
Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov 

 

(1) Odbor hygieny výživy a bezpečnosti potravín (ďalej len „OHVBPKV“)  plní úlohy 

v oblasti verejného zdravotníctva v ochrane v ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia v súvislosti so zdravou výživou, monitoruje vplyv výživy na verejné zdravie, 

zaoberá sa podmienkami maximálneho priblíženia výživy obyvateľstva fyziologickému 

optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych životných a pracovných podmienkach. 

(2) OHVBPKV plní úlohy: 

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

zdravotného dozoru podľa zákona 355/2007 Z.z. a zákona 377/2004 Z.z. o ochrane 

nefajčiarov a výkonu úradnej kontroly potravín podľa zákona 152/1995 Z.z. 

o potravinách, 

- zaoberá sa fyziológiou výživy, základnými životnými pochodmi výmeny látok 

medzi organizmom a vonkajším prostredím, sleduje otázky vzťahu prostredia 

a človeka, ich vzájomnej podmienenosti a usmerňovania výživy obyvateľstva vo 

forme odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo,  

- objektivizuje pozitívne a negatívne faktory výživy, v súvislosti s princípmi  

ochrany, podpory a rozvoja zdravej výživy, 

- vykonáva výchovnú a poradenskú činnosť s dôrazom na ovplyvňovanie 

stravovacích návykov a presadzovanie zásad správnej výživy u obyvateľstva a na 

ochranu potravín a pokrmov pred narušením ich hygienickej a zdravotnej 

bezpečnosti 

- monitoruje výživový stav, poruchy výživy a výskyt neinfekčných ochorení vo 

vzťahu k výžive u vybraných fyziologických skupín obyvateľstva, 

- zaoberá sa hygienou výroby a hygienou potravín, ktorá skúma podmienky výroby 

potravín a pokrmov, ďalej skúma potraviny a pokrmy ako objekty výživy človeka 

na rôznych stupňoch ich získavania, úpravy, spracovania a uskladňovania, predaja 

a používania, sleduje a posudzuje ich výživovú hodnotu, zmyslové vlastnosti 

a zdravotnú bezpečnosť, 

- zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, 

- prijíma a odovzdáva informácie v súvislosti s výskytom nebezpečných potravín 

v rámci rýchleho výstražného systému nad potravinami a krmovinami a v rámci 

opatrení národného pohotovostného plánu, 

- zaoberá sa hygienou  obalových materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku 

s potravinami, problematikou kozmetických výrobkov: 

 kontroluje obalové materiály a predmety prichádzajúce do styku s potravinami 

a pokrmami, so zameraním sa na sledovanie a hodnotenie ich zdravotnej 

bezpečnosti pri priamom alebo nepriamom styku s potravinami a pokrmami, 

 vykonáva štátny zdravotný dozor nad kozmetickými výrobkami, 

 vykonáva opatrenia na ochranu zdravia súvisiace s zistením nebezpečných 

potravín, obalových materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku 

s potravinami a s pokrmami a nebezpečných kozmetických výrobkov, 

 prijíma a odovzdáva informácie o nebezpečných potravinách, obalových 

materiáloch a predmetoch prichádzajúcich do styku s potravinami a s pokrmami 

v rámci rýchleho výstražného systému nad potravinami a krmovinami 

a o nebezpečných kozmetických výrobkoch v rámci rýchleho výstražného systému 

nad kozmetickými výrobkami, 



- podieľa sa na epidemiologických štúdiách výživového stavu obyvateľstva, na 

monitorovaní životných podmienok vybraných populačných skupín vo vzťahu 

k aktuálnemu výživovému stavu, 

- zbiera a spracováva údaje z monitoringu výživového stavu vybraných skupín 

obyvateľstva, z monitoringu príjmu vybraných prídavných látok, potravinárskych aróm 

a kontaminantov potravín a údaje z výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej 

kontroly, čím získava objektívne informácie o expozícii a o zdravotných rizikách 

pochádzajúcich z potravín, informácií z potravinového reťazca a z výživy a informácií 

pre riadenie a kontrolu zdravotných rizík, pre navrhovanie a pre prijímanie opatrení na 

ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia, 

- vykonáva konzultačnú činnosť, poradenskú činnosť zameranú na problematiku výroby 

potravín, vrátane pokrmov, obalových materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku 

s potravinami kozmetických výrobkov,  

- na krajskej úrovni odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť odborov/oddelení 

OHVBPKV RÚVZ v Trenčianskom kraji, činnosť komisie na nákup, predaj 

a spracovanie húb a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti v Trenčianskom kraji. 

 

(3) OHVBPKV sa člení na:  

- Oddelenie bezpečnosti potravín a materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami 

- Oddelenie hygieny výživy a štátneho zdravotného dozoru 

 

 

(4) Činnosť oddelenia bezpečnosti potravín a materiálov prichádzajúcich do styku 

s potravinami vychádza zo zákona 152/1995 Z.z.  o potravinách, podľa ktorého vykonáva 

úradnú kontrolu potravín: 

- v prevádzkarňach verejného stravovania vo vzťahu k epidemiologicky rizikovým 

činnostiam osôb vo výrobe, manipulácii a umiestňovaniu na trh, 

- materiály prichádzajúcich do styku s potravinami, 

- na výživové doplnky, počiatočnú dojčenskú výživu, následnú dojčenskú výživu, 

potraviny spracované na báze obilnín, detské potraviny, potraviny na osobitné 

lekárske účely a potraviny  ako celková náhrada stravy na účely regulácie 

hmotnosti, nové potraviny, osobitné výživové účely, ako aj detskej výživy a 

dojčenskej výživy, nových potravín,  

- z hľadiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín a 

kontroly dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok do potravín, v 

súvislosti s prídavnými látkami do potravín,  

- zaoberá sa hygienou výroby a hygienou potravín, ktorá skúma podmienky 

výroby potravín a pokrmov, 

- podmienky výroby, manipulácie a distribúcie kozmetických výrobkov, vykonáva 

a vedie register kozmetických výrobkov. 

 

 

(5) Činnosť oddelenia  hygieny výživy a štátneho zdravotného dozoru sa zameriava na:                

- podmienky výroby, manipulácie a distribúcie potravín a pokrmov, 

- monitorovanie nákaz a otráv z potravín a pokrmov,  

- vypracovávanie návrhov opatrení na ich prevenciu, 

- zbiera a spracováva údaje z monitoringu výživového stavu vybraných skupín 

obyvateľstva a údaje z výkonu štátneho zdravotného dozoru, čím získava 

objektívne informácie z potravinového reťazca a z výživy a informácie pre 



riadenie a kontrolu zdravotných rizík, pre navrhovanie a pre prijímanie opatrení 

na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia, 

- kontrolu dodržiavania zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov 

 

 

 

Personálne obsadenie  e-mail telefón - mobil 

Galková Monika, Mgr., MPH    032/6 509 557 

vedúci odboru tn.galkova@uvzsr.sk  911 989 824 

hlavný radca     

Babulíková, Andrea, Ing.   032/6 509 519 

zástupca vedúceho odboru  tn.babulikova@uvzsr.sk  0910 391 450 

odborný radca      

Gajdošíková Katarína, Mgr.   032/6 509 518 

odborný radca tn.hv1@uvzsr.sk  910 981 944 

      

Hadvigová Zuzana, Mgr.   032/6 509 556 

odborný radca tn.hv4@uvzsr.sk  0910 981 944 

     

Hancková Jana, Mgr.   032/6 509 518 

odborný radca tn.hv@uvzsr.sk  0910 981 944 

      

Mončeková Michaela, Mgr.   032/6 509 519 

odborný radca  tn.hv6@uvzsr.sk  910 391 450 

      

Mokráňová Miroslava, Mgr.    032/6 509 556 

odborný radca tn.hv5@uvzsr.sk  0910 391 450  

      

Ondrášková Miriam, Mgr.   032/6 509 519 

odborný radca  tn.hv7@uvzsr.sk  0910 391 450  

      

Žáková Klaudia, Mgr.   032/6 509 518 

odborný radca tn.hv3@uvzsr.sk  0910 981 944 
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