
Odbor hygieny detí a mládeže 

 

(1) Odbor hygieny detí a mládeže (ďalej len „OHDM“) plní úlohy štátu v ochrane, podpore 

a rozvoji zdravia detí a mládeže, zameriava sa na rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej 

generácie a zahŕňa systémové opatrenia zamerané na vylúčenie, prípadne zníženie rizika 

výskytu ochorení a iných porúch zdravia prostredníctvom starostlivosti o zdravé životné 

a pracovné podmienky, podpory správneho životného štýlu detí a mládeže a výkonu 

štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín podľa zákona č. 152/1995 Z.z. o 

potravinách. 

(2) OHDM plní úlohy:  

- v oblasti výkonu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, výkonu štátneho 

zdravotného dozoru podľa zákona 355/2007 Z.z., úradnej kontroly potravín podľa 

zákona 152/1995 Z.z. o potravinách a štátneho zdravotného dozoru podľa zákona 

377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov, 

- monitoruje a vyhodnocuje zdravotný stav detí a mládeže, vrátane vysokoškolákov, vo 

vzťahu k determinantom zdravia, monitoruje a vyhodnocuje telesný rast a vývin detí 

a mládeže vychádzajúc z poznatkov o zdravotnom stave, prostredí, životnom štýle 

a o vekových zvláštnostiach jednotlivých etáp vývinu mladej generácie, podmienených 

morfologickými, fyziologickými a psychologickými osobitosťami detského 

a dospievajúceho organizmu, 

- sleduje a hodnotí pozitívne a negatívne vplyvy prostredia a životného štýlu na vývin 

organizmu a jeho zdravotný stav so zvláštnym zameraním na rizikové faktory 

vybraných chorôb a porúch, vykonáva identifikáciu zdravotných rizík a navrhuje 

riešenia v oblasti ochrany, podpory  a rozvíjania zdravia detí a mládeže (odhad 

zdravotných rizík, ich interpretácia a riadenie), 

- stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a iných 

porúch zdravia detí a mládeže, ako aj opatrenia zamerané na kladné ovplyvnenie 

zdravia, prostredia a životného štýlu mladej generácie, 

- vykonáva zber, spracovanie, analýzu a prenos informácií medzi oddelením hygieny detí 

a mládeže a súvisiacimi odbormi, zbiera štatistické údaje umožňujúce monitoring 

v oblastiach zameraných na prostredie populácie detí a mládeže, 

- vykonáva konzultačnú činnosť, poradenskú činnosť zameranú na problematiku ochrany 

a podpory zdravia detí a mládeže.  

 


