
Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu  
 

(1) Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu (ďalej len „OPZaVkZ“) zabezpečuje plnenie 

úloh v oblasti výchovy k zdraviu, podpory k zdraviu a zdravému spôsobu života. Hlavné 

zameranie odboru je formovanie a rozširovania vedomostí, postojov a návykov 

obyvateľstva zameraných na ochranu a podporu zdravia, ich aktívneho prístupu k vlastnému 

zdraviu, vykonáva konzultačnú a expertíznu činnosť, zdravotno-výchovnú činnosť, 

spolupracuje s inými medicínskymi odbormi pri hodnotení zdravotného stavu populácie. 

Predmetom činnosti odboru je aj zber, analýza a interpretácia údajov a informácii o výskyte 

neprenosných chorôb, rizikových faktorov, ktoré ich podmieňujú, ako aj stavu zdravia 

populácie, monitoring vzájomných vzťahov medzi cieľovými skupinami a prostredím. 

  

(2) Činnosť OPZaVkZ je zameraná na: 

- zabezpečenie zdravotno-výchovnej intervencie v rámci realizácie špeciálnych projektov 

Svetovej zdravotníckej organizácie, národných, regionálnych a miestnych projektov 

zameraných na podporu zdravia, 

- poskytovanie možnosti individuálnych vyšetrení v poradni zdravia, zisťovania 

základných parametrov zdravia, poradenstvo v otázkach výživy, sledovania hmotnosti, 

pohybovej aktivity, stresu, odvykania škodlivým  návykom a pod., v prípade zistenia 

odchýlok v sledovaných  ukazovateľoch priviesť klientov k včasnej liečbe, 

- vykonávanie hromadných kolektívnych akcií z príležitosti významných dní 

vyhlásených SZO alebo dohodnutými organizovanými akciami v podnikoch, úradoch, 

školách pri športových podujatiach a pod., 

- monitorovanie a analýza zdravotného správania sa obyvateľov v záujme zisťovania 

potrieb a zabezpečovania efektívnych zdravotno-výchovných intervencií, 

- zabezpečovanie informovanosti obyvateľov o podmienkach a súčasných možnostiach 

ich aktívnej účasti na ochrane zdravia a na ochrannom liečebnom režime, vrátane 

informácií o súčasnom stave zdravia obyvateľstva a o stave a vplyve životného štýlu a 

životného prostredia na zdravie, 

- vykonávanie poradenstva aj pri používaní zdravotno-výchovných metodík a postupov 

pre organizácie, inštitúcie, hnutia, svojpomocné skupiny a iné spoločenské zoskupenia, 

aktívnu spoluprácu so Slovenským červeným krížom (SČK), zdravotníckymi 

zariadeniami, zdravotnými poisťovňami, Národným centrom zdravotníckych 

informácií (NCZI) a inými vedeckými inštitúciami, 

- monitorovanie vzťahu zdravotného stavu obyvateľstva a faktorov životného a 

pracovného prostredia, životných a pracovných podmienok,  

- v rámci výchovy k zdraviu realizuje prednáškovú činnosť, besedy a ďalšie skupinové 

aktivity, konzultácie, individuálne poradenstvo a účasť na poradenských výjazdoch, 

prezentácie v médiách, organizovanie a spoluúčasť na zabezpečovaní kampaní, súťaží 

a zážitkových podujatí, distribúciu edukačných materiálov, prieskumnú a výskumnú 

činnosť, analýzu a vyhodnocovanie zistených údajov. 

 

V rámci poradne zdravia realizuje: 

- individuálne alebo skupinové poradenstvo na základe výsledkov biochemických 

vyšetrení, analýzy anamnestických údajov, meraní, testov a vyšetrení za štandardných 

podmienok v poradni zdravia. Tieto služby poskytujeme v stanovených termínoch aj v 

priestoroch RÚVZ Trenčín, po dohode s obecnými úradmi alebo spoločenskými 

organizáciami v ich priestoroch, alebo pri vytvorení potrebných podmienok 

zamestnávateľmi aj na pracoviskách klientov, 

- skupinové poradenstvo, 



- komunitnú prácu a podiel na tvorbe stratégií znižujúcich prevalenciu rizikových 

faktorov z nesprávneho životného štýlu, a rizikových foriem správania u obyvateľov v 

segregovaných chudobných rómskych osadách, v azylových centrách a v iných 

marginalizovaných komunitách, 

- vyšetrenia klientov a dotazníkový zber dát, ktoré sú súčasťou skríningov, prieskumov 

a výskumov. 

V rámci poradenského centra je na odbore zriadená  základná poradňa a dve špecializované 

poradne a to poradňa zdravej výživy a poradňa na odvykanie od fajčenia. 

 

 

Personálne obsadenie            e-mail telefón - mobil 

PhDr. Meravá Zaltica tn.zv@uvzsr.sk   032/6509537 

Mgr.  Izraelová Miroslava tn.poradna@uvzsr.sk  0911359784;  032/6509537 
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