
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 

Konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne poskytuje konzultácie a poradenstvo v rámci 

svojej pôsobnosti a činnosti pre podnikateľské subjekty a verejnosť . 

Úradné hodiny – pokladňa, podateľňa 

Pondelok 7:30 – 12:00 hod 12:30 – 15:00 hod. 

Utorok 7:30 – 12:00 hod 12:30 – 15:00 hod. 

Streda 7:30 – 12:00 hod 12:30 – 15:00 hod. 

Štvrtok 7:30 – 12:00 hod 12:30 – 15:00 hod. 

Piatok 7:30 – 12:00 hod 12:30 – 14:00 hod. 
 

Úradné hodiny – odborné pracoviská 

Pondelok 8:00 – 12:00 hod 12:30 – 13:30 hod. 

Utorok 8:00 – 12:00 hod 12:30 – 15:30 hod. 

Streda 8:00 – 12:00 hod 12:30 – 15:30 hod. 

Štvrtok 8:00 – 12:00 hod 12:30 – 15:30 hod. 

Piatok 8:00 – 12:00 hod 12:30 – 13:30 hod. 

 

Konzultačná – špecializovaná činnosť bude poskytnutá po dohode s odborným pracovníkom 

úradu. 

 

Kontaktné údaje na odborné pracoviská: 

 

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia 032/6509517 tn.pruzinec@uvzsr.sk 

Odbor hygieny výživy a bezpečnosti potravín 032/6509518 tn.galkova@uvzsr.sk 

Odbor preventívne pracovné lekárstva 

a toxikológie 
032/6509526 tn.hluk@uvzsr.sk 

Oddelenie hygieny detí a mládeže 032/6509520 tn.pavlikova@uvzsr.sk 

Odbor epidemiológie 032/6509523 tn.stefkovicova@uvzsr.sk 

Oddelenie chemických a fyzikálnych analýz 

životného a pracovného prostredia 
032/6509532 tn.hl@uvzsr.sk 

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu 032/6509537 tn.zv@uvzsr.sk 

Oddelenie mikrobiológie a biológie životného 

prostredia 
032/6509535 tn.kocianova@uvzsr.sk 

 

 

Odkazy: 

- posudková činnosť žiadosti 

- prevádzkové poriadky 

- žiadosť o preskúšanie odbornej spôsobilosti 

- objednávky – platené služby 

- vzdanie sa odvolania 

- vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia 

- informačná povinnosť prevádzkovateľa v zmysle GDPR 

 

Základné informácie týkajúce sa posudkovej činnosti podávajú pracovníci odborných pracovísk 

počas úradných hodín. 
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Základná problematika odborov: 

 

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia 

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia vykonáva štátny zdravotný dozor a posudkovú 

činnosť na úseku hygieny vôd a úseku zložiek urbanizovaného prostredia a služieb obyvateľstva 

(zariadenia starostlivosti o ľudské telo, služieb obyvateľstvu, sociálnych služieb, ubytovacie 

zariadenia, pohrebníctva). Súčasne vykonáva  aj platené služby (odber pitných vôd, vôd na kúpanie 

a meranie UV žiarenia), skúšky odbornej spôsobilosti na úseku pohrebníctva a prevádzkovania 

vodovodov a úpravovní vôd. 

 
Odbor hygieny výživy a bezpečnosti potravín 

Odbor Hygieny výživy a bezpečnosti potravín vykonáva posudkovú ako i kontrolnú činnosť 

podľa  zákona č. 355/2007 Z. z. V rámci posudkovej činnosti a výkonu štátneho zdravotného 

dozoru posudzuje stavebno-technické a prevádzkové podmienky v zariadeniach spoločného 

stravovania, v potravinárskych prevádzkach, podnikoch s výrobou skladovaním a predajom 

materiálov a predmetov, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, v prevádzkarniach 

s výrobou manipuláciou a umiestňovaním na trh kozmetických výrobkov. Ďalej realizuje 

preskúšanie odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností, a to pri výrobe, 

manipulácii a umiestňovaní potravín na trh a výrobe kozmetických výrobkov, ako i preskúšanie 

odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracovanie húb. 

Odbor Hygieny výživy a bezpečnosti potravín poskytuje i poradenskú a konzultačnú činnosť 

v rozsahu svojej pôsobnosti s dôrazom na ochranu potravín a pokrmov.  

Zároveň plní úlohy  v oblasti úradnej kontroly potravín a materiálov a predmetov prichádzajúcich 

do styku s potravinami podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách.  

 
Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia 

Odbor preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie zabezpečuje plnenie úloh v oblasti 

preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie, plní úlohy v oblasti výkonu štátnej správy na 

úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci a výkonu štátneho zdravotného 

dozoru na pracoviskách. Odbor sa usiluje o podporu a udržanie telesnej, duševnej a sociálnej 

pohody zamestnancov všetkých povolaní, o prevenciu zmien zdravia zamestnancov vyvolávanú 

pracovnými podmienkami, o ochranu zamestnancov v zamestnaní pred rizikami spôsobenými 

faktormi škodlivými pre zdravie, o umiestnenie zamestnancov do pracovného prostredia 

prispôsobeného fyziologickým a psychickým schopnostiam ľudí a ich udržanie v tomto prostredí. 

 

Oddelenie hygieny detí a mládeže 

Oddelenie hygieny detí a mládeže z hľadiska plnenia koncepcie oddelenia vykonáva štátny 

zdravotný dozor a posudkovú činnosť v zariadeniach, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu 

a vzdelávanie a v prevádzkach, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov 

veku alebo výchovy a mimoškolského vzdelávania deti a mládeže, ďalej v zariadeniach 

poskytujúcich ubytovacie služby pre deti a mládež, v zariadeniach spoločného stravovania i 

školských bufetoch. 

 

Odbor epidemiológie 

Odbor epidemiológie sa zaoberá ochranou obyvateľstvo pred infekčnými ochoreniami, sledovaním 

výskytu a rozdelenia infekčných a iných spoločensky závažných ochorení, ktoré sa vyskytujú 

v populácií, navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť. Vykonáva 

štátny zdravotný dozor a posudkovú činnosť na úseku zdravotníckych zariadení.  

 

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu 



Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu poradenskú činnosť v oblasti podpory a ochrany 

zdravia, zriaďujú a prevádzkujú poradenské centrá ochrany a podpory zdravia. Cieľom 

poradenských centier je znižovanie výskytu zdravotných rizík prostredníctvom všeobecného a 

špecializovaného poradenstva zameraného na pozitívnu zmenu spôsobu života s využitím vedecky 

overených poznatkov a metód z oblasti medicíny a verejného zdravotníctva.  

 

 

 

 

Oddelenie chemických a fyzikálnych analýz životného a pracovného prostredia 

Oddelenie chemických a fyzikálnych analýz životného a pracovného prostredia analyzuje vzorky 

odobraté v rámci monitoringu, štátneho zdravotného dozoru, potravinového dozoru, úradnej 

kontroly potravín, ktoré sú odoberané pracovníkmi terénnych odborov a oddelení, fyzikálno-

chemické analýzy so zameraním na zdravotné dopady pre populáciu, objektivizáciu hluku v 

životnom a pracovnom prostredí - pre potreby hodnotenia príčin vedúcich k poškodeniu zdravia 

špecifickými a nešpecifickými faktormi práce a pracovného alebo životného prostredia 3. odbery 

vzoriek pracovného ovzdušia na laboratórne analýzy vzoriek ovzdušia. 

 

Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia 

Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia plní špecializované úlohy v mikrobiológií 

životného prostredia a v biológií životného prostredia, vyšetruje vzorky odobraté v rámci štátneho 

zdravotného dozoru, potravinového dozoru, úradnej kontroly potravín, ktoré sú odoberané 

pracovníkmi terénnych odborov a oddelení. 

 

 

 

 
Postup a náležitosti žiadosti o poskytnutie informácii v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám 

Žiadosť možno podať: 

 písomne 

 ústne 

 faxom 

 elektronickou poštou 

 iným technicky vykonateľným spôsob 
 
Náležitosti žiadosti: 
 

 meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa 

 adresa pobytu alebo sídlo  žiadateľa 

 obsah žiadosti 

 navrhovaný spôsob sprístupnenia informácii žiadateľom( napr. poštovým  podnikom,  elektronickou 
poštou  atď.) 

 
Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba (RÚVZ Trenčín) bezodkladne vyzve  žiadateľa, aby 
v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom 
ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ  žiadosť nedoplní a informáciu 
nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží. 
Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe (RÚVZ Trenčín) príslušnej vo veci konať.    
 
Žiadosť o sprístupnenie informácií  RÚVZ Trenčín vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr  
do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti na úrad, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. 



 
 

 

 

 

 

 Postup a náležitosti podania podnetu 

Náležitosti podnetu: 
 

 komu je podnet adresovaný: 

 predmet podnetu:  

 ďalšie údaje o prevádzke, prevádzkarni:  

 údaje o občanovi, ktorý podal podnet: 

 meno, priezvisko  

 kontaktná adresa:  

 tel. č.:  

 e-mail:  
Ak si podávateľ podnetu neželá uviesť svoje kontaktné údaje  – meno, priezvisko , adresu, tel. číslo alebo  
e- mail, tieto informácie vo svojom podnete neuvedie.   
O doručení podaného podnetu na RÚVZ Trenčín, RÚVZ Trenčín písomne informuje podávateľa  podnetu 
s kontaktnými údajmi.   
Podaný podnet bude vybavený spravidla do 30 dní od podania na RÚVZ Trenčín , v prípade  potreby 
zložitého šetrenia podnetu,  bude lehota predĺžená na dobu potrebnú na riadne došetrenie podaného 
podnetu. O výsledku  šetrenia podnetu bude informovaný iba ten podávateľ , ktorý uvedie v podnete svoje 
kontaktné údaje. Výsledok šetrenia anonymného podania bude založený v spise, pod ktorým bude podnet 
vedený.  

 


