakúlt po absolvovaní min. 6 semestrov, lekári, po individuálnom zvážení aj iní 
seriózni záujemcovia 

• absolvovanie špeciálneho kurzu zameraného na telefónnu poradňu v oblasti 
odvykania od fajčenia 

• zaškolenie v práci s príslušnou technikou 
• seriózny a zodpovedný prístup, ochota pracovať v poradni aspoň po dobu jedného 

roka 
 
Etapy riešenia 

I. etapa  
vyriešenie administratívnych, organizačných  a technických záležitostí  

• príprava počítačovej databázy (zhromažďovanie dát štandardizovaných 
s projektom European Network of Quitlines) 

• príprava kurikúl špeciálneho kurzu pre externých pracovníkov a zostavenie 
výukových materiálov 

• zostavenie skupiny operátorov 
• realizácia intenzívneho kurzu (opakovanie kurzu  podľa potreby vzhľadom na 

prestriedanie externých pracovníkov) 
II. etapa 

informačná kampaň pre verejnosť – v spolupráci so Slovenskou lekárskou 
spoločnosťou (sprostredkovanie kontaktu s lekármi primárnej lekárskej 
starostlivosti cez niektoré odborné spoločnosti, napr. Slovenská internistická 
spoločnosť, Slovenská pneumologická spoločnosť a pod.), prostredníctvom siete 
Regionálnych úradov verejného zdravotníctva, lekární, inzercia v médiách, 
oslovenie elektronických médií, internetová kampaň (prostredníctvom web 
stránok Stop fajčeniu, Národnej koalície pre kontrolu tabaku v SR, Jesseniovej 
lekárskej fakulty UK a pod.) 

III. etapa 
spustenie prevádzky QUITLINE 

• priebežné monitorovanie činnosti prostredníctvom vyhodnocovania databázy 
• pravidelné stretnutia  pracovníkov QUITLINE za účelom výmeny skúseností, 

konzultácií, riešenia aktuálnych problémov. 
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IV. etapa  
transformácia reaktívnej linky na proaktívnu  

 
Realizačné výstupy 
- poskytovanie interaktívnej pomoci pri odvykaní od fajčenia a prekonávaní závislosti 

na nikotíne, 
- zvýšenie stupňa spoločenského vedomia o význame odvykania od fajčenia, 
- zlepšenie informovanosti o spôsoboch odvykania od fajčenia, dostupných voľno 

predajných farmakologických preparátov, 
- nárast pravdepodobnosti úspešného ukončenia fajčiarskeho návyku, 
- nárast motivovaných fajčiarov rozhodnutých ukončiť fajčiarsky návyk, 
- zvýšenie motivácie fajčiara pre odvykanie, 
- lepšie prekonávanie problémov počas odvykania. 
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