
Odbor hygieny životného prostredia a zdravia 

 

(1) Odbor hygieny životného prostredia a zdravia (ďalej len „OŽPaZ“) v oblasti verejného 

zdravotníctva plní úlohy štátu v ochrane, podpore a rozvoji environmentálneho zdravia 

určovaného životnými podmienkami a životným prostredím.  

(2) OŽPaZ plní úlohy v oblasti výkonu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva 

a výkonu štátneho zdravotného dozoru:  

- zabezpečuje výkon štátnej správy podľa zákona 355/2007 Z.z., zákona 131/2010 Z.z. 

o pohrebníctve, zákona 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov, 

- na základe vedeckých poznatkov o vplyve životných podmienok na zdravie človeka 

určuje: 

 prípustné limity jednotlivých biopozitívnych a bionegatívnych faktorov 

vyskytujúcich sa v základných zložkách prírodného i antropogénne zmeneného 

životného prostredia z hľadiska ich možného vplyvu  

na zdravie človeka,  

 prípustnú záťaž organizmu jednotlivými faktormi v životnom prostredí  

vo vzťahu k životným podmienkam z aspektu ich možného vplyvu  

na zdravie človeka,  

 prípustné limity ďalších faktorov v životnom prostredí, ktoré môžu ovplyvňovať 

zdravie a životný komfort človeka, ako sú hluk a vibrácie, jednotlivé druhy žiarení 

(s výnimkou ionizujúceho), mikroklimatický komplex, priestorové charakteristiky,  

 zásady zdravého spôsobu života a vedie ľudí k zmene spôsobu života ohrozujúceho 

ich zdravie, najmä prostredníctvom zvyšovania zdravotného uvedomenia 

obyvateľstva, 

 zásady využitia územia tak, aby v súčinnosti s faktormi životného prostredia 

priaznivo vplývalo na zdravie, 

- zabezpečuje monitoring kvality pitnej vody na spotrebiskách verejných vodovodov 

a kvality vody na kúpanie prírodných kúpacích oblastí, 

- v spolupráci s ostatnými odbornými pracoviskami verejného zdravotníctva a klinickej 

medicíny sleduje zdravotný stav populácie, hodnotí zdravotné riziká a navrhuje 

opatrenia so zameraním na: 

 obmedzenie nežiadúcich vplyvov bionegatívnych faktorov v životnom prostredí, 

 pozitívne ovplyvnenie kvality zdravia obyvateľstva, 

 odraz presadzovaných opatrení na zdraví obyvateľstva, 

- vykonáva metodickú, konzultačnú a expertíznu činnosť pre právnické a fyzické osoby 

a odborne ich usmerňuje v záujme vytvárania a ochrany podmienok priaznivých pre 

ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia, 

- zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, 

- rieši sťažnosti a podnety fyzických a právnických osôb, ktorých predmet spadá do 

náplne odboru, 

- poskytuje verejnosti špecializovanú poradenskú činnosť v environmentálnom zdraví,  

- zabezpečuje monitoring faktorov životného prostredia a zdravia populácie, 

- zabezpečuje ochranu verejného zdravia počas mimoriadnych udalostí v životnom 

prostredí,  

- spracováva povinné hlásenia a štatistické údaje o kvalite pitnej vody u spotrebiteľa, 

kvalite vody na kúpanie prírodných kúpalísk pre spracovanie a poskytnutie 

hodnotiacich správ Európskej komisii, 

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

hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ v Trenčianskom kraji, činnosť komisie 



na preskúšanie odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie 

pohrebnej služby  a prevádzkovanie krematória v Trenčianskom kraji. 

 

(3) OŽPaZ sa člení na:  

- Oddelenie urbanizovaného prostredia a služieb obyvateľstva 

- Úsek hygieny vôd 

(4) Činnosť oddelenia urbanizovaného prostredia a služieb obyvateľstva je zameraná najmä na 

tieto odborné oblasti: 

- problematiku územného plánovania z hľadiska uplatňovania zdravotno-

hygienických požiadaviek v procese umiestňovania investícií v prostredí, 

- problematiku životných podmienok ľudí v obytnom prostredí, so zameraním na 

zdravotné aspekty bývania a vytváranie zdravých podmienok v priestoroch 

verejných priestranstiev, sídlisk, odpočinkových priestorov a pod, 

- sledovanie a vyhodnocovanie hlukovej situácie v životnom prostredí ľudí, 

problematiku hluku z cestnej automobilovej dopravy, ale i zo stacionárnych 

zdrojov hluku, 

- zdravotno-hygienickú problematiku zariadení starostlivosti o ľudské telo, najmä 

v zariadeniach, v ktorých sú vykonávané epidemiologicky závažné činnosti, 

- zdravotno-hygienickú problematiku zariadení cestovného ruchu, zariadení 

sociálnych služieb, telovýchovno-športových zariadení, 

- problematiku kvality ovzdušia uzatvorených priestorov. 

 

(5) Činnosť úseku hygieny vôd je zameraná: 

- na sledovanie a vyhodnocovanie kvality pitnej vody určenej na verejné 

zásobovanie ľudí pitnou vodou, hodnotenie vplyvu kvality vody používanej na 

pitné účely na zdravie ľudí, 

- na sledovanie a vyhodnocovanie kvality vôd, určených na kúpanie, hodnotenie 

ich možného vplyvu na zdravie obyvateľov. 

 

 
 

 

Personálne obsadenie  e-mail telefón -         mobil 

Ing. Pružinec Peter / vedúci odboru - hlavný radca  tn.pruzinec@uvzsr.sk  

032/6509516, 
0911989823 

Oddelenie urbanizovaného prostredia a služieb obyvateľstva 

Ing. Pružinec Peter / vedúci oddelenia - hlavný radca  tn.pruzinec@uvzsr.sk  

032/6509516, 
0911989823 

Ing. Buranská Lea / odborný radca tn.hzp3@uvzsr.sk  

032/6509517 

PhDr. Krajčovičová Lenka, PhD. / odborný radca tn.hzp4@uvzsr.sk  

032/6509551 

Malecová Slávka, d.a.h.e. / samostatný radca tn.hzp@uvzsr.sk 032/6509517 

Mgr. Oravcová Natália / odborný radca tn.hzp5@uvzsr.sk  

032/6509551 

Mgr. Matochová Eva (MD)    

Úsek hygieny vôd 

Mgr. Vavrušová Mária / odborný radca tn.hzp6@uvzsr.sk  

032/6509554 

Trnková Soňa, d.a.h.e. / samostatný radca tn.hzp1@uvzsr.sk  

032/6509554 

Mgr. Rácová Michaela, Mgr. (MD)     
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