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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE  

Názov:   REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA   

                        SO SÍDLOM   V TRENČÍNE  

IČO:    00610968  

Sídlo:   Nemocničná 4, 911 01 Trenčín  

Rezort:          Ministerstvo zdravotníctva SR  

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia  

 Vedúci služobného úradu a regionálny hygienik: MUDr. Ľudmila Bučková,  MPH  

Kontakt:  032 / 6509511-ústr., 032/6509547-sekr. e –mail:  tn.ruvz@uvzsr.sk  

  

Členovia vedenia:  

Zástupca vedúceho služobného úradu a regionálneho hygienika:                 

                                                                       Mgr. Miroslava Pavlíková 

 

vedúca osobného úradu:                                                      Ing. Viera Hollá, MPH  

vedúca odboru hygieny životného prostredia a zdravia:     Ing. Peter Pružinec 

vedúca odboru hygieny výživy a bezpečnosti potravín:     Mgr. Monika Galková, MPH 

vedúca odboru  epidemiológie:                     prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD, MPH   

vedúca oddelenia hygieny detí a mládeže:                         Mgr.Miroslava Pavlíková, MPH 

vedúca preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie:   

                                                                                             MUDr. Ľubomíra Slemenská 
vedúca oddelenia výchovy ku zdraviu:           Mgr.Miroslava Pavlíková , MPH 

vedúca oddelenia  chemických a fyzikálnych analýz v ŽP a pracovnom prostredí:  

                                                                                            RNDr. Iveta Ondrušková    

vedúca oddelenia  mikrobiológie a biológie ŽP:           MVDr. Henrieta Kocianová    

vedúca odboru ekonomiky a ľudských zdrojov:                Ing. Viera Hollá, MPH  

metrológ ,manažer kvality                                                  RNDr. Branislav Cich   

 

Rozsah činnosti:  

     Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej RÚVZ Trenčín) bol 

zriadený so zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ako štátna 

rozpočtová organizácia.  

     RÚVZ Trenčín plní úlohy na úseku verejného zdravotníctva s priamou pôsobnosťou pre 

okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Bánovce nad Bebravou. Predmetom činnosti 

je vykonávanie štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, výkon štátneho zdravotného 

dozoru a úradnej kontroly potravín, zabezpečovanie špecializovaných výkonov spojených s 

ochranou zdravia, zabezpečovanie špeciálnych terénnych a laboratórnych vyšetrení pre účely 

kvalitatívneho a kvantitatívneho hodnotenia faktorov životného a pracovného prostredia vo 

vzťahu k zdraviu obyvateľstva. Výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly 

potravín, laboratórna činnosť je v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a 



 

 

rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a úradná kontrola potravín 

v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších zmien a doplnkov.  

  

          RÚVZ Trenčín má spádovú oblasť pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava 

a Bánovce nad Bebravou s rozlohou 2.044 km2 a počtom 239 714 obyvateľov.  

Okres 
Počet 

obcí 
% 

Rozloha 

v km2 
% 

Počet 

obyvateľov 
% 

Trenčín 37 28,24% 675 33,02% 114 523 47,77% 

Nové Mesto nad 

Váhom 

34 25,95% 580 28,38% 62 554 26,09% 

Myjava 17 12,98% 327 16,00% 26 356 10,99% 

Bánovce nad 

Bebravou 

43 32,82% 462 22,60% 36 310 15,15% 

RÚVZ TRENČÍN 131 100,00% 2 044 100,00% 239 714 100,00% 

       

Trenčiansky kraj 276 47,46% 4 502 45,40% 585 226 40,97% 

       

Slovenská republika 2 890 4,53% 49 036 4,17% 5 454 147 4,40% 

(údaje v tabuľke k 31.12.2019 podľa ŠÚ SR – databázy Obyvateľstvo a migrácia  
http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/population/indicators/)  

 

RÚVZ Trenčín má podľa organizačnej štruktúry odbory / oddelenia vykonávajúce štátnu 

službu:  -   odbor hygieny životného prostredia a zdravia,   

- odbor hygieny výživy a bezpečnosti potravín, 

- oddelenie hygieny detí a mládeže,   

- odbor preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie,   

- odbor epidemiológie,   

- osobný úrad,   

a odbory / oddelenia vykonávajúce práce vo verejnom záujme:   

- oddelenie výchovy k zdraviu, poradenské centrum zdravia,   

- oddelenie chemických a fyzikálnych analýz životného a pracovného prostredia,  

- oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia,  

- odbor ekonomiky a ľudských zdrojov, 

- kancelária regionálneho hygienika.  

Celkový plánovaný počet zamestnancov bol stanovený na r. 2020 v prepočítanom počte 83. Z 

tohto počtu je 46 štátnych zamestnancov a 37 zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom 

záujme.  

 

 

 

 



 

 

Hlavní  odborníci HH SR v oblasti verejného zdravotníctva a členovia  poradných zborov 
HH SR: 

doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD, MPH – Hlavná odborníčka HH SR pre odbor 
epidemiológia  

 

Krajskí odborníci HH SR v oblasti verejného zdravotníctva a členovia  poradných zborov 
HH SR: 

 

Krajskí odborníci Hlavného hygienika SR: 

Ing. Peter Pružinec – krajský odborník HH SR pre odbor hygiena životného prostredia 

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH – krajská odborníčka  HH SR pre odbor hygiena výživy 

PhDr. Slavka Litvová, PhD. – krajská odborníčka HH SR pre odbor epidemiológia  
MUDr. Ľubomíra Slemenská - krajská odborníčka HH SR pre odbor preventívneho 
pracovného lekárstva 

Ing. Katarína Bujnová– krajská odborníčka HH SR pre odbor biológia životného prostredia 

MVDr. Henrieta Kocianová – krajská odborníčka HH SR pre odbor mikrobiológia životného 
prostredia 

RNDr. Iveta Odrušková -  krajský odborník HH SR pre odbor chemické analýzy 

 

Členovia Poradného zboru HH SR : 

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH - člen poradného zboru HH SR pre odbor hygiena výživy 

doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH – predsedníčka poradného zboru HH SR pre 
odbor epidemiológia, členka pracovnej skupiny pre imunizáciu 

PhDr. Slavka Litvová, PhD. –  členka poradného zboru HH pre odbor epidemiológia 

Ing. Katarína Bujnová – člen poradného zboru HH SR pre odbor biológia životného prostredia 

MVDr. Henrieta Kocianová – člen poradného zboru HH SR pre odbor mikrobiológia životného 
prostredia 

Ing. Viera Hollá, MPH – člen poradného zboru HH SR pre financovanie a personálne obsadenie 
RÚVZ v SR 

RNDr.Iveta Ondrušková - člen poradného zboru HH SR pre odbor chemických analýz 

 

Členovia iných vedeckých skupín 

MVDr. Henrieta Kocianová – člen Odbornej vedeckej skupiny pre mikrobiologické riziká pri 
MPaRV SR pre spoluprácu s EFSA, národná kontaktná osoba pre Campylobacter pri ECDC 

prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH – národná kontaktná osoba pre nozokomiálne 
nákazy pri ECDC, členka výboru Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti, 
členka dozornej rady SLS, členka vedeckej rady Fakulty zdravotníctva TUAD v Trenčíne, 
členka konzília odborníkov pre Úrad vlády a Ministerstvo zdravotníctva, členka viacerých 
pracovných skupín pre riešenie otázok pandémie COVID 19 (monitoring odpadových vôd na 
prítomnosť SARS-Cov2, riešenie sekvenovania vírusu SARS-Cov2, vykonanie 
imunologických prehľadov na zistenie prevalencie protilátok v populácii) 

PhDr. Slavka Litvová, PhD. – osoba  zodpovedná za spoluprácu s ECDC v probematike 
prevalenčného sledovania nozokomiálnych nákaz 

Mgr. Martina Jamrichová – osoba zodpovedná za spoluprácu s ECDC v problematike 
incidenčných sledovaní nozokomiálnych nákaz  

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH - členka vedeckej rady Fakulty zdravotníctva TUAD 
v Trenčíne 



 

 

2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE 

  

    Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len „RÚVZ“) bol 
zriadený s účinnosťou od 01.01.2004 podľa § 21 zákona č. 578/2003 Z. z., ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí. Právnymi predchodcami RÚVZ 
boli v čase:  

 01.10.1952 – 30.06.1966 ako Okresná hygienicko-epidemiologická stanica (zákon č. 

4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemiologickej starostlivosti v znení neskorších 

predpisov), bola pričlenená k OÚNZ; 

 01.07.1966 – 01.07.1991 Okresná hygienická stanica (zákon č. 20/1966 Zb. o 

starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov až do účinnosti zákona č. 

419/1991 Zb.);  

 01.07.1991 – 31.12.1994 Ústav hygieny a epidemiológie (zákon č. 419/1991 Zb., 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva). 1. júl bol 

medzným dátumom hygienickej služby, kedy sa delimitovala bývalá OHS od 

zanikajúceho OÚNZ Trenčín a zriaďovacou listinou  č.1970/1991-A/VII-4 zo dňa 

14.6.1991 MZ SR  štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou  s názvom 

Ústav hygieny a epidemiológie v Trenčíne 

 01.01.1995 – 31.12.2003 Štátny zdravotný ústav (zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane 

zdravia ľudí v znení neskorších predpisov až do účinnosti zákona č. 578/2003 Z. z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane zdravia ľudí).  

 01.02.2004- s účinnosťou prijatého zákona č. 578/2003 Z. z. vznikol RÚVZ v Trenčíne 
      

2.1  Poslanie organizácie 

    
     RÚVZ Trenčín vo svojej pôsobnosti ( podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia) sa zúčastňuje na riešení medzinárodných, národných a 
regionálnych  programov významných pre verejné zdravie a vykonáva vedecký výskum v tejto  
oblasti. Na základe požiadaviek fyzických alebo právnických osôb posudzuje návrhy, vydáva 
stanoviská alebo rozhodnutia. Pri výkone štátneho zdravotného dozoru sleduje, presadzuje, aj 
kontroluje dodržiavanie stanovených limitov jednotlivých faktorov v základných zložkách 
životného a pracovného prostredia. V prípade zistenia nedostatkov vydáva pokyny a ukladá 
opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru.  

Usmerňuje,  kontroluje a vykonáva  epidemiologickú bdelosť prenosných ochorení a plnenie 
imunizačného programu. Vykonáva a vyhodnocuje kontrolu zaočkovanosti na úrovni 
Trenčianskeho kraja.  

Vykonáva výchovu spoločnosti ku zdraviu najmä poradenskou činnosťou v oblasti podpory a 
ochrany zdravia, prevádzkuje poradňu pre očkovanie a poradňu pre prevenciu HIV / AIDS, 
vedie celonárodnú kampaň 5. máj – deň hygieny rúk. 

Podľa zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách vykonáva úradnú kontrolu potravín nad výrobou, 
manipuláciou a umiestňovaním na trh vybraných druhov potravín a z hľadiska zdravotnej 
neškodnosti. 

Vykonáva výchovu spoločnosti ku zdraviu najmä poradenskou činnosťou v oblasti podpory a 
ochrany zdravia, prevádzkuje poradenské centrum – poradňu výživy (s dôrazom na 
ovplyvňovanie stravovacích návykov a presadzovanie zásad správnej výživy u obyvateľstva 
rôznych vekových skupín),  protifajčiarsku poradňu. Cieľom poradenského centra je 
znižovanie výskytu zdravotných rizík prostredníctvom individuálneho alebo skupinového 
poradenstva. 

     RÚVZ Trenčín sa zúčastňuje na príprave a riešení národných i regionálnych programov 
zameraných na ovplyvňovanie verejného zdravia prostredníctvom životného štýlu, výživových 



 

 

faktorov a prevenciou rizikových faktorov pracovného i životného prostredia, napr. Národný 
program podpory zdravia, Akčný plán pre životné prostredie a zdravie, Program ozdravenia 
výživy, , Národný imunizačný program, Národný plán prevencie a kontroly infekčných 
ochorení a  pod., 

     RÚVZ sa podieľa na monitorovaní determinantov zdravia a vzťahov determinantov zdravia 
a verejného zdravia, na riešení epidemiologických štúdií výskumu vplyvu rizikových faktorov 
zo životného a pracovného prostredia na vznik závažných civilizačných ochorení. 

     Poslaním RÚVZ je aj vykonávanie metodickej, konzultačnej a expertíznej činnosti pre 
právnické a fyzické osoby a odborné usmerňovanie v záujme vytvárania a ochrany podmienok 
priaznivých pre verejné zdravie. Plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva 
zabezpečuje laboratórne činnosti pre   všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v 
Trenčianskom kraji. Odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov 
verejného zdravotníctva v Trenčianskom kraji, podieľanie sa na príprave odborno – 
metodických a legislatívnych materiálov pre ÚVZ SR. 

 

2.2  Strednodobý výhľad organizácie 

 

RÚVZ Trenčín vo svojej pôsobnosti by mal aj v budúcnosti zabezpečovať úlohy v oblasti 
výkonu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a výkonu štátneho zdravotného 
dozoru. RÚVZ Trenčín  by sa mal zamerať: 

 na efektívny a účinný výkon štátneho zdravotného dozoru v oblasti ochrany verejného 

zdravia,  

 na pokračovanie a rozširovanie sledovaní prípustných limitov faktorov v životnom 

a pracovnom prostredí, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie a životný komfort človeka, ako 

sú hluk a vibrácie, jednotlivé druhy žiarení (s výnimkou ionizujúceho), mikroklimatický 

komplex, priestorové charakteristiky,  

 na posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkon imunizačných prehľadov 

v populácii, 

 na posilňovanie prevencie neprenosných ochorení, monitorovanie zdravotného stavu 

obyvateľstva  a jeho skupín  vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným 

podmienkam, spôsobu života a práce a zdravotného uvedomenia ľudí, vrátane 

monitorovania determinantov zdravia a  hodnotenia dopadov na verejné zdravie na 

regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni,  

 na zabezpečovanie informovanosti populácie v rámci regiónu a o  jednotlivých 

dozorovaných  a objektivizovaných zložkách životného prostredia: o kvalite pitnej 

vody, o kvalite vody určenej na kúpanie, kvalite a zdravotnej bezpečnosti potravín, 

zabezpečovaní ochrany nefajčiarov, 

 na riešení Národného programu podpory zdravia, Národného programu bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci, na programoch a projektoch Svetovej zdravotníckej 

organizácie, na uskutočňovaní Akčného plánu pre prostredie a zdravie, Programu 

ozdravenia výživy obyvateľstva Slovenskej republiky, Národný program prevencie 

a nadváhy, Národný imunizačný program SR. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. KONTRAKT  ORGANIZÁCIE  S  ÚSTREDNÝM  ORGÁNOM      
 

Regionálne úrady verejného zdravotníctva nie sú povinné vypracovávať kontrakty s ústredným 
orgánom v zmysle uznesenia vlády SR č. 1370.  

 

4. ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE A JEJ NÁKLADY 

 

a.  Výkon ŠZD v rozsahu pôsobnosti vymedzenej zákonom č. 355/2007 Z. z.  

      o ochrane,  podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov. 
 

Hygiena životného prostredia a zdravia 

 

            Výkon štátneho zdravotného dozoru sa v roku 2020 vykonával v súvislosti s 

využívaním vody určenej na ľudskú spotrebu (pitná voda), používaním vody na kúpanie a s 

využívaním služieb poskytovaných v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v ubytovacích 

zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb poskytujúcich ubytovanie pre fyzické osoby 

odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, v 

zdravotníckych zariadeniach, v telovýchovných zariadeniach. 

      V roku 2020 bola v spádovom území RÚVZ Trenčín sledovaná kvalita pitnej vody na 

spotrebisku v 117 mestách a obciach. Na základe dlhodobých poznatkov, tak o verejných 

vodovodoch ako i počte zásobovaných obyvateľov, bol vyhotovený celoročný harmonogram 

monitoringu kvality pitnej vody. Harmonogram bližšie špecifikoval 158 odberových miest na 

spotrebisku. Odobratých bolo spolu 216 vzoriek pitnej vody na laboratórnu analýzu.  V rámci 

štátneho zdravotného dozoru na verejných vodovodoch bolo odobratých  11 vzoriek vody na 

laboratórnu analýzu.  

V roku 2020 bolo odobratých 6 vzoriek vody určenej na kúpanie (lokalita Zelená voda – 

Nové Mesto nad Váhom), 10 vzoriek povrchových vôd, 111 vzoriek vody z umelých kúpalísk 

s celoročnou prevádzkou a 84 vzoriek vody na kúpanie z umelých kúpalísk so sezónnou 

prevádzkou. Všeobecnými a odbornými lekármi neboli orgánu verejného zdravotníctva 

hlásene žiadne ochorenia, ktoré by boli vznikli v priamej príčinnej súvislosti s kúpaním alebo 

pobytom v areáloch kúpalísk, resp. VUK počas KS 2020. Výsledky z vyšetrených vôd na 

kúpanie sa zadávali do Informačného systému vody na kúpanie na centrálne spracovanie. 

Informácie o kvalite vody na kúpanie sú cez web stránku úradu prístupné aj pre verejnosť. 

     V minulom roku bol vykonaný štátny zdravotný dozor v 3 telovýchovných zariadeniach, 9 

zdravotníckych zariadeniach, v 3 zariadeniach sociálnych služieb, v 10 zariadeniach 

starostlivosti o ľudské telo a v 17 ubytovacích zariadeniach. 

 Počas roku 2020 bola celá činnosť odboru hygieny životného prostredia a zdravia výrazne 

ovplyvnená situáciou pandémie ochorenia COVID-19. Kontrolná činnosť odboru sa viac 

sústredila na dodržiavanie vydaných opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky Bratislava pri ohrození verejného zdravia  z  dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie 

na území SR počas pandémie ochorenia COVID-19, vydaných vládou Slovenskej republiky. 

Počas roku bolo vykonaných celkovo 193 takýchto cielených kontrol. V súvislosti s vydanými 

opatreniami z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie bolo zaevidovaných a riešených 18 

podnetov od občanov ako i prevádzkovateľov na preverenie dodržiavania platných opatrení.   

 

 

 

 



 

 

Hygiena výživy a bezpečnosti potravín 

 
     V regióne RÚVZ so sídlom v Trenčíne bolo v roku 2020 evidovaných 3535 potravinárskych 
zariadení, v ktorých sa manipuluje s potravinami, materiálmi a predmetmi určenými na styk 
s potravinami a kozmetickými výrobkami. V predmetných zariadeniach bolo vykonaných 1003 
kontrol podľa zákona č. 355/2007 Z. z., ďalej 198 kontrol podľa zákona č 152/1995 Z. z., 
kontrola podľa zákona č. 377/2004 Z. z. je realizovaná pri každom výkone štátneho 
zdravotného dozoru v zariadeniach spoločného stravovania je realizovaná kontrola podľa 
zákona č. 377/2007 Z. z.  

Najviac kontrol  577 v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru bolo vykonaných v 
zariadeniach spoločného stravovania z toho u 64 kontrolovaných subjektov boli zistené 
nezhody. V roku 2020 došlo oproti roku 2019 k nárastu počtu výkonu štátneho zdravotného 
dozoru i v ostatných potravinárskych predajniach (299). V rámci dozoru nad výrobou, 
manipuláciou a uvádzaním kozmetických výrobkov na trh bolo vykonaných 152 kontrol 
a kontrole bolo podrobených 18 kozmetických výrobkov. Riešené boli hlásenia zo systému 
RAPEX. 

     V roku 2020 bolo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. uložených 12 opatrení na mieste,                      
35 pokút v správnom konaní v hodnote 13 500 €, 5 pokút v blokovom konaní v sume                    
620 €, 2 pokyny na odstránenie nedostatkov rozhodnutím a 1 opatrenie na zákaz organizovania 
hromadných podujatí formou rozhodnutia podľa § 12 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z. 

     Podľa zákona č. 355/2007 Z. z. bolo riešených 66 podnetov. Prevažná časť podnetov sa 

týkala preverenie oznámení o nedodržiavaní protiepidemickými opatrení nariadených z dôvodu 

zabráneniu šírenia ochorenia COVID-19. 

     Výsledky kontrol a laboratórnych analýz vzoriek potravín a sterov z prostredia boli 

evidované v informačnom systému ISUVZ. 

 

 

Hygiena detí a mládeže 

 
Z hľadiska plnenia koncepcie oddelenia hygieny deti a mládeže, oddelenie vykonáva 

štátny zdravotný dozor 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. V stravovacích zariadeniach pre deti a mládež bol štátny zdravotný dozor 
zameraný najmä na usmerňovanie a kontrolu spoločného stravovania deti a mládeže, správnu 
technológiu prípravy jedál, zavedenie systému správnej výrobnej praxe, pestrosť jedálnych 
lístkov, dodržiavanie odporúčaných výživových dávok, zásady zdravej výživy, dodržiavanie 
pitného režimu a správneho skladovania surovín na prípravu jedál. V rámci výkonu štátneho 
zdravotného dozoru boli taktiež kontrolovane podmienky ubytovania a stravovania deti a 
mládeže počas priebehu zotavovacích podujatí pre deti. V rámci štátneho zdravotného dozoru 
a úradnej kontroly potravín oddelenie vykonalo 126 kontrol (z toho 59 v školských 
zariadeniach, 33 v zariadeniach spoločného stravovania určených pre deti a mládež, 6 
v ubytovacích zariadeniach, 9 v zariadeniach sociálnej kurately, 3 kontroly bufetov, 10 
v ostatných zariadeniach a 6 kontrol zotavovacích podujatí resp. škôl  
v prírode).  

  Nízky počet vykonaných kontrol zdôvodňujeme nepriaznivou epidemiologickou 
situáciou v súvislosti s ochorením Covid-19 v Slovenskej republike v roku 2020, opakovaným 
prerušením výchovno-vzdelávacieho procesu v predškolských a školských zariadeniach 
a presunutím pracovníkov oddelenia Hygiena detí a mládeže na odbor Epidemiológie. 

 



 

 

Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia 

 

    Pri výkone štátneho zdravotného dozoru boli uplatňované legislatívne úpravy v oblasti 
ochrany zdravia pri práci.  

V roku 2020 bolo vykonaných 757 štátnych zdravotných dozorov. Výkon ŠZD bol 

zameraný na sledovanie stavu pracovného prostredia a podmienok práce, dodržiavanie 

legislatívnych požiadaviek  v oblasti ochrany zdravia pri práci, najmä na pracoviskách 

s rizikovými prácami, zabezpečenie zdravotného dohľadu zamestnávateľom pre všetkých 

zamestnancov, prešetrovanie podozrení na choroby z povolania, sledovanie podmienok práce 

na chránených pracoviskách.  

Evidenciu rizikových prác sme v priebehu roka aktualizovali na základe návrhov 

zamestnávateľov, alebo z vlastného podnetu, na základe výsledkov štátneho zdravotného 

dozoru, objektivizácie faktorov pracovného prostredia a následného posúdenia rizika.  
Výkon štátneho zdravotného dozoru v roku 2020 bol značne obmedzený v súvislosti 

s pandémiou ochorenia COVID – 19 najmä z dôvodu realizácie protipandemických opatrení a 
obmedzení výrobnej činnosti na pracoviskách. ŠZD bol vykonávaný v prevažnej miere na 
základe žiadostí na uvedenie priestorov do prevádzky, vyhlásenia/zrušenia rizikových prác, 
podnetov, prešetrovanie podozrení na choroby z povolania atď. Zároveň boli vykonávané 
kontroly zamerané na dodržiavanie protipandemických opatrení v prevádzkach. 

Za účelom odstránenia nedostatkov zistených pri ŠZD boli nápravné opatrenia so 
záväznými lehotami plnenia ukladané priamo do zápisnice pri výkone ŠZD.  

V roku 2020 bolo  prešetrených 26 podnetov na výkon ŠZD so zameraním na nevyhovujúce 
pracovné podmienky (sťažené pracovné podmienky, obťažovanie hlukom, prachom, 
zápachom, záťaž teplom na pracovisku), neodbornú a neoprávnenú likvidáciu 
azbestocementového materiálu, podania súvisiace s riešením mimoriadnej situácie COVID-19, 
nedodržiavaním protiepidemických opatrení na pracovisku a nedodržiavaním karanténnych 
opatrení u zamestnancov. 

V roku 2020 boli uložené 4 sankcie v celkovej sume  3 300 €. Dôvodmi pre uloženie sankcií 

bolo prevádzkovanie priestorov bez súhlasného rozhodnutia RÚVZ Trenčín na uvedenie 

priestorov do prevádzky a odstraňovanie stavebných materiálov s obsahom azbestu bez 

oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb. 

Prešetrovaných bolo celkovo 22 prípadov podozrení na chorobu z povolania. Na 

chránených pracoviskách bolo vykonaných 23 výkonov ŠZD.  Z  hľadiska spôsobu 

zabezpečenia zdravotného dohľadu pri práci bolo skontrolovaných 96 subjektov. V rámci ŠZD 

na pracoviskách  sa v roku 2020 nezisťovala informovanosť zamestnancov o rizikách použitím 

kontrolných listov z dôvodu obmedzeného výkonu ŠZD v súvislosti s pandémiou COVID – 19.  

 

Epidemiológia 

 

      Na spádovom území vykonávame ŠZD v piatich nemocniciach s 1369 lôžkami, 15 

operačnými sálami, v 4 samostatných pracoviskách jednodňovej chirurgie, 51 ambulanciách 

VLDD, 99 ambulanciách VLD a ostatných špecializovaných ambulantných zariadeniach 

s celkovým počtom 381 prevádzok. Príprava sterilných zdravotníckych pomôcok sa vykonáva 

v 703 sterilizátoroch. 

     Za rok 2020 bolo vykonaných 35 výkonov ŠZD v zdravotníckych zariadeniach 

a nezdravotníckych zariadeniach.  

       Okrem toho odbor epidemiológie vykonáva epidemiologické vyšetrovanie v ohniskách 

nákazy  závažných sporadických  ochorení alebo pri epidemických výskytoch v komunitách, 

v ústavoch sociálnych zariadení a v nemocničnom prostredí alebo pri epidemických výskytoch 

vrátane ochorenia COVID-19, ktoré v roku 2020 dominovalo. 



 

 

b. Výkon úradnej kontroly v zmysle platnej legislatívy v oblasti verejného zdravia 

 

Hygiena výživy a bezpečnosti potravín 

 

      Výkon úradnej kontroly bol orgánmi verejného zdravotníctva realizovaný v rámci 

kompetencii vyplývajúcich zo zákona č. 152/1995 Z.z., podľa Viacročného plánu na výkon 

úradnej kontroly potravín a Dohody o spolupráci medzi RUVZ a RVPS. V rámci úradnej 

kontroly potravín bolo vykonaných 198 inšpekcii, najviac v zariadeniach spoločného 

stravovania 110 a následne u výrobcov a predajcov zmrzliny – stánky v počte 31. V roku 2020 

bolo odobratých 447 vzoriek potravín, pričom 36 (8,00 %) bolo nevyhovujúcich. Odobratých 

bolo 127 sterov z pracovného  prostredia a naradia, z toho 51 nevyhovujúcich (40,16 %).   

Podľa zákona č.152/1995 Z. z. boli riešené 3 podnety. 

V roku 2020 bolo podľa zákona č. 152/1995 Z.z. uložených 21 opatrení na mieste,                           

5 opatrení rozhodnutím,  6 pokút v správnom konaní v hodnote 1 950 €, 5 blokových pokút 

v sume  710,00 € a 8 úhrad nákladov v sume 1 162 €. V zariadeniach s výrobou a predajom 

zmrzliny, cukrárskych výrobkov a zariadeniach spoločného stravovania nebol vykonaný  audit. 

V roku 2020 boli riešené 4 RASFF hlásenia v oblasti potravín a 3 RASFF hlásenia v oblasti 

materiálov a predmetov prichádzajúcich do priameho styku s potravinami. 
 

Hygiena detí a mládeže 

  
      V rámci úradnej kontroly potravín oddelenie vykonalo 12 úradných kontrol potravín 

v epidemiologicky rizikových prevádzkach. V zariadeniach spoločného stravovania  boli  
kontroly zamerané na preverenie dodržiavania  hygienických  požiadaviek pri výrobe, príprave 
a podávaní pokrmov a nápojov v zmysle zásad správnej výrobnej praxe, skladbu jedálnych 
lístkov a kontrolu zdravotnej bezpečnosti surovín a hotových pokrmov ako aj stanovenia 
mikrobiologickej čistoty pracovného prostredia.   

V rámci úradnej kontroly potravín bolo odobraných 6 vzoriek hotových pokrmov  
na mikrobiologickú analýzu. Podľa výsledkov laboratórnych analýz všetky vzorky vyhovovali  
mikrobiologickým   požiadavkám  z  hľadiska kritérií  hygieny  procesu  výroby podľa výnosu 
MP SR a MZ SR  zo 6.2.2006 č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového 
kódexu SR upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly  
na ich balenie.  

 

 

c. Výkon práce v ohnisku nákazy: 

    

Odbor epidemiológie vykonáva epidemiologické vyšetrovanie v ohniskách nákazy  

závažných sporadických ochorení alebo pri epidemických výskytoch v komunitách, v ústavoch 

sociálnych zariadení a v nemocničnom prostredí alebo pri epidemických výskytoch. 
      Na evidenciu prenosných ochorení hlásených v zmysle § 12 ods. 2 písm. b) v spojení s § 
52 ods. 5 písm. a) je určený program EPIS (Epidemiologický informačný systém), do ktorého 
bolo zaevidovaných v roku 2020 spolu 17 459 prenosných ochorení podliehajúcich hláseniu (v 
roku 2019 bolo evidovaných 2 938 ochorení, čo je  zvýšenie o viac ako 500 %). Z nich 
dominovali prípady ochorenia COVID-19 (16 663 prípadov ochorenia na COVID-19, čo 
predstavuje 95 % zo všetkých hlásených ochorení). Bolo vykonané epidemiologické 
vyšetrovanie  v 753 epidemických ohniskách.  
 
V rámci práce v ohnisku nákazy bol nariadený: 

 lekársky dohľad alebo zvýšený zdravotný dozor podozrivým z nákazy v 69 prípadoch 



 

 

 nariadené profylaktické očkovanie 19 osobám v riziku vzniku ochorenia 

 1 osobe bola nariadená aplikácia hyperimunného gamaglobulínu proti vírusovej 

hepatitíde B 

 bol vykonaný odber vzoriek potravín na odhalenie faktorov prenosu 2 krát. 

      Počas chrípkovej sezóny je vykonávaný aktívny monitoring akútnych respiračných 

ochorení, chrípke podobných stavov a SARI v zmysle pokynov ÚVZ SR a boli zabezpečované 

odbery vzoriek na izoláciu cirkulujúcich respiračných vírusov u sentinelových lekárov (17 

vzoriek, z toho 6 krát dokázaný vírus chrípky). 
       Epidemiologické vyšetrenia sa vykonávali najmä u hospitalizovaných pacientov 
infekčného, geriatrického a detského oddelenia vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, ktoré podľa 
územnej príslušnosti patria do susedných regionálnych úradov verejného zdravotníctva. 
 

Oddelenie hygieny deti a mládeže evidovalo lokálne epidémie v súvislosti s výskytom 
ochorenia COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v predškolských a 
školských zariadeniach v okresoch Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou 
a Myjava. Od septembra 2020 boli v súvislosti s pandémiou COVID -19 nariadené 
protiepidemické opatrenia v 145 základných školách, 78 materských školách, 27 stredných 
školách a gymnáziách, 4 základných umeleckých školách, 13 špeciálnych školách, 6 centrách 
pre deti a rodinu a 2 zariadeniach spoločného stravovania. Z týchto zariadeniach bolo 
pozitívnych 282 detí, 155 pedagogických a 46 nepedagogických pracovníkov. Viaceré 
základné školy boli šetrené opakovane s inými ročníkmi a triedami.  

 

 

d.  Monitoring 

            Pri monitoringu kvality pitnej vody bolo v roku 2020 odobratých 216 vzoriek pitnej 

vody na laboratórnu analýzu. Prekročenie limitných hodnôt podľa požiadaviek platnej 

legislatívy bolo zistené v 22 vzorkách, čo predstavuje 10,19 % z celkového počtu odobratých 

vzoriek. Z uvedeného počtu nevyhovujúcich vzoriek boli prekročené fyzikálno-chemické 

ukazovatele v  3 vzorkách (1,39 %) a mikrobiologické ukazovatele v 19 vzorkách (8,80 %). 

Výsledky monitoringu kvality pitnej vody u spotrebiteľa sa zadávali do Informačného systému 

pitná voda na centrálne spracovanie.  

V spádovom území RÚVZ Trenčín v okrese Nové Mesto nad Váhom sa  nachádza 1 

vodný útvar vyhlásený za vodu vhodnú na kúpanie. Monitoring kvality vody určenej na 

kúpanie (VUK) vykonával RÚVZ Trenčín v spolupráci s Mestom Nové Mesto nad Váhom. 

V roku 2020 bola na VUK z celkového počtu vzoriek povrchových vôd odobratá jedna 

predsezónna vzorka vody a 5 vzoriek počas kúpacej sezóny (1.7.-31.8.).  

Odborom hygieny výživy a bezpečnosti potravín a oddelením mikrobiológie a biológie 

životného prostredia bol realizovaný v rámci výkonu úradnej kontroly potravín Monitoring 

probiotík v potravinách na osobitné výživové účely a vo výživových doplnkoch.  Cieľom 

monitoringu bolo zistiť prítomnosť deklarovaných probiotických kmeňov baktérií vo 

vybraných potravinách na osobitné výživové účely a vo výživových doplnkoch. V roku 2020 

bolo vyšetrených 24 vzoriek výživových doplnkov s obsahom baktérií mliečneho kvasenia. 

Odber predmetných vzoriek bol vykonaný u výrobcov, distribučných skladoch, v 

špecializovaných predajniach a v lekárňach. Pri mikrobiologickom vyšetrovaní výživových 

doplnkov na kvantitatívne zastúpenie jednotlivých rodov baktérií mliečneho kvasenia boli 

použité kultivačné média v zmysle platných noriem STN ISO 15214 a ČSN ISO 29981. Vo 

všetkých vzorkách výživových doplnkov bola zistená prítomnosť baktérií mliečneho kvasenia 

v hodnotách viac ako 1.106 KTJ/výrobcom deklarované množstvo a nebola zistená prítomnosť 

iných mikroorganizmov. Z hľadiska hodnotenia kvalitatívnych požiadaviek iba 14 vzoriek 



 

 

výživových doplnkov (50 %) obsahovalo množstvo baktérií mliečneho kvasenia rovné alebo 

vyššie množstvu ako  výrobca deklaruje na obale. 

 

 

e. Skúšky odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení odbornej spôsobilosti 

      Na vykonávaní skúšok odbornej spôsobilosti pre prácu v epidemiologicky závažných 

činnostiach (výroba, dovoz a predaj potravín, zariadenia starostlivosti o ľudské telo,  úprava 

vody a obsluha vodovodných zariadení, výroba kozmetických výrobkov) sa podieľajú odborní 

zamestnanci odboru epidemiológie,  hygieny výživy a bezpečnosti potravín a kozmetických 

výrobkov a odboru hygieny životného prostredia a zdravia. Počet  skúšaných osôb  a počet 

vydaných osvedčení je spracovaných v tabuľke.  

Odbor preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie  zvolal 1 zasadnutie komisie na 

preskúšanie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými 

látkami a zmesami a boli preskúšaní 3 žiadatelia. Na základe vzdelania, dĺžky praxe a odbornej 

prípravy žiadateľov bolo vydaných bez vykonania skúšky pred komisiou  

18 osvedčení.  
Na vykonávaní skúšok odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska, na 
prevádzkovanie pohrebnej služby sa podieľajú odborní zamestnanci odboru hygieny životného 
prostredia a zdravia, bolo v roku 2020 vydaných celkovo 17 osvedčení odbornej spôsobilosti 
na prevádzkovanie pohrebiska a prevádzkovanie pohrebnej služby. Taktiež bolo vydané 1 
osvedčenie pre prácu v epidemiologicky závažných činnostiach – v úpravniach vody a pri 
obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách.  

 

 

Počet vydaných osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa § 15 ods. 2 zákona č.355/2007 Z. z. 

RÚVZ  
počet 

preskúšaných 
počet vydaných 

osvedčení 
počet vydaných 

duplikátov 

zaplatená suma 
správnych 

poplatkov €      

písm. a)         

písm. b) 1 1  50 

písm. c) 135 135 16 6910 

písm. d)     

písm. e)     

SPOLU 136 136 16 6960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Počet vydaných osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa § 15 ods. 3 zákona č.355/2007 Z. z. 

     

RÚVZ  
počet 

preskúšaných 
počet vydaných 

osvedčení 
počet vydaných 

duplikátov 

zaplatená suma 
správnych 

poplatkov € 

písm. a) 3 21 0 485 

písm. b)     

písm. c)     

písm. d) 17 17 0 850 

SPOLU 20 38 0 1335 

f. Posudková činnosť. 

 

 

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia 
 

      V rámci posudzovacej činnosti pri vydávaní záväzných stanovísk k územnému konaniu 
a ku kolaudačnému konaniu pre príslušné stavebné úrady, pracovníci sledujú ochranu zdravia 
a minimalizáciu rizík pri umiestňovaní stavieb v území a ich možnému negatívnemu vplyvu 
pri ich užívaní. V zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. posudzujeme strategické dokumenty a zámery 
z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie obyvateľov (vydaných bolo 11 odborných 
stanovísk). Pri posudzovacej činnosti využívame hodnotenie zdravotných rizík alebo 
hodnotenie dopadov na zdravie v prípade návrhu činností, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať 
zdravie populácie. Celkovo bolo vydaných 368 záväzných stanovísk, 254 rozhodnutí a 1813 
iných stanovísk.  

 

 Odbor hygieny výživy a bezpečnosti potravín: 
 

V roku 2020 bolo prešetrených a pripravených  pre rôzne subjekty na základe ich podania 
40 záväzných stanovísk, z toho  k návrhom na územné konanie stavieb 4 záväzné stanoviska 
a na kolaudáciu stavieb a k návrhom na zmenu v užívaní stavieb 36 záväzných stanovísk.  

V správnom konaní v rámci posudkovej činnosti bolo vydaných 345 rozhodnutí.                  Z 
celkového počtu týchto rozhodnutí bolo k uvedeniu priestorov zariadení do prevádzky 
a k zmene v prevádzkovaní vydaných 240 súhlasných rozhodnutí, 1 nesúhlasné rozhodnutie a 1 
rozhodnutie s nesúhlasom predaja mäsa, mäsových výrobkov, syrov v predajni potravín;   z 
toho pre zariadenie spoločného stravovania bolo vydaných 126 súhlasných rozhodnutí  a 1 
nesúhlasné rozhodnutie, 25 pre výrobu potravín, 2 pre výrobu kozmetických výrobkov, 
tabakových výrobkov a predmetov bežného užívania, 74 súhlasných rozhodnutí pre predaj 
potravín, 4 pre predaj kozmetických, tabakových výrobkov, PBÚ, 8 súhlasných rozhodnutí  pre 
sklady a 1 rozhodnutia pre iné prevádzky (zázemie na farmu nosníc s triediarňou).     
     Realizované boli i ďalšie výkony, a to oznámenia k rozšíreniu 
sortimentu/činnosti,vyjadrenia k oznámeniu o začatí činnosti podľa § 52 ods. 8 zákona                           
č. 355/2007 Z.z.. 

 

Oddelenie hygieny detí a mládeže  

 

Oddelenie v roku 2020 v rámci rozhodovacej činnosti vydalo celkovo 103 rozhodnutí 

podľa § 13 ods. 4 zák. č. 355/2007 Z. z.  za účelom uvedenia priestorov zariadení pre deti 

a mládež do prevádzky, ktoré boli novozriadené, zriaďované v rekonštruovaných stavbách 



 

 

alebo v stavbách, kde nastala zmena v ich užívaní resp. na základe transformácie školských 

zariadení, za účelom schválenia prevádzkových poriadkov alebo schválenia zotavovacích 

podujatí, vrátane škôl v prírode a 21 záväzných stanovísk (územné konanie stavby, kolaudácia, 

zmena v užívaní stavby). 
Oddelenie HDM počas roka 2020 zaevidovalo 70 žiadostí o schválenie zotavovacích 

podujatí, vrátane škôl v prírode.  

 

Odbor preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie 

 
V rámci posudkovej činnosti bolo vydaných 292 rozhodnutí (z toho 136 k uvedeniu priestorov 
do prevádzky alebo k zmene v prevádzkovaní, 24 k schváleniu prevádzkových poriadkov, 51 
k návrhom na zaradenie prác do tretej alebo štvrtej kategórie a k návrhom na ich zmenu alebo 
vyradenie, 1 rozhodnutie na skladovanie a manipuláciu s veľmi toxickými a toxickými látkami 
a zmesami  a skladovanie a manipuláciu s chemickými karcinogénmi a mutagénmi na 
pracovisku, 1 rozhodnutie na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, 
skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na 
pracovisku, 60 rozhodnutí k demontáži stavebných materiálov obsahujúcich azbest. Vydané 
boli 2 opatrenia v súvislosti s podozrením na prenosné ochorenie COVID-19 a možným 
ohrozením verejného zdravia. Bolo vydaných  celkom 82 záväzných stanovísk. 

Odbor epidemiológie 
 

V rámci posudkovej činnosti v zmysle § 13 zákona č. 355/2007 Z.z. bolo vydaných 5 
záväzných stanovísk ku kolaudácii alebo zmene užívania pre stavby určené pre zdravotnícke 
zariadenia, 8 rozhodnutí na uvedenie priestorov zdravotníckych zariadení do prevádzky a 1 
rozhodnutie na prerušenie konania. V roku 2020 sa riešilo 7 podnetov.  

g. Národné referenčné centrá:   
 

Národné referenčné centrum pre odbery chemických faktorov  

 

Národné referenčné centrum pre odbery chemických faktorov a ich stanovenie v pracovnom 

prostredí (ďalej NRC pre CHF) bolo zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR rozhodnutím č. 

Z16123 – 2012 – ŠT zo dňa 01.04.2012. 
Svoju činnosť zameralo NRC hlavne na zjednotenie metodík odberov chemických faktorov. Z tohto 

dôvodu NRC, v spolupráci skupinou pre chémiu ovzdušia, uvádza do praxe jednotné štandardy 

postupov, ktoré ale nie sú záväzné. 

V rámci NRC bolo  kontrolovaných 40pracovísk (počet analyzovaných vzoriek: 236, počet 

analyzovaných ukazovateľov: 351). Odborní pracovníci poskytli 47 konzultácií RÚVZ v SR, 

pre fyzické a právnické osoby  poskytli  36 konzultácií.  

 

 
 Národné referenčné centrum pre prevenciu a kontrolu nemočničných nákaz. 

NRC pre prevenciu a kontrolu nemočničných nákaz zabezpečuje najvyššiu odbornú úroveň 

v oblasti epidemiologických a laboratórnych metód používaných v prevencii a kontole 

nozokomiálnych nákaz. Poskytuje exportíznu, konzultačnú  a poradenskú činnosť v oblasti 

prevencie nozokomiálnych nákaz a zabezpečeuje epidemiologický dohľad nad výskytom  

a šírením, epidemiologicky významných nemocničných patogénov na celoslovenskej úrovni. 

Začiatkom roka 2020 bolo laboratórium NRC pre kontrolu a prevenciu nemocničných nákaz 

rozšírené a reprofilizované na novú činnosť zabezpečujúcu laboratórne vyšetrovanie vzoriek 



 

 

COVID - 19 (RT-PCR testy) pre odberné miesta v Trenčianskom kraji. Spolu bolo v roku 2020 

vyšetrených 50 812 vzoriek , z toho 9 700 pozitívnych. 

 
RÚVZ so sídlom v Trenčíne  má 2 špecializované odborné činnosti  v oblasti zdravotného 
rizika a legislatívy (Nozokomiálne nákazy a sterilizácia, DD a regulácia živočíšnych škodcov) 
3 špecializované pracoviská  (Problematika postavenia seniorov v spoločnosti, Diagnostika 
baktérií rodu Campylobacter, Analýza biologického materiálu: kyselina t, tmukonová, nikotín, 
kotinín, fenol, krezol, 1-hydroxypyrén, acetón, kyselina: hippurová, metylhippurová, 
mandľová) a  1 špecializované pracovisko   v oblasti lekárskej mikrobiológie v spolupráci 
s odborom lekárskej mikrobiológie na RÚVZ Banská Bystrica v problematike 
campylobakterii(stanovenie rodu Campylobacter, surveillance infekcií vyvolaných 
Campylobacter  jejuni a nozokomiálne nákazy). 

Spolupráca s mimo rezortnými inštitúciami v SR: 

Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovenská 
národná akreditačná služba (SNAS), Slovenský metrologický ústav, Slovenská zdravotnícka 
univerzita v Bratislave. 

h. Plnenie programov a projektov úradov verejného zdravotníctva v SR. 

 

V rámci plnenia programov a projektov boli na jednotlivých odboroch / oddeleniach v roku 

2019 plnené nasledovné programy a projekty: 

 
1.  ODBOR  HYGIENY  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA 

 

1.1 PLNENIE AKČNÉHO PLÁNU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE  

            OBYVATEĽOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY (NEHAP V.) 
 

Na základe zozbieraných údajov o kvalite pitnej vody RÚVZ so sídlom v Trenčíne 

informuje verejnosť o kvalite pitnej používanej na prípravu stravy pre dojčatá z hľadiska 

prevencie methemoglobinémie ako i redukcie ochorení a úmrtnosti detí v dôsledku konzumácie 

nevyhovujúcej kvality pitnej vody. RÚVZ so sídlom v Trenčíne pravidelne aktualizuje na svojej 

webovej stránke zoznam verejných vodovodov podľa obsahu dusičnanov (do/nad 10 mg/l) na 

základe dlhodobých výsledkov monitoringu kvality pitnej vody vo verejných vodovodoch.   

Taktiež zabezpečuje v spolupráci s detskými lekármi odbery pitných vôd z individuálnych 

zdrojov v oblastiach, ktoré nie sú zásobované z verejných vodovodov za účelom informovanosti 

matiek o kvalite pitnej vody za účelom znižovania rizika výskytu dojčenskej 

methemoglobinémie pri používaní pitnej vody na prípravu stravy pre dojčatá. V roku 2020 bol 

odobratých celkovo 18 vzoriek zo studní v oblastiach, ktoré nie sú zásobované verejným 

vodovodom. Z uvedených vzoriek bol v 12 prípadoch zaznamenaný prekročený limit nad 10 

mg/l a voda nebola doporučená na prípravu stravy pre dojčatá.  

 

 

1.4 OVERENIE KVALITY MATERIÁLOV, KTORÉ PRICHÁDZAJÚ DO STYKU 

S PITNOU VODOU 

 

 

Odpočet za obdobie 01.01.2020 – 31.12.2020: 
Cieľom uvedeného projektu bolo získať prehľad o výrobkoch, ktoré sú na trhu používané 

v styku s pitnou vodou. RÚVZ Trenčín poskytol Národnému referenčnému laboratóriu  

pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami nominované ako Národné referenčné 



 

 

centrum pre materiály určené na styk s pitnou vodou podklady (certifikát zhody, vyhlásenie  

o parametroch, …) zo 14 riešených projektov. 

    

  

1.7 ZHODNOTENIE DODRŽIAVANIA HYGIENICKÝCH POŽIADAVIEK  

           V PREVÁDZKACH SOLÁRIÍ 

  V roku 2020 odborní pracovníci následne vykonali 5 meraní ÚV žiarenia v prevádzkach 

solárií.   

Odbor HŽPaZ spolupracuje s Laboratóriami RÚVZ v Trenčíne na plnení úloh: 

 

č. 7.1 Monitoring vybraných prírodných vodných plôch a biokúpalísk 

Sledovanie výskytu a odber vzoriek vody na lokalitách s vodou určenou na kúpanie,  

resp. v opodstatnených prípadoch aj na vodných útvaroch využívaných väčším počtom 

obyvateľov na kúpanie. Odbery boli realizované počas kúpacej sezóny 2020.  Celkovo bolo 

vykonaných 16 odberov povrchových vôd. Z nich 6 odberov bolo realizovaných na Zelenej 

vode. Ani v jednej zo vzoriek nebolo zistené prekročenie limitnej hodnoty cyanobaktérií. 

 

č. 7.2 Kvalita vody a prostredia umelých kúpalísk a zdravotníckych zariadení 
V období 01.01.2020 – 31.12.2020 bolo odobraných celkovo 26 vzoriek, za účelom detekcie 
legionel. Z uvedených vzoriek bolo 11 vzoriek odobratých z bazénov, 9 v zdravotníckom 
zariadení a 6 vzoriek teplej úžitkovej vody. Výsledky laboratórnych analýz boli vo všetkých 
prípadoch negatívne. Na prítomnosť améb neboli v roku 2020 odobrané žiadne vzorky. 
 

 

2. ODBOR PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA 
A TOXIKOLÓGIE 

 

2.1 ZNIŽOVANIE MIERY ZDRAVOTNÝCH RIZÍK ZAMESTNANCOV    

            Z PRACOVNÉHO PROSTREDIA, PRACOVNÝCH PODMIENOK  

            A SPÔSOBU  PRÁCE 
 

Do 31.12.2020 bolo vykonaných 757 štátnych zdravotných dozorov ukončených záznamom. 

Výkon ŠZD bol zameraný na sledovanie stavu pracovného prostredia a podmienok práce, 

dodržiavanie legislatívnych požiadaviek  v oblasti ochrany zdravia pri práci, najmä na 

pracoviskách s rizikovými prácami, zabezpečenie zdravotného dohľadu, prešetrovanie 

podozrení na choroby z povolania. Vydaných bolo 292 rozhodnutí a 82 záväzných stanovísk. 

Z toho 51 rozhodnutí  bolo vydaných na základe žiadostí o zaradenie, zmenu alebo vyradenie 

prác z kategórií rizikových prác. Uložené boli 4 sankcie 4 prevádzkovateľom za správny delikt 

- prevádzkovanie priestorov bez súhlasného rozhodnutia, neoprávnenú manipuláciu 

s materiálmi obsahujúcimi azbest.  Za účelom odstránenia nedostatkov zistených pri ŠZD boli 

nápravné opatrenia so záväznými lehotami plnenia ukladané priamo do zápisnice pri výkone 

ŠZD. Ďalej bolo uložených 2 opatrenia v súvislosti s podozrením na prenosné ochorenie 

COVID-19 a možným ohrozením verejného zdravia.  

V rámci ŠZD na pracoviskách  sa v roku 2020 nezisťovala informovanosť zamestnancov o 

rizikách použitím kontrolných listov z dôvodu obmedzeného výkonu ŠZD v súvislosti s 

pandémiou COVID – 19. 

 



 

 

2.1.1 Znižovanie miery zdravotných rizík /rizikové práce/  

 

Evidenciu rizikových prác sme v priebehu roka na základe štátnych zdravotných dozorov a 

meraní aktualizovali a spresňovali. V dozorovaných okresoch Trenčín, Nové Mesto nad 

Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjava sme vydali 51 rozhodnutí na vyhlásenie, zmenu alebo 

vyradenie prác z kategórií rizikových prác.  

Celkovo evidujeme v riziku 3 467 exponovaných zamestnancov (z toho 718 žien). V 

porovnaní s rokom 2019 je to o 303 zamestnancov menej. 

Podľa prevažujúcej činnosti najvyšší počet exponovaných zamestnancov evidujeme v 

priemyselnej výrobe – celkom 2 920 zamestnancov, z toho 554 žien, čo predstavuje o 235 

zamestnancov menej ako v roku 2019. Druhým najexponovanejším odvetvím je zdravotníctvo 

a sociálna pomoc, kde evidujeme 175 zamestnancov, z toho 119 žien, čo je o 19 zamestnancov 

menej ako v roku 2019.   

Podľa druhu a kategórie rizika, najviac zamestnancov evidujeme v riziku hluku – 2859 

(z toho 525 žien). V porovnaní s rokom 2019 je to o 232 zamestnancov menej. V 4. kategórii 

rizika hluku evidujeme 230 zamestnancov, z toho 15 žien (o 3 viac). V 3. kategórii rizika hluku 

evidujeme 2 629 zamestnancov, z toho 510 žien (o 235 menej). 

Najvyšší počet žien máme podobne ako v minulých rokoch evidovaný v riziku hluku  

(3. kategória –  510 a 4. kategória –  15 žien). 

V riziku chemických látok a zmesí evidujeme celkom 386 zamestnancov (z toho 33 žien), čo je 

o 55 zamestnancov menej ako v roku 2019. 
 

V rámci ŠZD na rizikových pracoviskách boli sledované pracovné podmienky 
zamestnancov, miera expozície a realizácia opatrení zo strany zamestnávateľov. Súčasťou 
výkonu ŠZD bola kontrola plnenia povinností vo veci posudzovania zdravotnej spôsobilosti na 
prácu - výsledky a intervaly lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.  

 
Odbor PPLaT vykonal 6 ŠZD v spolupráci s Laboratóriami RÚVZ Trenčín, ktoré 

zabezpečili objektivizáciu chemických faktorov pracovného prostredia. Jednalo sa o prevádzky 
s nasledovným zameraním: stolárska výroba, pekárenská výroba, tlačiareň, praženie kávy. Pri 
objektivizácii sa sledovali a hodnotili chemické škodliviny – rastlinný pevný aerosól, pevný 
aerosól s dráždivým účinkom, organické rozpúšťadlá. Výsledky meraní vykonaných na 
základe štátneho zdravotného dozoru boli v súlade s doterajším zaradením do kategórie rizika 
chemických škodlivín. Po vykonaní analýz a vystavení protokolov, boli prevádzkovatelia 
písomne informovaní o výsledkoch meraní chemických faktorov pracovného prostredia. 

 

2.1.2 ZNIŽOVANIE MIERY ZDRAVOTNÝCH RIZÍK Z VEĽMI TOXICKÝCH 

 A TOXICKÝCH LÁTOK A ZMESÍ 

ŠZD bol zameraný cielene na plnenie požiadaviek na ochranu zdravia pri práci s veľmi 

toxickými a toxickými látkami a zmesami, najmä na - spôsob skladovania, manipulácie, spôsob 

predaja veľmi toxických a toxických chemických látok a zmesí, spôsob používania pri 

výrobných procesoch, na evidenciu množstiev používaných látok a zmesí, vypracovanie 

prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku, odbornú spôsobilosť vedúcich a riadiacich 

zamestnancov, opatrenia pri mimoriadnych situáciách a haváriách.  

V roku 2020 bol vykonaný štátny zdravotný dozor spolu v  15 organizáciách.  Vydané  bolo 

1 rozhodnutie na skladovanie a manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami  a 

skladovanie a manipuláciu s chemickými karcinogénmi a mutagénmi. Vydaných bolo 19 

rozhodnutí na schválenie prevádzkových poriadkov pre prácu s chemickými faktormi (CHF). 

V rámci vydania rozhodnutí na uvedenie priestorov do prevádzky bolo zároveň schválených 



 

 

ďalších 14 prevádzkových poriadkov pre prácu s chemickými faktormi (CHF). 

V poľnohospodárskych podnikoch, priemyselných organizáciách a predajniach, v ktorých 

sa manipuluje s toxickými látkami a zmesami sa v priebehu roku 2021 nevyskytla žiadna 

závažná situácia, ktorá by si vyžadovala mimoriadne nápravné opatrenie. 

V roku 2021 sme zvolali 1 zasadnutie komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na prácu 

s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami a boli preskúšaní 3 

žiadatelia. Na základe vzdelania, dĺžky praxe a odbornej prípravy žiadateľov sme vydali bez 

vykonania skúšky pred komisiou  18 osvedčení.  
Na RÚVZ Trenčín bolo zaslaných 108 oznámení o začiatku vykonávania dezinfekcie 

a regulácie živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť. 

 

2.1.3 ZNIŽOVANIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK Z KARCINOGÉNNYCH 

 A MUTAGÉNNYCH FAKTOROV VRÁTANE AZBESTU A Z LÁTOK 

 POŠKODZUJÚCICH REPRODUKCIU A NARÚŠAJÚCICH 

 ENDOKRINNÝ      SYSTÉM 

     V roku 2020 sme vydali 60 rozhodnutí na odstraňovanie materiálov obsahujúcich azbest pre 
22 žiadateľov (42 pre exteriéry a 18 pre interiéry budov), pričom  všetky tieto subjekty vlastnia 
oprávnenia na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 41 
ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.  

V rámci ŠZD boli vykonané 2 kontroly u 2 subjektov (2 x interiér), ktoré boli zamerané na 

dodržiavanie pracovných postupov a pracovných podmienok pri práci s azbestocementovými 

materiálmi.  

Na RÚVZ Trenčín bolo zaslaných 62 oznámení o začatí resp. o ukončení prác s materiálmi 

obsahujúcimi azbest. 
V roku 2020 boli vydané 1 rozhodnutie na skladovanie a manipuláciu s karcinogénmi a 

mutagénmi na pracovisku a  1 rozhodnutie na skladovanie a manipuláciu s veľmi toxickými 
látkami a zmesami  a skladovanie a manipuláciu s chemickými karcinogénmi a mutagénmi.  

 Z evidencie rizikových prác je celkovo 137 zamestnancov, z toho 47 žien, ktorí vykonávajú 
rizikové práce 3. a 4. kategórie s chemickými karcinogénmi, mutagénmi, reprodukčno 
toxickými látkami, čo predstavuje o 27 zamestnancov viac ako v roku 2019.  

Jedná sa o činnosti: riedenie cytostatík, spracovanie tvrdého dreva, povrchová úprava 
kovov,  chemická sterilizácia etylénoxidom pri sterilizácii jednorazovej injekčnej techniky, pri 
analýze drahých kovov, pri príprave roztokov a analýzach vody. 

 
 
2.2  INTERVENCIE NA PODPORU ZDRAVIA PRI PRÁCI 

2.2.1 ZDRAVÉ PRACOVISKÁ  

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 19. – 23.10.2020 bol oficiálnym 

začiatkom kampane Zdravé pracoviská znižujú záťaž zameranú na poškodenia podporno-

pohybovej sústavy.  Kampaň sa komplexne zaoberá príčinami tohto pretrvávajúceho problému. 

Jej cieľom je šírenie kvalitných informácií o danej téme, podporovanie integrovaného prístupu 

k riadeniu tohto problému a poskytujú sa v rámci nej praktické nástroje a riešenia, ktoré môžu 

pomôcť na úrovni pracoviska.  Poškodenia podporno-pohybovej sústavy stále patria medzi 

najrozšírenejšie zdravotné problémy súvisiace s prácou.  

V rámci projektu „Zdravé pracoviská“ sa v roku 2020 v spolupráci so zamestnancami 

odboru ochrany a podpory zdravia aj napriek prejavenému záujmu zo strany organizácii 

hodnotenia pracovného prostredia a vyšetrenia v organizáciách nevykonávali. Dôvodom bola 

nepriaznivá epidemiologická situácia na území Trenčianskeho kraja. 



 

 

 

 

2.2.2  EURÓPSKA INFORMAČNÁ KAMPAŇ EURÓPSKEJ AGENTÚRY PRE 

 BOZP (OSHA BILBAO) ZAMERANÁ NA PREVENCIU ZDRAVOTNÝCH 

 A BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK PRI PRÁCI 

 

  V roku 2020 boli naplánované v rámci kraja 4 spoločné previerky s Inšpektorátom práce, 

koordinátorom výkonu spoločných previerok je RÚVZ v sídle kraja (RÚVZ Trenčín). 

  Na základe prípisu ÚVZ SR č. OPPL/5405/103268/2020 zo dňa 15.07.2020,  

po prehodnotení Poradným zborom HH SR pre odbor PPLaT, počas trvania núdzového  

a výnimočného stavu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 sa spoločné previerky  

v roku 2020 nevykonávali. Nakoľko aj v druhom polroku 2020 bol opäť vyhlásený núdzový  

a výnimočný stav a vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v spádovom regióne 

RÚVZ Trenčín,  neboli  v r. 2020 realizované spoločné previerky s orgánom inšpekcie práce. 

Z pravidelných štvrťročných spoločných pracovných porád boli zápisnice zasielané na ÚVZ 

SR Bratislava, odbor PPLaT. 

  V roku 2020  nebolo vydané stanovisko k udeleniu certifikátu „Bezpečný podnik“, nakoľko 

žiadna spoločnosť nepožiadala  o vydanie takéhoto stanoviska. 

  V roku 2020 neboli vybrané organizácie v pôsobnosti RÚVZ Trenčín na výkon spoločných 

koordinovaných dozorných aktivít orgánov verejného zdravotníctva s inými orgánmi dozoru 

vo vybraných organizáciách podľa zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných 

priemyselných havárií. 

 
3.  ODBOR  HYGIENY  VÝŽIVY,  BEZPEČNOSTI  POTRAVÍN   
     A  KOZMETICKÝCH   VÝROBKOV 

 

3.2   MONITORING PRÍJMU KUCHYNSKEJ SOLI  

 

      Soľ je jedným z hlavých rizikových faktorov vo výžive a jej nadmerný príjem je spojený 
s výskytom KVO. Ako rizikový faktor je indikovaný vo viacerých dokumentoch (napr. WHO 
Akčný plán pre výživu a potraviny 2016–2020, Viedenská deklarácia pre výživu). V oblasti 
vládou SR (uznesenie č.117 z8. 3. 2017) prijatého Akčného plánu pre potraviny a výživu na 
roky 2017 – 2025 sa bude pokračovať v aktivitách na dosiahnutie cieľa prostredníctvom 
monitoringu –postupné zníženia príjmu soli na 5 g na deň u dospelej populácie so zameraním 
sa na hotové pokrmy, chlieb a pečivo v spoločnom stravovaní so zameraním na uzavretý systém 
spoločného stravovania napr. zariadenia sociálnych služieb a stravovacie zariadenia 
v nemocničných zariadeniach. 

Riešenie:  
     V roku 2020 boli v rámci Plánu úradnej kontroly potravín na rok 2020 odobratých 82 

vzoriek kompletného obedového menu zo zariadení spoločného stravovania na území SR.  

Na základe výsledkov laboratórnej analýzy najnižší obsah soli bol zistený v obedovom menu 

v ZSS závodné stravovanie (0,85 g/hmotnosť pokrmu), čo predstavuje naplnenie odporúčaného 

príjmu soli pripadajúceho na obed na 49 %, naopak najvyšší obsah soli bol zistený v obedovom 

menu ZSS – verejný sektor (12,59 g/hmotnosť pokrmu), čo predstavuje naplnenie 

odporúčaného príjmu soli  pripadajúceho na obed na 720 %.  

Priemerný obsah soli v obedovom menu bol 7,171 g/ hmotnosť pokrmu.  

Obsah pridanej soli v jednotlivých súčastiach obedového menu (laboratórne analyzovaných 80 

druhov polievok, 80 druhov hlavných jedál, 83 rôznych druhov príloh a 30 druhov šalátov 



 

 

a iných doplnkov), 6 vzoriek prekračovalo najvyššie prípustné množstvo stanovené výnosom 

MZ SR z 20.marca 2015 č. S08975-OL-2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ 

v potravinách (1x hlavný pokrm, 3 x prílohy, 2x šalát).   

Na základe výsledkov laboratórnej analýzy minimálna hodnota obsahu soli vo vzorke chleba 

(odobratých 30 vzoriek) bola 4 933 mg/kg, maximálna hodnota 18 500 mg/kg a priemerná 

hodnota obsahu soli vo  vzorkách chleba bola 11 250 mg/kg. 

V odobratých 5 vzorkách pečiva bola minimálna hodnota obsahu soli stanovená                          10 

403 mg/kg, maximálna hodnota 13 669 mg/kg a priemerná hodnota obsahu soli vo  vzorkách 

pečiva bola 11 899 mg/kg. 

Vo vzorkách chleba (odobratých 30 vzoriek) a pekárskych výrobkov (5 vzoriek) aj vzhľadom 

na neistotu merania nebolo zistené prekročenie najvyššieho prípustného množstvo stanoveného 

výnosom MZ SR z 20.marca 2015 č. S08975-OL-2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na 

jedlú soľ v potravinách.  

 
Spolupráca  na PaP iných odborov: 

 

 

 
7.4 REZIDUÁ PESTICÍDOV V POTRAVINÁCH NA VÝŽIVU A VÝŽIVOVÉ 

PRÍPRAVKY PRE DOJČATÁ A MALÉ DETI 

 

RÚVZ Trenčín zabezpečil, na základe Plánu úradnej kontroly potravín na rok 2020, odber 

dvoch vzoriek potravín pre dojčatá a malé deti, ktoré boli odoslané na vykonanie laboratórnej 

analýzy laboratórnemu pracovisku Úradu verejného zdravotníctva SR. Odobratá bola jedna 

vzorka - následná mliečna dojčenská výživa a jedna vzorka - následný výživový prípravok na 

báze obilia pre dojčatá a malé deti. Laboratórnou analýzou monitorované druhy pesticídov 

v predmetných vzorkách neboli detekované.   

 

7.9 MONITORING VÝSKYTU VIBRIÍ S CIEĽOM OCHRANY VEREJNÉHO 

ZDRAVIA 

 
RÚVZ Trenčín bol do projektu zapojený odberom vzoriek rizikových surovín a pokrmov na 

základe Plánu úradnej kontroly potravín na rok 2020 zo zariadení verejného stravovania. 

V roku 2020 bolo odobratých 8 vzoriek surovín (rýb a morských plodov) určených na prípravu 

tepelne upravených hotových pokrmov, 6 vzoriek rýb určených na konzumáciu bez tepelnej 

úpravy (pokrmy typu sushi) a 4 vzorky hotových pokrmov pripravených z morských rýb 

a morských plodov.        
Vo vzorkách pokrmov zo surových rýb a hotových pokrmov po tepelnej úprave nebola zistená 

prítomnosť baktérií z čeľade Vibrionaceae. 

V 7 vzorkách surových rýb a morských plodov určených na tepelnú úpravu bola zistená 

prítomnosť baktérií z čeľade Vibrionaceae – 1x Vibrio harveyi, 1x Vibrio sp., 6x Vibrio 

chloreae, 1x Vibrio hollisae, 1x Vibrio parahaemoliticus. Nakoľko všetky suroviny, v ktorých 

bola zistená prítomnosť baktérií z čeľade Vibrionaceae vrátane Vibrio parahaemoliticus,  boli 

určené na tepelnú úpravu, neboli vzorky hodnotené ako nevyhovujúce v zmysle platnej 

legislatívy.  

Vychádzajúc z uvedených skutočností je nutné, aby na prípravu pokrmov z tepelne 

nespracovanou surovinou alebo nedostatočne tepelne spracovanou surovinou boli používané 

kvalitné, mikrobiologicky bezpečné suroviny a v zariadeniach verejného stravovania boli pri 



 

 

manipulácii dodržiavané zásady ochrany pred krížovou kontamináciou a zásady osobnej 

hygieny.        
 

4. ODDELENIE  HYGIENY  DETÍ  A MLÁDEŽE 

 

 

4.1 AKTIVITY PREVENCIE DETSKEJ OBEZITY V KONTEXTE 
PLNENIA NÁRODNEHO AKČNÉHO PLÁNU V PREVENCII OBEZITY 
NA ROKY  2015 – 2025 (NAPPO)  
 

a) Podpora zdravého štartu do života  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne nevykonával v roku 2020 

poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti zdravého životného štýlu, prevencie obezity 
v zariadeniach, kde sa stretávajú matky s deťmi napr. materské centrá, rodičovské centrá. 

 

b) Podpora zdravšieho prostredia v školách 

Oddelenie zabezpečuje výkon štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach stravovacích 

prevádzok určených pre deti a mládež a vo výdajniach stravy, pričom je posudzovaná i pestrosť 

stravy a dodržiavanie zásad pri zostavovaní jedálnych lístkov s ohľadom na odporúčané 

výživové dávky ako i kontrolované  podmienky pri príprave diétneho stravovania. V roku 2020 

bolo skontrolovaných 36 zariadení školského stravovania (27 kuchýň, 6 výdajní stravy a 3 

bufety). V rámci dozoru bolo odobratých 6 vzoriek hotových pokrmov  

za účelom laboratórneho mikrobiologického vyšetrenia. 
Spôsob zabezpečenia pitného režimu počas pobytu detí v zariadeniach pre deti a mládež 

je kontrolovaný počas výkonu štátneho zdravotného dozoru v týchto zariadeniach. 

Nízky počet vykonaných kontrol zdôvodňujeme nepriaznivou epidemiologickou situáciou 
v súvislosti s ochorením Covid-19 v Slovenskej republike v roku 2020, opakovaným 
prerušením výchovno-vzdelávacieho procesu v predškolských a školských zariadeniach 
a presunutím pracovníkov oddelenia Hygiena detí a mládeže na odbor Epidemiológie. 

 

c) Poskytovať nutričné vzdelávanie odborným zamestnancom školského stravovania 

v rámci projektov profesijných združení  

  V roku 2020 nebolo zrealizované žiadne školenie pracovníkov školského stravovania.  

 

d) Podpora pohybových aktivít 
Podmienky pre TV žiakov a študentov sú monitorované v rámci výkonu štátneho 

zdravotného dozoru na základných a  stredných školách. V rámci štátneho zdravotného dozoru 
zameraného na dodržiavanie legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa priestorov určených na 
výučbu telesnej výchovy sú vykonané kontroly v rámci kontrol priestorov základných 
a stredných škôl. 

 

4.2 HYGIENICKÁ ÚROVEŇ DETSKÝCH PIESKOVÍSK 
V AREÁLOCH MŠ A V RÁMCI OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI 
 

Cieľom projektu je priebežná starostlivosť o hygienickú úroveň pieskovísk ako prevencie 

vzniku možného ochorenia detí v dôsledku mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia piesku. 

Odborní zamestnanci oddelenia Hygiena detí a mládeže vykonali v termíne od marca  

do novembra 2020 štátny zdravotný dozor vo vybraných materských školách prevádzkujúcich 



 

 

pieskoviská ako aj na ihriskách zriadených v rámci občianskej vybavenosti miest a obcí  

so súčasným odberom vzoriek piesku na laboratórnu analýzu.  

Kontrolami bolo zistené, že prevádzkovatelia materských škôl vykonávajú pravidelnú 

údržbu vonkajších priestorov výchovných a výchovno-vzdelávacích zariadení a zároveň 

priebežne vykonávajú čistenie, prekopávanie, prehrabávanie piesku a jeho polievanie pitnou 

vodou. 

V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo odobratých 8 vzoriek piesku pri materských 

školách a v rámci občianskej vybavenosti miest a obcí. Z uvedeného počtu vzoriek 2 vzorky 

nevyhovovali mikrobiologickým požiadavkám, nakoľko v nich bol zistený výskyt baktérií rodu 

Salmonella. 

Nízky počet odobratých vzoriek piesku zdôvodňujeme nepriaznivou epidemiologickou 

situáciou v súvislosti s ochorením Covid-19 v Slovenskej republike v roku 2020, opakovaným 

prerušením výchovno-vzdelávacieho procesu v predškolských a školských zariadeniach 

a presunutím pracovníkov oddelenia Hygiena detí a mládeže na odbor Epidemiológie. 

 

4.3 HODNOTENIE JEDÁLNYCH LÍSTKOV MŠ A ZŠ 
 

Cieľom projektu je zmapovanie situácie v oblasti dodržiavania všeobecných zásad  
pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach spoločného stravovania detí MŠ a ZŠ a zistiť 
frekvenciu podávania vybraných druhov potravín (pokrmov). 

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením Covid-19 
v Slovenskej republike v roku 2020 bola etapa projektu, ktorá sa mala realizovať v roku 2020, 
presunutá na rok 2021. 

 

4.4 ÚRAZY U DETÍ V SR 
 

Cieľom projektu je formou spolupráce s NCZI a regionálnymi nemocnicami získať 
vybrané informácie, týkajúce sa problematiky úrazov detí na Slovensku. 

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením Covid-19 
v Slovenskej republike v roku 2020 sa projekt nerealizoval. 

 

6. ODBOR EPIDEMIOLÓGIE 

 

6.1  NÁRODNÝ IMUNIZAČNÝ PROGRAM 

 

       Zabezpečenie Národného imunizačného programu s cieľom udržania pravidelného 

povinného očkovania je jednou z priorít pre rok 2020. RÚVZ so sídlom v Trenčíne poskytuje 

telefonicky, písomne, emailom v rámci „Poradne očkovania“ usmernenia v oblasti 

povinného, odporúčaného očkovania a očkovania do zahraničia.  

      Od júla 2019 sa vyhodnocoval Imunologický prehľad v SR, v ktorom sa sledovali protilátky 

proti vybraným šiestim prenosným ochoreniam - osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovým 

hepatitídam A, B, C. Na základe výsledkov sa prehodnotila stratégia očkovania proti osýpkam 

(presun druhého očkovania do vekovej skupiny detí v piatom roku života a bolo vypracované 

analytické zhodnotenie výsledkov).  
      Aktuálne informácie týkajúce sa výskytu infekčných ochorení, ako aj informácií o prevencii 
voči nim sú pravidelne uverejňované na web stránke a nástenkách úradu.  



 

 

       K 31.12.2020 bolo nahlásených 76 odmietnutí povinného očkovania, vzhľadom na 
epidemiologickú situáciu bolo formou osobného pohovoru prerokované 1 odmietnutie. Bolo 
vypracovaných 7 individuálnych očkovacích plánov. 

     Administratívna kontrola očkovania vzhľadom na epidemiologickú situáciu s ochorením 
COVID-19 nebola v roku 2020 vykonaná, jej vykonanie sa presunulo do roku 2021.  

 

6.2 SURVEILLANCE INFEKČNÝCH CHORÔB 

     Surveillance infekčných ochorení je vykonávaná sústavne. V období od 01.01.2020 do 
31.12.2020 bolo z ochorení preventabilných očkovaním zaznamenaných: 

Choroba Abs. Počet Očkovaní Neočkovaní Nezistené 

TBC 3 2 0 1 

VHB 6 nosičov 0 4 2 

VHA 0 0 0 0 

Pertussis 3 2 0 1 

ACHO  

(POLIO očk.) 

0 0 0 0 

Invaz. pneumok. inf. 1 0 1 0 

Hemof. invaz. inf. 0 0 0 0 

Kliešťová 
encefalitída 

0 0 0 0 

Ovčie kiahne 330 0 110 220 

Rotavírusová 
enteritída 

12 1   

(čiastočne) 

11 0 

   

Edukácia obyvateľstva v prevencii prenosných ochorení je vykonávaná najmä  

prostredníctvom: 

 prednášok pre zdravotníckych pracovníkov s praktickým nácvikom (izolačné opatrenia 

a používanie OOPP pri manažovaní osoby podozrivej z ochorenia COVID-19) 

 prednášok na iných odborných podujatiach pre zdravotníkov (ako sa chrániť pred 

koronavírusom) 

 prednášok na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne 

 poradne očkovania  

 prostredníctvom uverejňovania článkov na web stránke úradu.  
 

6.3 INFORMAČNÝ SYSTÉM PRENOSNÝCH OCHORENÍ 

        K 31.12.2020 bolo do programu EPIS zadaných 17 459 prenosných ochorení z toho 
16 663 ochorení na COVID-19 (95 % zo všetkých ochorení). Program EPIS sa využíva aj pre 
hlásenie vybraných ochorení do SRV. Pracovníci RÚVZ so sídlom v Trenčíne sú pod vedením 
hlavnej odborníčky pre epidemiológiu zodpovední za činnosť pracovnej skupiny pre 
nozokomiálne nákazy.  

6.4     NOZOKOMIÁLNE NÁKAZY 

    Surveillance NN je jednou z prioriotných úloh pre odbor epidemiológie. 

 

Surveillance  vybraných  nemocničných  nákaz  na  jednotkách  intenzívnej  starostlivosti 

podľa protokolu ECDC: 



 

 

     V roku 2020 vzhľadom na pandemickú situáciu s ochorením COVID-19 sa nerealizoval 
zber údajov na JIS. Za roky 2005 - 2019 bolo do sledovaného súboru zapojených 4 568 
pacientov, u ktorých bolo zaznamenaných 1 004 nozokomiálnych nákaz. 

 

Surveillance  vybraných  nemocničných  nákaz  v mieste chirurgického výkonu podľa 

protokolu ECDC  

      V roku 2020 vzhľadom na pandemickú situáciu s ochorením COVID-19 sa nerealizoval 
zber údajov. Od začiatku sledovania od roku 2011 bolo do sledovania zapojených 4 864 
pacientov, ktorí podstúpili cholecystektómiu. 

 

Bodové prevalenčné  sledovanie nozokomiálnych  nákaza spotreby  antibiotík v európskych 
nemocniciach (BPS II)       

     V roku 2020 sa naďalej prezentovali výsledky bodového prevalenčného sledovania 
nozokomiálnych nákaz a užívania ATB II (BPS II) v publikačnej forme (článok v odbornom 
zdravotníckom časopise). 

 

Európska surveillance infekcií Clostridium difficile podľa protokolu ECDC 

       Európske centrum pre prevenciu a kontrolu infekcií (ECDC) vyzvalo Slovenskú republiku 
k zahájeniu Surveillance infekcií spôsobených Clostridium difficile (CDI). Táto surveillance 
sa týkala hospitalizovaných pacientov s potvrdenou CDI. Surveillance CDI je v súlade s 
Odporúčaním Rady 2009 / C 151/01 z 9. júna 2009 o bezpečnosti pacientov vrátane prevencie 
a kontroly infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou. Zbierajú sa údaje za prechádzajúci 
rok 2019 a následne sú exportované do ECDC cez TESSY (v roku 2020 vzhľadom na 
pandemickú situáciu s ochorením COVID-19 bol počet prípadov na CDI oproti 
predchádzajúcim rokom nižší). 

 

Realizácia kampane Clean care is safe care 

     Dňa 5. mája 2020 sa uskutočnil 15. ročník kampane, na Slovensku prebiehala kampaň 
dvanásty krát. Hlavným cieľom kampane bolo zameranie sa na informovanie zdravotníckych 
pracovníkov o význame hygieny rúk ako ochrany pacienta a poukázanie na dôležitosť 
dodržiavania 5 momentov hygieny rúk. Kampaň v roku 2020 mala názov: Zachráň životy: 
Umývaj si ruky v kontexte s ochorením COVID-19. Celosvetová osvetová kampaň WHO 
je v roku 2020 prioritne zameraná na oblasť hygieny rúk zdravotných sestier a pôrodných 
asistentiek pre ich zásadný prínos k zvýšeniu kvality zdravotnej starostlivosti a ochrany 
pacientov. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu s ochorením COVID-19 nebolo možné v 
plnom rozsahu vykonávať aktivity v kampani, ako bývalo zvykom v predchádzajúcich rokoch. 
Na stránke RÚVZ je k dispozícii edukačný materiál ku kampani.   

 

Implementácia moderných foriem vzdelávania epidemiológov a cieľových skupín 
zdravotníckych pracovníkov v oblasti prevencie NN 

     V rámci 9. cieľa Národného programu kontroly infekčných ochorení v Slovenskej republike 
bol v roku 2019 realizovaný projekt „Škola hygieny rúk“ - projekt vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov v hygiene rúk. Projekt bol zameraný na zlepšenie vedomostnej úrovne 
zdravotníckych pracovníkov v danej oblasti prostredníctvom prednášok s presne definovaným 
obsahom a praktickým nácvikom. V roku 2019 bola realizovaná 1.etapa školenia 
zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v zdravotníckych zariadeniach, ktorej sa zúčastnilo 
celkovo 6518 zdravotníckych pracovníkov a v 2. etape boli realizované školenia zamestnancov 
zariadení sociálnych služieb poskytujúcich ošetrovateľskú činnosť, ktorej sa zúčastnilo 
celkovo 2032 zamestnancov. V roku 2020 vzhľadom na pandemickú situáciu s ochorením 
COVID-19 sa školenia zdravotníckych pracovníkov v rámci daného projektu  nerealizovali. 



 

 

Boli vykonávané prednášky pre zdravotníckych pracovníkov ohľadom manažmentu pacienta 
s podozrením na ochorenie COVID-19.  

 

      Pracovisko epidemiológie RÚVZ v Trenčíne pracuje ako kontaktný národný bod pre 
nozokomiálne nákazy a ATB rezistenciu pre ECDC v Štokholme. V roku 2020 vzhľadom na 
pandemickú situáciu s ochorením COVID-19 boli pozastavené všetky preventívne programy 
vrátane programov pod gesciou ECDC spadajúcich do surveillance NN. V rámci pracoviska 
bolo v roku 2019 zriadené NRC pre prevenciu a kontrolu NN, ktoré od začiatku roka 2020 
zabezpečovalo laboratórne vyšetrovanie vzoriek COVID - 19 pre odberné miesta v 
Trenčianskom kraji. 

 

6.5   MIMORIADNE EPIDEMIOLOGICKÉ SITUÁCIE – COVID-19 

 

      Prípravy na zavlečenie ochorenia COVID-19 na Slovensko začali už pri prvých správach 
o ochoreniach v čínskom meste Wuchan. Aktivizovali sa pandemické plány, zasadali krízové 
štáby na úrovni republiky a krajov. V apríli boli vyzvaní na odbornú pomoc a konzultácie  
vybraní epidemiológovia, infektológovia a odborníci z iných odborov medicíny, aby ako 
odborné konzílium  pomáhalo  na Úrade vlády a MZ SR, kde pôsobí ako konzultačný orgán 
doteraz. Epidemiológovia na RÚVZ organizovali praktické cvičenia pre zdravotníckych 
pracovníkov so zameraným na triedenie, prijímanie pozitívnych, prevoz pacientov, 
dodržiavanie protiepidenických opatrení v zdravotníckych zariadeniach, používanie a 
manipulácia s OOPP. Pripravovali sa materiály pre zaznamenávanie údajov pri dohľadávaní 
pacientov a ich úzkych kontaktov, vzory na nariaďovanie protiepidemických opatrení. 
Prekladali sa materiály ECDC, WHO, CDC, pripravovali sa edukačné materiály pre 
zdravotnícke  zariadenia, ÚSS, pracoviská, verejnosť. Údaje o aktuálnej epidemiologickej 
situácii a aktuálne opatreniach pri výskyte ochorenia COVID-19 boli zasielané lekárom 
primárneho kontaktu a riaditeľom nemocníc v spádovom území alebo uverejnené na webovej 
stránke RÚVZ so sídlom v Trenčíne. 

      S vyhlásením celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19 s stúpajúcimi počtami prípadov 
ochorenia COVID-19 boli na Slovensku prijaté mimoriadne úlohy. Na územií SR začal platiť 
núdzový stav a s tým spojené mimoriadne opatrenia (obmedzenie mobility obyvateľstva, zákaz 
hromadných podujatí, poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych 
zariadeniach, zatvorené školské zariadenia, kontrola hraníc). Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva musel úplne reprofilizovať svoju prácu.  Epidemiológovia a hygienici 
poskytovali v prvej vlne 24 hodín  konzultácie k prevozu pacientov so susp.dg. COVID-19  
a poskytovali v call centre nepretržite 24 hodín informácie pre obyvateľstvo. Oddelenia 
epidemiológie postupne museli ukončiť bežnú prácu a sústredili sa epidemiologické 
vyšetrovanie prípadov a dohľadávanie kontaktov pozitívnych, nariaďovanie izolácie 
a karantény v rodinách, komunitách, pracoviskách, školských zariadeniach, zariadeniach 
sociálnych služieb, nemocničných zariadeniach, objednávanie pacientov na PCR testovanie, 
prepúšťanie repatriantov zo štátnej karantény.  Poskytovali odborné konzultácie nemocniciam, 
ambulantným zložkám, ÚSS, verejnosti, obciam, štátnym inštitúciám.  Z dôvodu enormného 
nárastu práce na odbore epidemiólogia sa do tímu pripojili študenti verejno – zdravotníckych 
alebo lekárskych fakúlt a vojaci z MO SR, ktorí sa stali plnohodnotnými členmi tímu. V 
nemocnici sa množili nozokomiálne kovidové infekcie, explozívne epidémie sa zaznamenávali 
v ÚSS. Enormne narástol počet pacientov v kritickom stave, zaznamenávalo sa množstvo 
úmrtí. Výkon protiepidemických opatrení, dohľadávanie kontaktov, riešenie  ohnísk úplne 
paralyzovalo bežnú prácu na oddelení. Prestal sa vykonávať štátny zdravotný dozor, vyšetrovať 
bežne hlásené ochorenia, nedokázali sme vykonať každoročnú kontrolu očkovania, riešiť 
nozokomiálne nákazy. Zastavili sa všetky preventívne programy vrátane programov pod 
gesciou ECDC.  Zdravotnícke ambulantné zariadenia vykonávali telemedicínu, lôžkové boli 
do značnej miery reprofilizované, na pomerne dlhé obdobie boli zastavené elektívne výkony, 



 

 

nedostávali sme hlásenia o prenosných ochoreniach. Všetko úsilie pracovníkov RÚVZ a aj 
zdravotníkov v liečebno-preventívnom úseku sa sústreďovalo na zvládnutie pandémie. Pre 
RÚVZ naďalej vyplýva množstvo úloh v boji s pandémiou ochorenia COVID-19. 

 

6.6  ENVIRONMENTÁLNA SURVEILLANCE POLIOMYELITÍDY  
         A SLEDOVANIE VDPV 

 

     V spádovom území RÚVZ Trenčín boli odoberané vzorky odpadovej vody podľa plánu 
odberov ÚVZ SR z čističky odpadových vôd v Trenčíne. Bolo odobratých 6 vzoriek na 
prítomnosť enterálnych vírusov. Vo všetkých prípadoch bola vzorka odpadovej vody 
negatívna.  

    Plnili sa aj ďalšie úlohy pre udržanie certifikácie eradikácie poliomyelitídy v SR. 
K 31.12.2020 sme nezaznamenali ochorenie na ACHO.  

 

6.7    PREVENCIA HIV/AIDS  

 

     Na RÚVZ so sídlom v Trenčíne je v rámci odboru epidemiológie zriadená Poradňa prevencie 
HIV/AIDS, kde je poskytované pred a po testové poradenstvo vrátane odberu krvi na detekciu 
protilátok anti HIV u osôb, ktoré o to požiadajú. V rámci poradne je k dispozícii telefonická 
linka a e-mailová adresa pre možnosť poskytovania informácií.  

      Na oddelení epidemiológie bolo v roku 2020 vyšetrených 36 osôb, ktorým bolo poskytnuté 
pred a po testové poradenstvo vrátane odberu krvi na detekciu protilátok anti HIV.   

 

6.8 PORADNE OČKOVANIA 

 

 Na RÚVZ so sídlom v Trenčíne je v rámci odboru epidemiológie zriadená Poradňa 

očkovania, v ktorej sú poskytované informácie o priebehu ochorení preventabilných 

očkovaním, očkovaní, indikáciách a kontraindikáciách očkovania, zložení vakcín či 

nežiaducich reakciách.  

 

6.9  ZVÝŠENIE POVEDOMIA BUDÚCICH RODIČOV O OCHORENIACH  

          PREVENTABILNÝCH OČKOVANÍM A VÝZNAME OČKOVANIA 

 

       V roku 2020 vzhľadom na pandemickú situáciu s ochorením COVID-19 sa školenia na 

školách nerealizovali. 

 
Ostatné lokálne projekty a spoluúčasť na projektoch: 

Lokálny projekt: Surveillance rotavírusových infekcií v detskej populácii spádového 
územia Fakultnej nemocnice Trenčín.  

     V roku 2020 sa naďalej pokračovala lokálna surveillance rotavírusových ochorení v 
trenčianskom regióne v spolupráci s Detskou klinikou Fakultnej nemocnice Trenčín. V roku 
2020 bola odobraná 1 stolica (sérotyp G1P8).  

      Neoddeliteľnou súčasťou programov a projektov ja Národný program kontroly infekčných 
ochorení v Slovenskej republike, úlohy ktorého sú vyhodnotené v jednotlivých položkách 
podľa tématiky.  

 

 

 



 

 

7.  OBJEKTIVIZÁCIA FAKTOROV PROSTREDIA (BŽP, MŽP, CHA, FF) 

 

 

7.1 MONITORING VYBRANÝCH PRÍRODNÝCH VODNÝCH PLÔCH  
    A BIOKÚPALÍSK 

 

Na našom pracovisku monitorujeme vyhlásenú kúpaciu oblasť Zelená voda na prítomnosť 
a počet cyanobaktérií. Sledovanie uvedeného ukazovateľa nám vyplýva z Prílohy č.1 
k Vyhláške č.308/2012, v ktorej sú stanovené Medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody na 
prírodnom kúpalisku počas kúpacej sezóny. V priebehu letnej kúpacej sezóny sme vyšetrili 
spolu 19 vzoriek povrchových vôd na prítomnosť cyanobaktérií. Z tohto počtu bolo 6 vzoriek 
zo Zelenej vody. Vo vzorkách Zelenej vody sme zistili prítomnosť cyanobaktérií  so 
schopnosťou tvoriť vodný kvet -  Microcystis aeuginosa, Microcystis flos-aquae 
a Dolichospermum sp. Počty buniek na boli od 16 do  657/ml. Žiadna zo vzoriek 
neprekračovala vyhláškou stanovený limit buniek cyanobaktériií. 

 

Spolu 19 vzoriek prírodných vodných plôch  a 57 ukazovateľov 

- z oblasti  RÚVZ Trenčín 16 vzoriek, z toho 6 vzoriek  zo Zelenej vody v Novom Meste nad 
Váhom, po 2 vzorky z vodných plôch Stará Turá, Horná Streda, Stará Myjava, Prusy a Brezová 
pod Bradlom. (57 ukazovateľov) 

- z oblasti RÚVZ Prievidza  – 6 vzoriek a 12 ukazovateľov vodné plochy Kanianka a Nitrianske 
Rudno.  

 

 

7.2 KVALITA VODY A PROSTREDIA UMELÝCH KÚPALÍSK  
     A ZDRAVOTNÍCKYCH  ZARIADENÍ 

 

V rámci projektu sme sledovali výskyt legionel vo vybraných zdravotníckych zariadeniach a na 
umelých kúpaliskách s vodnými atrakciami. V priebehu roku 2019 sme vyšetrili spolu 75 
vzoriek vôd na legionely. Z uvedeného počtu bolo 28 vzoriek z bazénov , 24 vzoriek teplej 
úžitkovej vody a 23 vzoriek pitnej vody. Všetky vyšetrované vzorky z bazénov boli negatívne 
na prítomnosť baktérií rodu Legionella. V 1 vzorke pitnej vody sme zistili prítomnosť legionel 
- bola potvrdená Legionella pneumophila sérotyp 1.  

Na prítomnosť améb neboli v roku 2020 vyšetrených žiadne vzorky.,  

Analyzovali sme 36 vzoriek vôd umelých kúpalísk, všetky vzorky boli odobraté RÚVZ 
Trenčín. 

 

7.12 MONITORING EXPOZÍCIE ZAMESTNANCOV OPERAČNÝCH SÁL 
NARKOTIZAČNÝMI PLYNMI 

 

V roku 2020 sme merali  86 vzoriek SEVORAN-u  7 profesiách. Vzhľadom na pandémiu 

COVID 19 sme nemohli vyhodnotiť resp. uviesť zhodu alebo nezhodu s limitnou hodnotou, 

lebo nám neboli dodané časové snímky pri jednotlivých operáciaách. 

 

 
7.16 MONITORING OBSAHU DUSITANOV A DUSIČNANOV V SUROVINÁCH A 
POKRMOCH Z DOMÁCEJ PRODUKCIE POUŽITÝCH V STRAVOVANÍ DOJČIAT 
A MALÝCH DETÍ   

 



 

 

V roku 2020 nebola analyzovaná ani jedna vzorka na obsah dusičnanov a dusitanov 
v uvedených komoditách 

 

Spolupráca  na PaP iných odborov: 

 

6.4 NOZOKOMIÁLNE NÁKAZY 

 

Naše pracovisko sa na uvedenom projekte i v minulosti podieľalo vyšetrovaním sterov 
z rizikových lôžkových oddelení zdravotníckych zariadení. Pri sledovaní endemického 
osídľovania nemocníc nemocničnými polyrezistentnými kmeňmi boli izoláty zasielané na 
testovanie mikrobiálnej rezistencie. Jednalo sa o kmene Staphylococous aureus, Klebsiella 
pneumoniae, Acinetobacter baumanii, Enterococcus faecalis a Enterococcus faecium. 

 

 

1.3. ĽUDSKÝ BIOMONITORING – SLEDOVANIE ZÁŤAŽE SKUPÍN 
OBYVATEĽSTVA VYBRANÝM CHEMICKÝM FAKTOROM V PRACOVNOM 
PROSTREDÍ 

V priebehu roka 2020 bolo vyšetrených 18  vzoriek moču. Z toho 17  vzoriek na obsah kyseliny 
hipurovej, 1 vzorka na obsah kyseliny trichlóroctovej a 18 vzoriek na obsah kreatinínu v moči. 
Spolu 18 vzoriek, 72 analýz. 

 

 

3.2. MONITORING PRÍJMU KUCHYNSKEJ SOLI  

V roku 2020 bolo na obsah kuchynskej soli analyzovaných  spolu 59 vzoriek prevažne pokrmov 
rýchleho občerstvenia.  - Trenčín 36 vzoriek, Považská Bystrica 11 vzoriek, Prievidza 
12vzoriek. 

 

9. ODDELENIE  VÝCHOVA  K  ZDRAVIU 

 

9.1 NÁRODNÝ PROGRAM PODPORY ZDRAVIA 
 

9.1.1 SLEDOVANIE ZDRAVOTNÉHO STAVU OBYVATEĽSTVA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

   Zdravotno-výchovné pôsobenie na materských, základných a stredných školách:  

Na tému Ľudské telo boli realizované 3 prednášky v 1 základnej škole a  
v 1 materskej škole. Bolo edukovaných 67 detí. 

Na tému Stomatohygiena bolo realizovaných 9 prednášok v 4 základných školách a 1 
materskej škole. Celkovo bolo edukovaných 189 žiakov. 

Na tému Dopravná výchova bolo realizovaných 7 prednášok v 3 základných školách a 1 
materskej škole. Edukovaných bolo 203 žiakov. 

Na tému Výchova k partnerstvu a rodičovstvu bolo realizovaných 10 prednášok na 3 
základných školách a 1 strednej škole. Celkovo bolo edukovaných 234 žiakov.  

Moderné trendy a zdravotné riziká je téma, ktorá je zameraná na problematiku piercingov, 
solárií a tetovaní. Táto téma bola prednesená 2 krát na 1 strednej škole pre 40 študentov. 

 

Zdravotno-výchovné pôsobenie pre dospelú populáciu: 



 

 

27.1.2020 sa uskutočnila prednáška na tému Nelátkové závislosti a kyberšikana pre učiteľov 
základnej školy v Bánovciach nad Bebravou. Edukovaných bolo 20 učiteľov. 

4.3.2020 sa realizovali 2 prednášky na tému Zdravý životný štýl a Duševné zdravie pre 
učiteľov na základnej škole vo Vaďovciach. Edukovaných bolo 13 učiteľov. 

 

9.2 NÁRODNÝ AKČNÝ PLÁN V PREVENCII OBEZITY NA ROKY 2015 
- 2025 

     

V podmienkach Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne sa 
vykonáva najmä prednášková činnosť vo všetkých typoch  škôl od materských po stredné školy 
v pôsobnosti nášho regiónu.  

K Školskému programu sa v tomto roku 2020 na základe Stratégie Slovenskej republiky 
realizovala prednášková činnosť zameraná na zdravú výživu u detí. Uskutočnilo sa 5 prednášok 
v 2 základných školách a 1 detskom domove. Edukovaných bolo 88 žiakov. Školský program 
je naplánovaný na školské roky 2017/2018-2022/2023. Všeobecným cieľom programu je 
zvýšiť konzumáciu ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov, vplývať na zmenu 
stravovacích návykov a predchádzať chronickým neprenosným ochoreniam. 

Pri príležitosti Svetového dňa obezity sa 4.3.2021 realizovala preventívna aktivita v Benu 
lekárni v Trenčíne. Klientom bol odmeraný krvný tlak a kompletná antropometria. Vyšetrených 
bolo 14 klientov. 

 

9.2.1. VYZVI SRDCE K POHYBU: CELONÁRODNÁ MEDZINÁRODNE 
KOORDINOVANÁ KAMPAŇ NA ZVÝŠENIE POHYBOVEJ AKTIVITY 
DOSPELEJ POPULÁCIE 
 

V roku 2020 sa uvedená kampaň nerealizovala.  

 

9.3 PODPORA ZDRAVIA ZNEVÝHODNENÝCH KOMUNÍT  
  

Problematike znevýhodnených skupín sa venuje v rámci zdravotno-výchovných 
prednášok na základných a špeciálnych školách. 

 

9.4 NÁRODNÝ AKČNÝ PLÁN PRE PROBLÉMY S ALKOHOLOM 
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
 

V tomto roku sa uskutočnila celoslovenská štúdia zameraná na skúsenosti a postoje 
respondentov ku konzumácii a regulácii alkoholu. Prieskum koordinoval Úrad verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky na základe plnenia Aktualizácie Národného akčného plánu 
pre problémy s alkoholom na roky 2013-2020. Cieľom prierezovej štúdie je analýza 
a identifikácia kľúčových názorov populácie súvisiacich s alkoholom a jeho reguláciou. Štúdia 
monitoruje názory na reklamu a varovné označenia na alkoholových nápojoch ako aj dôvody 
nárazového pitia a mieru konzumácie alkoholu. V rámci tejto štúdie sme vyzbierali 128 
dotazníkov a odoslali na ÚVZ SR. 

         

9.5 NÁRODNÉ A REGIONÁLNE AKTIVITY V OBLASTI PLNENIA 
ÚLOH NÁRODNÉHO PROGRAMU AKTÍVNEHO STARNUTIA NA 
ROKY 2014 – 2020 



 

 

 

23.1.2021 sa uskutočnila prednáška na tému Onkologické ochorenia, rakovina hrubého 
čreva v Kultúrnom stredisku Juh v Trenčíne. Edukovaných bolo 35 seniorov. 

20.2.2021 sa uskutočnila prednáška na tému Závislosti a generácie v Kultúrnom stredisku Juh 
v Trenčíne. Edukovaných bolo 28 seniorov. 

2.3.2021 sa uskutočnila prednáška História infekčných ochorení v Kultúrnom stredisku Juh 
v Trenčíne. Edukovaných bolo 62 seniorov. 

6.3.2021 sa uskutočnila prednáška na tému Mozog a jeho ochorenia, testy pamäti v Kultúrnom 
stredisku Juh v Trenčíne. Edukovaných bolo 63 seniorov. 

 

9.6  CINDI program SR 
 

V roku 2020 sa podporovalo a rozvíjalo verejné zdravie s cieľom dosiahnuť trvalé 
zlepšenie zdravia obyvateľstva. Celkový počet vyšetrených klientov v poradni zdravia 
zaradených do testu zdravého srdca bol 37 klientov a počet vyšetrených klientov mimo testu 
zdravého srdca bol 14 klientov. V poradni zdravia a na výjazdových akciách sa realizovalo: 
celkový počet biochemických vyšetrení (cholesterol, glukóza, triglyceridy, LDL a HDL) 
u klientov zaradených do TZS bol 132. Celkovo bolo 36 meraní tlaku krvi u klientov 
zaradených do TZS. Celkový počet meraní telesného tuku u klientov zaradených do TZS bol 
27 a mimo TZS bol celkový počet meraní telesného tuku 14.  

 

Rámci Poradne zdravia boli realizované i nasledovné výjazdové akcie, ktoré nie sú 
uvedené v predchádzajúcich bodoch Programov a projektov: 

 

- 21.1.2020 sa uskutočnili preventívne vyšetrenia pre zamestnancov Tesco Nové Mesto nad 
Váhom. Preventívnych vyšetrení sa zúčastnilo 12 zamestnancov. 

- 24.2.2020 sa uskutočnili preventívne vyšetrenia pre zamestnancov Základnej školy 
v Bánovciach nad Bebravou, Školská ul. Celkovo bolo vyšetrených 15 zamestnancov školy. 

    Preventívne vyšetrenia boli zamerané na vyšetrenie z krvi: celkový cholesterol, HDL 

cholesterol, glykémia a triglyceridy. Antropometrické vyšetrenia boli zamerané na: hmotnosť, 

BMI, bazálny metabolizmus, % telesného tuku, % svalovej hmoty a množstvo viscerálneho 

tuku. Na každej preventívnej akcii bolo zároveň poskytnuté odborné poradenstvo v oblasti 

zdravého životného štýlu so zameraním na význam zdravej výživy a pohybovú aktivitu. Klienti, 

ktorí mali zvýšené hodnoty boli odoslaní k lekárovi.   
 

9.7 AKČNÝ PLÁN REALIZÁCIE NÁRODNEJ PROTIDROGOVEJ 
STRATÉGIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA OBDOBIE ROKOV 2017-
2020 

 

     Prednášky na tému: Fajčenie a zdravotné riziká sa realizovali v 1 základnej škole a v 1 
detskom domove. Celkovo bolo edukovaných 61 žiakov. 

Prednášky na tému Prevencia drogových závislostí sa realizovala na 1 strednej škole a v 1 
detskom domove. Celkovo bolo edukovaných 38 žiakov. 

 

9.8 NÁRODNÝ AKČNÝ PLÁN PRE PODPORU POHYBOVEJ 
AKTIVITY NA ROKY  2017-2020 
 



 

 

V súvislosti s plnením úloh vlády na rok 2018 a na základe odporúčaní medzinárodných 
dokumentov bol medzirezortnou pracovnou skupinou a pracovnou skupinou Pohybovej 
aktivity prevencie nadváhy a obezity (POPA) vypracovaný národný dokument „Národný akčný 
plán pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017-2020“ (NAPPPA), ktorý vláda SR schvália 
3. mája 2017 a prijala uznesením č. 2018/2017.  

Hlavným zámerom je zlepšenie úrovne verejného zdravia prostredníctvom podpory 
pohybovej aktivity naprieč sektormi a podpora vzdelávania odborníkov v oblasti pohybovej 
aktivity. Cieľom je podpora udržania primeranej formy pohybovej aktivity v priebehu celého 
života s relatívnym znížením prevalencie pohybovej inaktivity o 10 % v súlade s globálnymi 
cieľmi.  

V roku 2020 sa v tomto projekte vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu 
v súvislosti s ochorením COVID 19 nepokračovalo. 

       

Nízky počet vykonaných aktivít v jednotlivých programov a projektov zdôvodňujeme 
nepriaznivou epidemiologickou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19 v Slovenskej 
republike v roku 2020, opakovaným prerušením výchovno-vzdelávacieho procesu 
v predškolských a školských zariadeniach a presunutím pracovníkov Oddelenia podpory 
zdravia a výchovy k zdraviu na odbor Epidemiológie. 

       

i.   Ostatné úlohy. 

 

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia 

 

RÚVZ Trenčín sa zapojil do plnenia aktivity „Monitoring vzoriek životného prostredia 

(stery, voda, ovzdušie) so zameraním na stanovenie prítomnosti baktérií rodu Legionella 

predovšetkým v zariadeniach s pobytom osôb s oslabenou imunitou a zníženie rizika závažných 

ochorení spôsobených týmito mikroorganizmami“. V spolupráci z jednotlivými RÚVZ v rámci 

kraja Trenčín boli vytipované 1 zariadenie v pôsobnosti RÚVZ Trenčín (2 zariadenia v 

pôsobnosti RÚVZ Považská Bystrica a 2 zariadenia v pôsobnosti RÚVZ Prievidza). Samotný 

termín uskutočnenia odberu vzoriek pre vyšetrenie prítomnosti legionell bol posunutý z dôvodu 

pandémie ochorenia COVID-19  na rok 2021. 
  

 
Odbor hygieny výživy a bezpečnosti potravín 

 

     Na základe  usmernenia OHVBPKV/4114/2020 boli v priebehu letnej turistickej sezóny 
2020 vykonané kontroly prevádzok s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny v regionálnej 
pôsobnosti RÚVZ Trenčín. Celkovo bolo vykonaných 34 kontrol a skontrolovaných 29 
zariadení. Najčastejšie bolo pri výkone kontrol zisťované nedostatky v skladovaní (spoločné  
skladovanie  zmrzlinového základu s ostatnými potravinami v chladiacom zariadení, 
nedodržiavanie podmienok skladovania, skladovanie základu pri teplote viac ako 4 °C resp. pri 
teplote prostredia), evidencia uplatňovania dokumentácie správnej výrobnej praxe, správnej 
hygienickej praxe, resp. systému HACCP nebola vedená v plnom rozsahu, neaktuálna (najmä 
o odložených vzorkách, merania teplôt vo všetkých chladiacich a mraziacich zariadeniach, 
evidencia školenia zamestnancov, sanitácie), nepravidelné odkladanie vzoriek vyrobenej 
zmrzliny, nedostatky v prevádzkovej hygiene a osobnej hygiene  (bez zabezpečenia vhodného 
pracovného odevu), nepreukázané doklady o odbornej spôsobilosti cudzokrajných 
prevádzkovateľov – výrobcov. V zariadeniach na mieste boli uložené 2 opatrenia podľa § 20 
ods. 9 a § 19 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 152/1995 Z.z., a to v 2 prípadoch - obmedzuje sa alebo 
zakazuje sa uvádzať potraviny na trh.  Na mieste bolo uložených 5 blokových pokút v 



 

 

celkovej sume 710 €. V správnom konaní bolo uložených              2 pokuty v sume 350 €. Na 
preverenie podmienok dodržiavania osobnej a prevádzkovej hygieny bolo odobratých 55 
sterov z prostredia a pracovného odevu a rúk pracovníkov, nezhoda zistená v 23 t.j. 41,8 % ( 
najčastejšie izolované E. coli- výpusť výrobníka, vnútro výrobníka, naberačka na zmrzlinu 
čistá, pracovný stôl, koliformné baktérie – úchyt mrazničky, naberačka čistá, Enterobacter sp. 
- pracovná plocha, výpusť výrobníka, naberačka čistá, vnútorná plocha chladničky, vnútro 
výrobníka, koagulázopozitívne stafylokoky, St. aureus – nádoba nerezová čistá).  

Z celkového počtu 120 odobratých vzoriek bolo 71 vzoriek podrobených mikrobiologickej 
analýze, nezhody boli zistené v 16 prípadoch t.j. 22,5 % (koliformné baktérie 9x, 
Enterobacteriaceae 10x), chemickej analýze bolo podrobených 48 vzoriek na prítomnosť 
farbív, v žiadnej zo vzoriek neboli zistené nepovolené farbivá.  Za nevyhovujúce vzorky 
zmrzliny boli v  6 prípadoch uložené úhrady nákladov v sume 909 €.  

 

Oddelenie hygieny detí a mládeže   
 

Oddelením hygieny detí a mládeže boli plnené všetky špecializované  úlohy vyplývajúce 
z požiadaviek MZ SR a  ÚVZ SR. 

Pracovníci oddelenia hygieny detí a mládeže v priebehu roka poskytli 1 000 konzultácií 
a v rámci odborno-metodickej činnosti vypracovali 243 odborných stanovísk 
prevádzkovateľom, resp. zriaďovateľom školských a predškolských zariadení, zariadení 
spoločného stravovania. V rámci plnenia programov, projektov a úloh oddelenie hygieny detí 
a mládeže úzko spolupracuje s oddelením výchovy k zdraviu  pri realizácii „výchovy ku 
zdraviu“ v školských zariadeniach. Edukácia detí a mládeže v oblasti racionálnej výživy a jej 
správneho zloženia, šírenie informácií za účelom formovania vedomostí, postojov a návykov 
so zameraním na  podporu, rozvoj a zachovanie zdravia detí a mládeže je vykonávaná  
priebežne. V nadväznosti na plánované vzdelávacie aktivity sa odborní pracovníci, za účelom 
zvyšovania a prehlbovania ich kvalifikácie, zúčastnili na vzdelávacích akciách 
a na celoslovenských a regionálnych podujatiach ako i na  seminároch organizovaných 
v rámci RÚVZ so sídlom v Trenčíne, kde sa oboznamujú s činnosťou iných odborov 
a prezentujú svoje aktivity. Pracovníci oddelenia sa podieľajú na zabezpečovaní odbornej praxe 
študentov bakalárskych a magisterských odborov fakúlt verejného zdravotníctva. 

Oddelenie hygieny detí a mládeže v roku 2020 v nadväznosti na plnenie programov 
a projektov ÚVZ SR vykonávalo realizáciu medzinárodných, celoslovenských projektov 
a prieskumov so zameraním na sledovanie v oblasti úrazovosti detí a mládeže, v oblasti obezity 
u detí ako i oblasti ochorení preventabilných očkovaním. 

Odbor epidemiológie 
 

      Odbor epidemiológie vykonával aj iné úlohy v rámci plnenia hlavných úloh a plnenia 

programov a projektov RÚVZ v SR, ako aj úlohy vyplývajúce z mimoriadnych situácií  

z dôvodu prebiehajúcej pandémie ochorenia COVID-19. V rámci imunizačného programu 

viedlo poradňu očkovania a odborne prejednávalo potrebu očkovania detí s matkami. Za rok 

2020 sme vydali 7 individuálnych očkovacích plánov. Poskytli sme odborné poradenstvo 

a vykonali odber krvi na HIV protilátky v 36 prípadoch. 

 

 

Oddelenie Výchova k zdraviu 

 
Prednášková činnosť pre žiakov a študentov základných a stredných škôl bola zameraná 

na rôzne témy z oblasti zdravého životného štýlu, kde boli prednášané predovšetkým témy 
zamerané a zvýšenie pohybovej aktivity, ozdravenie výživy, prevencia sociálne patologických 



 

 

javov (fajčenie, alkohol, drogy, nelátkové závislosti), výchova k partnerstvu a rodičovstvu, 
duševné zdravie, prevencia úrazov a prvá pomoc, prevencia sexuálne prenosných ochorení, 
stomatohygiena a prevencia civilizačných ochorení. Edukovaných bolo 1772 žiakov 
a študentov. Pre dospelú populáciu boli prednášané témy civilizačných ochorení, ktoré 
zahŕňajú diabetes mellittus, srdcovocievne ochorenia a Alzhaimerovu chorobu a téme 
zameraná na ozdravenie výživy a zlepšenie pitného režimu. Spolu bolo edukovaných 46 
občanov v produktívnom veku. V populácie v poproduktívnom veku boli prednesené témy 
týkajúce sa zdravého starnutia a prevencii civilizačných ochorení. Spolu bolo edukovaných 
188 seniorov. 

K Školskému programu sa v tomto roku 2020 na základe Stratégie Slovenskej republiky 
realizovala prednášková činnosť zameraná na zdravú výživu u detí. Uskutočnilo sa 5 prednášok 
v 2 základných školách a 1 detskom domove. Edukovaných bolo 88 žiakov. Pri príležitosti 
Svetového dňa obezity sa 4.3.2020 realizovala preventívna aktivita v Benu lekárni v Trenčíne. 
Klientom bol odmeraný krvný tlak a kompletná antropometria. Vyšetrených bolo 14 klientov 

V roku 2020 sa podporovalo a rozvíjalo verejné zdravie s cieľom dosiahnuť trvalé 
zlepšenie zdravia obyvateľstva. Celkový počet vyšetrených klientov v poradni zdravia 
zaradených do testu zdravého srdca bol 37 klientov a počet vyšetrených klientov mimo testu 
zdravého srdca bol 14 klientov. V poradni zdravia a na výjazdových akciách sa realizovalo: 
celkový počet biochemických vyšetrení (cholesterol, glukóza, triglyceridy, LDL a HDL) 
u klientov zaradených do TZS bol 132. Celkovo bolo 36 meraní tlaku krvi u klientov 
zaradených do TZS. Celkový počet meraní telesného tuku u klientov zaradených do TZS bol 
27 a mimo TZS bol celkový počet meraní telesného tuku 14. V rámci výjazdových akcií 
Poradne zdravia boli realizované preventívne vyšetrenia pre 27 klientov priamo na ich 
pracovisku. 

Pracovníci sú členmi nasledujúcich pracovných skupín: 

- Pracovná skupina „Pohybová aktivita a prevencia obezity“ 

- Pracovná skupina „Duševné zdravie a prevencia drogových závislostí“ 

- Pracovná skupina „Podpora zdravia seniorov“ 

- Pracovná skupina ,,Aktualizácia Národného programu podpory zdravia“ 
 

j. Laboratórne činnosti  

     Laboratóriá RÚVZ zabezpečujú plnenie špecializovaných úloh v oblasti objektivizácie 
bionegatívnych a biopozitívnych faktorov životných a pracovných podmienok, a ďalších 
parametrov, vnútorného kontrolného systému kvality meraní, laboratórneho analyzovania 
biologického materiálu so zameraním na overovanie základných biochemických, 
toxikologických a inej objektivizácie, vykonávania referenčných a špecializovaných  testovaní, 
vývoja nových metód merania, objektivizácie a poradenstva. Poskytujú odborných útvarom 
úradu podklady pre hodnotenia. Informácie sú poskytované vo forme spoľahlivých výsledkov. 
Laboratórne metódy musia spĺňať kritériá (správnosť, presnosť, selektivita, citlivosť, 
výťažnosť, LOD atď.) požadované zadávateľom analýzy. Postup a vykonanie overenia sú 
dokumentované protokolom. Pre zabezpečenie porovnateľnosti a akceptovateľnosti informácií 
je nutné vykonávať analýzy podľa zásad správnej laboratórnej praxe a akreditácie laboratórií, 
zabezpečenia systému kvality. Úroveň kvality analýz sa overuje vnútrorezortnými, 
medzirezortnými a medzištátnymi kruhovými testami referenčných vzoriek pre jednotlivé 
analýzy. Laboratóriá RÚVZ sa organizačne členia na: 

 Oddelenie chemických a fyzikálnych analýz životného a pracovného prostredia (ďalej 

len CHFA ŽaPP ) sú zložky životného a pracovného prostredia (voda, požívatiny, 

ovzdušie pracovné, hluk a pod.), ktoré ovplyvňujú zdravie populácie i jednotlivca, ako 

aj rôzne druhy biologických materiálov moč a pod., ktoré odrážajú záťaž organizmu 

človeka zložkami prostredia. 



 

 

 Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia (ďalej len „MaB ŽP“)  - 

vykonávanie mikrobiologických a biologických analýz zložiek prostredia pre potreby 

štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín a pre sledovanie vplyvu 

prostredia na zdravie človeka 

 odberová skupina (kooperujúci útvar). 

Na základe výsledkov analýz poskytuje objektívne údaje ďalším odborom hygieny 
a epidemiológie o stave prostredia a o perspektívach a spôsoboch jeho tvorby a ochrany pre 
zabezpečenie zdravých životných podmienok ľudí a najmä pre ďalší  výkon štátneho 
zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín. 

     Laboratóriá RÚVZ zabezpečujú vykonávanie  chemických, fyzikálnych, 
mikrobiologických a biologických faktorov pre spádové územie  RÚVZ Trenčín, RÚVZ 
Považská Bystrica a Prievidza (s výnimkou  mikrobiologických a biologických faktorovktoré 
si zabezpečuje RÚVZ Prievidza) 

 

Činnosť Laboratóriá RÚVZ  Trenčín je spracovaná v prílohe výročnej správy. 

 

5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE  

5.1. Záväzné ukazovatele  

  RÚVZ Trenčín je štátna rozpočtová organizácia napojená na štátny rozpočet 
Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly MZ SR Bratislava. MZ SR určilo pre RÚVZ 
Trenčín rozpis záväzných úloh, limitov a ukazovateľov rozpočtu na rok 2020 v písomne 
(príjmy a bežné výdavky – list č. S02721-2020-OVVHR-133 zo dňa 21.01.2020, mzdy – list 
č. S06325-2020-OÚ-32 zo dňa 24.01.2020)  nasledovne:  

 Schválený  

rozpočet 
k 01.01.2020 

Upravený 

rozpočet 
k 31.12.2020 

PRÍJMY   250 000,00 €  174 000,00 €  

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 

v členení na programy: 

program 07A0408 – Ostatná technika zdravotníckych 

zariadení 

0,00 € 

 

0,00 € 

222 848,00 €        
 

222 848,00 € 

BEŽNÉ VÝDAVKY 

z toho: - mzdy a platy 

odvody 

tovary a služby 

bežný transfer 

v členení na programy: 

program 079–Prevencia a ochrana zdravia 

program 0EK – Informačné technológie 

                          financované zo štátneho 

rozpočtu 

program 07B – Tvorba a implementácia politík 

1 560 573,00 € 

980 047,00 € 

342 526,00 € 

220 000,00 € 

18 000,00 € 

 

   1 550 573,00 € 

10 000,00 € 

 

0,00 € 

2 646 088,00 € 

1 247 435,00 € 

441 878,00 € 

943 775,00 €  

13 000,00 € 

 

2 282 688,00 € 

11 400,00 € 

               

352 000,00 € 

SPOLU – VÝDAVKY 1 560 573,00 €  2 646 088,00 € 

 

Rozpočet bežných výdavkov a rozpočtovaných príjmov bol rozpísaný podľa 

jednotlivých položiek rozpočtovej skladby.  



 

 

V priebehu roka 2020 došlo k týmto úpravám: 

PRÍJMY 

1.) list č. S02721-2020-OVVHR-362 úprava rozpočtu – zníženie                 -40 000,00 € 

zo dňa 18.08.2020   

2.) list č. S02721-2020-OVVHR-569 úprava rozpočtu – zníženie                 -36 000,00 € 

zo dňa 29.12.2020   

 

BEŽNÉ VÝDAVKY (včítane miezd a transferov) 

1.) list č. S02721-2020-OVVHR-164 úprava rozpočtu – zvýšenie        +2 000,00 € 

     zo dňa 03.03.2020    (630) tovary a služby +2 000,00 € 

2.) list č. S02721-2020-OVVHR-195 úprava rozpočtu - zvýšenie                         +31 211,00 € 

     zo dňa 09.03.2020    (610) mzdy      +23 128,00 €    

      (620) poistné   +8 083,00 € 

3.) list č. S06253-2020-OVVHR-14 úprava rozpočtu – zvýšenie                         +40 000,00 € 

zo dňa 16.03.2020    (630) tovary a služby  +40 000,00 € 

4.) list č. S02721-2020-OVVHR-253 úprava rozpočtu - zvýšenie              +15 000,00 € 

     zo dňa 16.04.2020               (630) tovary a služby  +15 000,00 € 

5.) list č. S02721-2020-OVVHR-256 úprava rozpočtu – zvýšenie              +50 000,00 € 

zo dňa 17.04.2020    (630) tovary a služby  +50 000,00 € 

6.) list č. S09546-2020-SF-4              úprava rozpočtu – zvýšenie            +150 000,00 € 

zo dňa 29.04.2020    (630) tovary a služby  +150 000,00 € 

7.) list č. S02721-2020-OVVHR-290 úprava rozpočtu - zvýšenie                       +100 000,00 € 

zo dňa 11.06.2020    (630) tovary a služby  +100 000,00 € 

8.) list č. S02721-2020-OVVHR-374 úprava rozpočtu – zvýšenie            +437 445,00 € 

   zo dňa  03.09.2020   (610) mzdy a platy +60 000,00 € 

(620) poistné +20 970,00 € 

       (630) tovary a služby  +353 475,00 € 

 (640) transfery  +3 000,00 € 

9.) list č. S02721-2020-OVVHR-569 úprava rozpočtu – zvýšenie                        +259 859,00 € 

   zo dňa  19.12.2020   (610) mzdy a platy +184 260,00 € 

(620) poistné +64 399,00 € 

       (630) tovary a služby  +13 300,00 € 

 (640) transfery  -8 000,00 € 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY  

1.) list č. S06253-2020-OVVHR-14 úprava rozpočtu – zvýšenie                            +50 000,00 € 

zo dňa 16.03.2020    (710) prístrojová technika +50 000,00 € 

2.) list č. S06253-2020-OVVHR-22 úprava rozpočtu – zvýšenie                         +51 000,00 € 

zo dňa 15.04.2020    (710) prístrojová technika +51 000,00 € 

3.) list č. S06253-2020-OVVHR-40 úprava rozpočtu – zvýšenie                           +2 998,00 € 

zo dňa 19.06.2020    (710) prístrojová technika +2 998,00 € 

4.) list č. S06253-2020-OVVHR-47 úprava rozpočtu – zvýšenie              +23 600,00 € 

zo dňa 18.08.2020    (710) prístrojová technika +23 600,00 € 

5.) list č. S06253-2020-OVVHR-58 úprava rozpočtu – zvýšenie              +95 250,00 € 



 

 

zo dňa 22.10.2020    (710) prístrojová technika +95 250,00 € 
 

5.2. Rozpočet príjmov  

Schválený rozpočet príjmov na r. 2020 bol stanovený vo výške 250 000,00 €. Počas 
roka 2020 bol upravovaný a k 31.12.2020 bol znížený na 174 000,00 €. 

Príjmy boli zabezpečované: 

- za uložené pokuty za porušenie predpisov pri výkone štátnej správy na úseku ochrany 

zdravia – 61 uhradených pokút v celkovej výške 25 471,00 € a 11 uhradených blokových 

pokút vo výške 1 360,00 €, 

- za poskytované služby (laboratórne rozbory vody, potravín, piesku a sterov, merania 

fyzikálnych a chemických škodlivín v životnom a pracovnom prostredí, opakované 

vyšetrenia pri úhrade nákladov štátneho zdravotného dozoru, odbery krvi, školenia a 

konzultácie) vo výške 127 906,95 €,  

- za prenájom priestorov v r. 2020 vo výške 19 263,12 €, 

- za dobropisy – dobropis za zvýšené náklady v r. 2020 za praktickú výuku študentov TNUAD 

Trenčín vo výške 9 795,16 €, dobropis z poisťovne Kooperatíva za preplatok zákonného 

poistenia vyradeného vozidla za r. 2019 v celkovej výške 149,01 €, refundácia nákladov za 

služby súvisiace s nájmom priestorov za r. 2019 vo výške 683,63 €, 

- za vrátky – zúčtovanie depozitu za 12/2019 ako preplatok vo výške 1 685,27 €, zúčtovanie 

Sociálneho fondu za rok 2019 ako preplatok vo výške 49,35. 

 Plnenie rozpočtu príjmov v celkovej výške 186 363,49 €  je na 107,11% k upravenému 

rozpočtu. Podrobný rozpis jednotlivých druhov príjmov je uvedený v tabuľke  

Pol. P R Í J M Y Schválený Upravený Skutočnosť %

rozp.(SR) rozp. (UR) k 31.12.2020 k UR

212 003 Z prenájmu budov, priestorov 20 000,00 19 000,00 19 263,12 101,38%

222 003 Za porušenie ost.predpisov 50 000,00 26 100,00 26 831,00 102,80%

223 001 Za predaj výr.,tov.a služieb 140 000,00 127 900,00 127 906,95 100,01%

231 Z predaja kapitálových aktív 0,00 0,00 0,00 0,00%

292 006 Z náhrad poistného plnenia 0,00 0,00 0,00 0,00%

292 012 Z dobropisov 0,00 1 000,00 10 627,80 0,00%

292 017 Vrátky 0,00 0,00 1 734,62 0,00%

SPOLU 210 000,00 174 000,00 186 363,49 107,11%

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Členenie príjmov z hľadiska ich zabezpečenia: 

 

- príjmy z činnosti RO (náhrada nákladov za výkon štátneho zdravotného dozoru, uložené 

pokuty a blokové pokuty za zistené nedostatky pri výkone štátnej správy na úseku verejného 

zdravotníctva) – 28 182,00 € 

- doplnkové príjmy - služby (tzv. „platené služby“ za mikrobiologické a chemické 

laboratórne  rozbory  vôd,  potravín,  požívatín, predmetov bežného používania, testovanie  

sterility,   merania  hlučnosti, koncentrácie  chemických  škodlivín  v  ovzduší  a  pod.   –  

126 555,95 € 

- doplnkové príjmy - prenájom (prenájom priestorov)  –  19 263,12 € 

- náhodilé príjmy (vrátky z vyúčtovania preddavkov, refundácie výdavkov, dobropisy, 

náhrady z poistného plnenia, odpredaj prebytočného majetku, vyúčtovanie depozitu za 

december) – 13 362,42 €. 
RÚVZ Trenčín získal zákazky na pravidelné laboratórne analýzy, vďaka ktorým  sa mu 

podarilo doplnkovými službami naplniť upravený rozpočet príjmov. 

  

5.3. Rozpočet kapitálových výdavkov  

MZ SR pre r. 2020 schválilo rozpočet kapitálových výdavkov pre RÚVZ Trenčín vo 
výške 0,00 €. Počas roka 2020 bol rozpočet upravený na 222 848,00 €. Tieto prostriedky boli 
určené na financovanie obstarania prístrojovej techniky na laboratórne vyšetrovanie vzoriek 
COVID19 z programu 07A0408 – Ostatná technika zdravotníckych zariadení. 

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovej výške 220 189,56 €  bolo na 
98,81% k upravenému rozpočtu. Podrobný rozpis jednotlivých druhov kapitálových výdavkov 
je uvedený v tabuľke. Okrem toho boli použité sponzorské prostriedky na obstaranie osobného 
motorového vozidla formou povoleného prekročenia čerpania rozpočtu vo výške 13 800,00 €. 

Pol. KAPITÁLOVÉ Schválený Upravený Skutočnosť %

VÝDAVKY rozp.(SR) rozp. (UR) k 31.12.2020 k UR

713 004 Prevádzkových strojov a tech. 0,00 222 848,00 220 189,56 98,81%

714 001 Osobných áut úžitkových 0,00 0,00 13 800,00 0,00%

SPOLU 0,00 222 848,00 233 989,56 105,00%

 

  

Príjmy z činnosti RO

15%

Doplnkové príjmy - služby

68%

Doplnkové príjmy -

prenájom 

10%
Náhodilé príjmy 

7%



 

 

5.4. Rozpočet bežných výdavkov  

Podrobné porovnanie čerpania jednotlivých položiek rozpočtu ku schválenému i 
upravenému rozpočtu za rok 2020 je uvedené v tabuľke.  

BEŽNÉ VÝDAVKY

Schválený 

rozpočet k 

01.01.2020

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2020

Skutočnosť k 

31.12.2020

% 

čerpania          

k uprav. 

rozpočtu

610 - Platy 980 047,00 € 1 247 435,00 € 1 247 435,00 € 100,00%

620 - Poistné 342 526,00 € 441 878,00 € 441 878,00 € 100,00%

630 - Tovary a služby 220 000,00 € 943 775,00 € 943 774,40 € 100,00%

640 - Transfery 18 000,00 € 13 000,00 € 13 000,00 € 100,00%

600 - BEŽNÉ VÝDAVKY 1 560 573,00 € 2 646 088,00 € 2 646 087,40 € 100,00%
 

Na základe úprav schváleného rozpočtu a pre zabezpečenie plynulého chodu 
organizácie a dodržanie rovnomerného čerpania výdavkov počas roka 2020 boli vykonané 
úpravy v jednotlivých podpoložkách oproti schválenému rozpočtu. Na čerpanie prostriedkov 
malo vplyv rovnomerné čerpanie výdavkov v jednotlivých mesiacoch podľa zákona o štátnej 
pokladnici, plnenie mimoriadnych úloh súvisiacich s protipandemickými opatreniami 
a laboratórnym vyšetrovaním vzoriek COVID19, úpravy a zníženie rozpočtu výdavkov počas 
r. 2020. 

Počas roka 2020 bol schválený rozpočet bežných výdavkov upravovaný - zvýšený 
(podrobne uvedené v časti Záväzné ukazovatele).  

Neuhradené záväzky vykázané k 31.12.2019 v celkovej výške 3 964,84 € (tovary 
a služby) boli uhradené v 1. štvrťroku 2020 na ťarchu rozpočtu roku 2020.  

K 31.12.2020 RÚVZ Trenčín vykazuje záväzky za tovary a služby v celkovej výške 
8 013,56 €. Jedná sa o záväzky za elektriku, plyn, vodné a stočné, telefónne poplatky, 
chemikálie, údržbu a opravy, prenájom, pranie prádla a stravovanie zamestnancov, z toho 
záväzky vo výške 246,40 € sú po lehote splatnosti 7 dní. 

Čerpanie podľa programov 

Všetky výdavky v r. 2020 boli rozpočtované na: 

- Program 079 – Prevencia a ochrana zdravia  
Prvok 0790203 – Ochrana zdravia 

- Program 0EK – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
Prvok 0EK0G01 – Systémy vnútornej správy 

- Program 07B – Tvorba a implementácia politík  
Prvok 07B0103 – Ostatná činnosť v zdravotníctve 



 

 

Rozpočet upr. Skutočnosť %

610 Platy 1 247 435,00 1 247 435,00 100,00

620 Poistné 441 878,00 441 878,00 100,00

630 Tovary a služby 580 375,00 580 375,00 100,00

640 Transfery 13 000,00 13 000,00 100,00

S P O L U prvok 0790203 2 282 688,00 2 282 688,00 100,00

Rozpočet upr. Skutočnosť %

610 Platy 0,00 0,00 0,00

620 Poistné 0,00 0,00 0,00

630 Tovary a služby 11 400,00 11 399,40 99,99

640 Transfery 0,00 0,00 0,00

S P O L U prvok 0EK0G01 11 400,00 11 399,40 99,99

Rozpočet upr. Skutočnosť %

610 Platy 0,00 0,00 0,00

620 Poistné 0,00 0,00 0,00

630 Tovary a služby 352 000,00 352 000,00 100,00

640 Transfery 0,00 0,00 0,00

S P O L U prvok 07B0103 352 000,00 352 000,00 100,00

Rozpočet upr. Skutočnosť %

610 Platy 1 247 435,00 1 247 435,00 100,00

620 Poistné 441 878,00 441 878,00 100,00

630 Tovary a služby 943 775,00 943 774,40 100,00

640 Transfery 13 000,00 13 000,00 100,00

S P O L U programy 2 646 088,00 2 646 087,40 100,00

Kategória Názov kategórie
Prvok 07B0103

Kategória Názov kategórie
Programy spolu

Prvok 0790203
Kategória Názov kategórie

Kategória Názov kategórie
Prvok 0EK0G01

 

 

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY  

V roku 2020 na čerpanie prostriedkov malo vplyv rovnomerné čerpanie výdavkov v 
jednotlivých mesiacoch podľa zákona o štátnej pokladnici, úhrada záväzkov vykázaných k 
31.12.2019, vyhlásený núdzový stav a protipandemické opatrenia a laboratórne vyšetrovania 
vzoriek v súvislosti s ochorením COVID19, stabilizované ceny vstupov (napr. energie, PHM), 
nutné opravy vozového parku aj prístrojovej techniky, takisto aj výrazné navýšenie 
prevádzkových výdavkov zo strany MZ SR na zabezpečenie mimoriadnych výdavkov 
v súvislosti s COVID19. Podľa skutočného čerpania na jednotlivých podpoložkách výdavkov 
nepokrytých rozpočtom boli vykonané rozpočtové opatrenia v rámci rozpisu rozpočtu, a to 
presuny medzi podpoložkami v kompetencii organizácie.  

Čerpanie prevádzkových výdavkov v členení podľa položiek rozpočtovej skladby je 
uvedené v tabuľke: 



 

 

Zosk. Schválený Upravený Skutočnosť %

pol. rozpočet rozpočet k 31.12.2020 k UR

621 Poistné do Všeobecnej ZP 81 344,00 95 529,64 95 529,64 100,00%

622 Poistné do Spoločnej ZP 0,00 0,00 0,00 0,00%

623 Postné do ostatných ZP 16 661,00 28 273,06 28 273,06 100,00%

625 Poistné do Sociálnej poisťovne 244 521,00 318 075,30 318 075,30 100,00%

627 Príspevky do DDP 0,00 0,00 0,00 0,00%

620 Poistné 342 526,00 441 878,00 441 878,00 100,00%

631 Cestovné 16 000,00 7 056,19 7 056,19 100,00%

632 Energie, voda, komunik. 52 000,00 57 970,42 57 970,42 100,00%

633 Materiál a dodávky 50 000,00 739 776,86 739 776,86 100,00%

634 Dopravné 27 000,00 14 542,68 14 542,68 100,00%

635 Rutinná údržba 10 000,00 15 923,17 15 922,57 100,00%

636 Nájomné 2 000,00 3 586,53 3 586,53 100,00%

637 Ostatné tovary a služby 63 000,00 104 919,15 104 919,15 100,00%

630 Tovary a služby 220 000,00 943 775,00 943 774,40 100,00%

642 Transfery jednotlivcom 18 000,00 13 000,00 13 000,00 100,00%

640 Bežné transfery 18 000,00 13 000,00 13 000,00 100,00%

C E L K O M 580 526,00 1 398 653,00 1 398 652,40 100,00%

VÝDAVKY

 

Účelovo určené prostriedky 

RÚVZ Trenčín malo z MZ SR v r. 2020 účelovo určené prostriedky na zabezpečenie 
mimoriadnych protipandemických opatrení v súvislosti s ochorením COVID19, laboratórnym 
vyšetrením vzoriek COVID19 v celkovej výške 723 775,00 € na mimoriadne zvýšenie 
prevádzkovej potreby v r. 2020. Tieto prostriedky boli použité na dezinfekciu a OOPP pre 
zamestnancov, na nákup odberových setov na odber a laboratórne vyšetrovanie COVID19, na 
nákup spotrebného materiálu, diagnostík, chemikálií, drobných laboratórnych prístrojov, 
pomôcok a vybavenia na vyšetrovanie vzoriek COVID19. Prostriedky boli použité aj na drobné 
stavebné úpravy v súvislosti s rozšírením laboratória NRC pre kontrolu a prevenciu 
nemocničných nákaz, ktoré sa začiatkom roka reprofilizovalo na úplne novú činnosť 
zabezpečujúcu laboratórne vyšetrovanie vzoriek COVID19 pre všetky odberné miesta v 
trenčianskom kraji. S tým súviselo dovybavenie laboratória prístrojovou technikou, 
presťahovanie do priestorov, ktoré predtým využívalo oddelenie mikrobiológie a biológie 
životného prostredia, bolo potrebné urobiť osobitné opatrenia biohazard laboratórneho 
prostredia z dôvodu vyšetrovania infekčného materiálu COVID19. Všetky účelovo určené 
prostriedky boli v plnej výške použité na daný účel.  

PRÍJMY – z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu v Slovenskej republike v súvislosti so 
šírením ochorenia COVIC19 od marca 2020 došlo k úplnému obmedzeniu bežnej činnosti 
RÚVZ Trenčín a k zabezpečovaniu protipandemických opatrení. Táto situácia mala priamy 
vplyv na plnenie príjmov. MZ SR zisťovalo dopady na hospodárenie RÚVZ Trenčín 
a pristúpilo k zníženiu príjmov v roku 2020 z pôvodne schválených 250 000,00 € na 174 000,00 
€ (zníženie rozpočtu príjmov o 30%). Príjmy boli splnené na 74,54% k pôvodne schválenému 
rozpočtu a na 107,11% k upravenému rozpočtu. RÚVZ Trenčín naplnil tieto príjmy vo výške 
186 363,49 € vďaka mimoriadnym zákazkám na laboratórne analýzy, prenájmu priestorov, 
uhradeným uloženým pokutám a dobropisom. Činnosť RÚVZ Trenčín sa sústreďovala najmä 



 

 

na zabezpečenie protipandemických opatrení, čo malo priamy dopad na plnenie príjmov v roku 
2020. 

BEŽNÉ VÝDAVKY – rovnako ako u príjmov, aj v oblasti výdavkov bola bežná činnosť 

obmedzená na nevyhnutné minimum a všetka činnosť sa sústredila na zabezpečovanie 

protipandemických opatrení. Táto situácia mala priamy vplyv na čerpanie bežných výdavkov. 

Aj keď schválený rozpočet bežných výdavkov určených na prevádzku na r. 2020 bol na úrovni 

220 000,00 €, počas roka bol zvýšený o 1 085 515,00 € z dôvodu:  

- zvýšenia platov zamestnancov RÚVZ,  

- vyplatenia mimoriadnych odmien zamestnancom podieľajúcich sa na protiopandemických 

opatreniach,  

- vyplatenia náhrad za nariadenú pohotovosť a nadčasy pri zabezpečení nepretržitej prevádzky 

RÚVZ Trenčín (preberanie a vyšetrovanie vzoriek COVID19 v laboratóriu, trasovanie 

kontaktov chorých a podozrivých z ochorenia COVID19, zabezpečenie call centra na 

poskytovanie informácií o nariadených protipandemických opatreniach), 

- z dôvodu mimoriadnej potreby prijatia nových zamestnancov do pracovného pomeru (do 

laboratória na vyšetrovanie COVID19), zamestnancov vykonávajúcich práce na základe 

dohôd podľa Zákonníka práce (na trasovanie kontaktov a do call centra, do laboratória na 

vyšetrovanie COVID19), 

- zvýšeného odvodu zdravotného a sociálneho poistenia v súvislosti so zvýšenými mzdovými 

výdavkami, 

- zvýšenými výdavkami na zabezpečenie laboratórnych analýz vzoriek COVID19 formou 

PCR testov a tiež aj zabezpečenie antigénových testov, 

- zvýšenými výdavkami na spotrebu energií z dôvodu používania nových prístrojov 

v laboratóriách, nepretržitej prevádzky RÚVZ aj v mimopracovnej dobe, 

- neúmerne zvýšenými výdavkami na telekomunikačné služby z dôvodu prevádzky call centra 

a trasovania kontaktov chorých a podozrivých z ochorenia COVID19, 

- zvýšenými výdavkami v súvislosti s PN a najmä pandemickou OČR zamestnancov, ktorí 

boli nútení zotrvať v karanténe alebo sa starať o školopovinné deti, u ktorých bolo zrušené 

vyučovanie a museli zostať doma s rodičmi, 

- ostatnými zvýšenými výdavkami súvisiacimi priamo aj nepriamo s núdzovým stavom, 

protipandemickými opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia COVID19. 

Naopak kvôli mimoriadnej situácii so šírením ochorenia COVID19 významne poklesli 

výdavky na cestovné (pokles o 56% oproti schválenému rozpočtu) a dopravné (pokles o 46% 

oproti schválenému rozpočtu), nakoľko sa na minimum obmedzili služobné a pracovné cesty 

súvisiace s výkonom štátneho zdravotného dozoru a zamestnanci sa sústredili len na činnosti 

trasovania, call centra, preberania a evidencie vzoriek COVID19.   

Oproti minulosti významne vzrástli výdavky na tovary a služby oproti minulým rokom: (r. 

2020 – 943 775,00 €, r. 2019 – 234 670,96 €, r. 2018 – 208 582,00 € r. 2017 – 213 937,00 €, r. 

2016 – 189 092,00 €, r. 2015 – 181 834,57 €, r. 2014 – 179 216,00 €, r. 2013 – 209 592,00 €, 

r. 2012 – 217 585,00 €, r. 2011 – 196 815,00 €), aj z tohto porovnania výdavkov vidieť finančné 

krytie mimoriadnych výdavkov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID19 v roku 2020. 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY – v roku 2020 boli poskytnuté kapitálové výdavky na prístrojové 
vybavenie, a to z dôvodu prvotného prístrojového vybavenia NRC pre kontrolu a prevenciu 
nemocničných nákaz, ktoré sa od začiatku pandémie COVID19 reprofilizovalo na laboratórium 
vyšetrujúce odobraté vzorky na ochorenie COVID19 formou PCR testov. Ďalej boli použitím 
sponzorských prostriedkov zvýšené kapitálové výdavky na obstaranie osobného motorového 
vozidla. Boli pridelené kapitálové výdavky na obnovu ostatných prístrojov a techniky, a to na 
nákup spektrofotometra pre potreby laboratórií chemických a fyzikálnych analýz v životnom 
a pracovnom prostredí. Okrem toho formou zmluvy o výpožičke boli z ÚZV SR zapožičané 
dva základné laboratórne prístroje (atómový absorbčný spektrofotometer a plynový 



 

 

chromatograf). Dlhodobo pretrvávajúci stav využívania fyzicky aj morálne zastaranej 
prístrojovej techniky sa prejavuje akútnou potrebou obmeny zastaranej laboratórnej techniky a 
tiež zastaraného vozového parku. 

VÝZNAMNÉ ZMENY – aj keď v roku 2020 nebol zmenený počet zamestnancov (plánovaný 

stav 83 zamestnancov), z dôvodu mimoriadnej potreby boli prijatí noví zamestnanci do 

pracovného pomeru (do laboratória na vyšetrovanie COVID19), taktiež bolo prijatých 18 

zamestnancov vykonávajúcich práce na základe dohôd podľa Zákonníka práce (na trasovanie 

kontaktov a do call centra, do laboratória na vyšetrovanie COVID19). Všetka činnosť RÚVZ 

Trenčín sa sústredila na zabezpečovanie protipandemických opatrení  proti šíreniu ochorenia 

COVID19, čo sa prejavilo vo všetkých oblastiach (personálnych, materiálnych, finančných). 

Došlo k zvýšeniu platov zamestnancov RÚVZ formou zvýšenia osobných príplatkov z dôvodu 

ocenenia ich práce pri protipandemických opatreniach, takisto boli zamestnancov vyplatené 

mimoriadne odmeny z rovnakého dôvodu.  

 

6. PERSONÁLNE OBSADENIE  

 

6.1 Personálne obsadenie   

MZ SR stanovilo pre RÚVZ Trenčín plán počtu zamestnancov na rok 2020 v počte 83 
osôb. K 31.12.2020 bolo 82 miest fyzicky obsadených uzavretím pracovného pomeru alebo 
štátnozamestnaneckého pomeru (pričom 6 zamestnancov je v mimoevidenčnom stave), okrem 
trvalo voľných štátnozamestnaneckých miest a voľných pracovných miest, ktoré budú 
obsadené v r. 2021. Počet zamestnancov podľa jednotlivých kategórií je nasledovný: 

Kategória Použitá

zamestnancov skratka priemerný

fyz.osoby z toho ženy prepočítaný rok 2020

Lekár L 3 3 3,00 2,87

Sestra S 0 0 0,00 0,00

Verejný zdravotník VZ 40 36 40,00 39,45

Zdravotnícky laborant ZL 13 13 13,00 12,92

Fyzik F 0 0 0,00 0,00

Laboratórny diagnostik LD 8 7 8,00 8,05

THP - VŠ THP-VŠ 4 4 4,00 4,21

THP - ÚSV THP-SŠ 4 3 4,00 4,08

Robotník R 10 7 9,00 8,81

SPOLU 82 73 81,00 80,39

Počet zamestnancov

stav k 31.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Štruktúra zamestnancov podľa kategórií a odborov v evidenčnom počte k 31.12.2020:  
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Spolu

HŽPaZ 8,00 8,00

HVaBP 8,00 8,00

HDM 3,00 3,00

PPLaT 1,00 9,00 10,00

EPI 1,00 9,00 10,00

VkZ 2,00 2,00

CHFA ŽPaPP 6,00 4,00 1,00 1,00 12,00

MaBŽP 6,00 2,00 1,80 9,80

NRC 2,00 2,00

OÚ 2,00 1,00 3,00

EaĽZ 1,00 6,20 7,20

KRH 1,00 1,00 1,00 3,00 6,00

Spolu 3,00 0,00 40,00 14,00 0,00 6,00 3,00 6,00 9,00 81,00

 

Štruktúra zamestnancov podľa kategórií a veku v evidenčnom počte k 31.12.2020: 
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Spolu

do 20 r. 0,00

20 - 24 1,00 2,00 1,00 4,00

25 - 29 7,00 1,00 1,00 9,00

30 - 34 5,00 1,00 6,00

35 - 39 7,00 1,00 1,00 9,00

40 - 44 1,00 7,00 1,00 1,00 1,00 1,80 12,80

45 - 49 5,00 1,00 1,00 7,00

50 - 54 3,00 1,00 1,00 4,00 9,00

55 - 59 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 12,00

60 - 64 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 12,00

65 a viac 0,20 0,20

Spolu 3,00 0,00 40,00 14,00 0,00 6,00 4,00 5,00 9,00 81,00

 Najväčší počet zamestnancov je vo veku 40 – 44 rokov a 55-59. Priemerný vek je 
zamestnancov je 45 rokov. 

 



 

 

Platová

Kategória trieda

ŠTÁTNI

ZAMESTNANCI plánovaný obsadené obsadené neobsadené

stav fyz.osoby prepoč.stav miesta

Štátny radca 7 1 1 1,00

Hlavný radca 6 6 6 6,00

Odborný radca 5 29 28 28,00 1

Samostatný radca 4 0 0 0,00

Radca 3 9 9 9,00

Hlavný referent 2 1 1 1,00

z toho predstavený 11 11 11,00

SPOLU 46 45 45,00 1

Počet zamestnancov

stav k 31.12.2020

počet miest

 

 

plánovaný neobsadené

stav fyzické evidenčný miesta

osoby stav

1 0 0,00 1

3 2 2,00

13 13 13,00

7 8 8,00

0 1 1,00

4 3 3,00

9 10 9,00

2 2 2,00 0

37 37 36,00 1

Tech.-hosp.pracovník - VŠ

Tech.-hosp.pracovník - USO

Robotník

z toho: VEDÚCI ZAMESTNANEC

SPOLU

stav k 31.12.2019

ZAMESTNANCI počet miest

VYKONÁVAJÚCI PRÁCE obsadené

Počet zamestnancovKategória

VO VEREJNOM ZÁUJME

Lekár

Verejný zdravotník

Zdravotnícky laborant

Laboratórny diagnostik

  
 

 

 6.2  Vzdelávacie aktivity  

     Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne zabezpečoval v roku 2020 vzdelávanie 
zamestnancov na základe plánov vzdelávania jednotlivých odborov a oddelení.        

     Pri realizácií vychádzal úrad z pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.  

 

V rámci postgraduálnej výchovy bola na RÚVZ Trenčín zabezpečená prax pre 7 študentov 
Trenčianskej univerzity, 2 študentov z Trnavskej univerzity a 3 lekárov.  Študenti sa počas praxe 
oboznámili s činnosťou úradu, právnymi predpismi,  aktívne sa zapájali do práce  a zúčastnili 
sa previerok v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru. 

 

 



 

 

 Účasť na školeniach, konferenciách  

Obdobie 2020 RÚVZ Trenčín 

RÚVZ počet absolvovaných školení* 

  aktívna účasť pasívna účasť 

HŽP 3 1 

HV   7 

PPL 2 2 

HDM   0 

EPI 2 2 

Laboratória- LM   9 

Laboratória- OFŽP   5 

OZPŽ     

HTČ + OÚ   3 

podpora zdravia     

iné   65 

 

  

 

7 . CIELE  A  PREHĽAD  ICH  PLNENIA     

 

Hlavné ciele RÚVZ sú stanovené v zákone č. 355/2007Z.z.,o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 
Podľa odborov a ich činností i v ďalších zákonoch: zákone č.152/1995 Z.z. o potravinách 
v znení neskorších predpisov, zákone č.377/2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zákone č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákone č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve. Cieľové 
úlohy vychádzajú zo schválených  medzinárodných a národných dokumentov: 

1. Európsky dokument Zdravie 2020 

2. Globálny akčný plán WHO pre prevenciu a kontrolu neprenosných ochorení 2013-2020. 

3. Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2013 – 2030. 

4. Programové vyhlásenie vlády SR 

5. Národný akčný  plán pre životné prostredie a zdravie (NEHAP IV.) 

 

Cieľové úlohy sú konkretizované v jednotlivých oblastiach činností. Plnenia stanovených úloh 
a výsledky činností sú zosumarizované v čiastkových výročných správach jednotlivých 
odborov a oddelení, ktoré sú súčasťou prílohy výročnej správy RÚVZ v Trenčíne.  

Plnenie úloh jednotlivých odborov a oddelení sa orientuje na úrovni regionálnej, krajskej 
a v niektorých oblastiach aj na úrovni celoslovenskej. 

Pri plnení úloh týkajúcich sa správneho konania je cieľom nielen plnenie úloh na vysokej 
odbornej úrovni, ale i dodržiavanie lehôt na vybavenie. 

 

 

 



 

 

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia 

 

Chrániť ľudské zdravie pred nepriaznivými účinkami kontaminovanej vody. Snahou je 
zabezpečiť prístup k zdravotne bezpečnej pitnej vode, k sanitácii, a tiež sledovanie kvality vôd 
na kúpanie. 

Zamerať sa na prevenciu a zníženie ochorení spôsobených znečisteným vzduchom vo 
vnútornom prostredí budov  aj vo vonkajšom prostredí.  

Znižovať expozíciu obyvateľov nepriaznivým účinkom zvýšenej hlukovej záťaže v životnom 
prostredí. 

Eliminovať negatívny vplyv jednotlivých faktorov v životnom prostredí na verejné zdravie pri 
posudzovaní územnoplánovacích dokumentácií a hygienicky významných stavieb. 

Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru za účelom znižovania rizík v zariadeniach 
poskytujúcich služby obyvateľstvu. 

Ciele vychádzajú z koncepcie odboru: 

 sledovanie a vyhodnocovanie kvality pitnej vody určenej na verejné zásobovanie ľudí 

pitnou vodou, hodnotenie kvality pitnej vody používanej na pitné účely na zdravie ľudí, 

 sledovanie a vyhodnocovanie kvality  vody na kúpanie, hodnotenie možného vplyvu na 

zdravie, 

 sledovanie a vyhodnocovanie vybraných komponentov spôsobu života, ktoré majú 

významný vzťah k zdraviu a k hromadne sa vyskytujúcim ochoreniam neinfekčnej 

etiológie, 

 posudzovanie návrhov na územné plány, územné a kolaudačné konanie, zmenu 

v užívaní stavieb, na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou, 

 posudzovanie návrhov prevádzok (ubytovacích, zariadení starostlivosti o ľudské telo, 

telovýchovných a športových zariadení, sociálnych a zdravotníckych zariadení, 

zariadení opatrovateľskej starostlivosti, zariadení obchodu a služieb, posudzovanie 

prevádzok verejných vodovodov, rekreačných, kultúrnych...) k začatiu činnosti 

a následne vykonávanie  štátneho zdravotného dozoru v týchto prevádzkarniach, 

 posudzovanie životných podmienok ľudí v obytnom prostredí,  

 sledovanie a vyhodnocovanie hlukovej situácie v životnom prostredí, 

 monitoring faktorov životného prostredia a zdravia populácie, zisťovanie trendov ich 

vývoja, identifikovanie nerovnosti v environmentálnom zdraví populácie a na základe 

vykonaných analýz pripravuje podklady ku stratégiám pre znižovanie nerovností 

v environmentálnom zdraví populácie, 

 zabezpečovanie ochrany verejného zdravia počas mimoriadnych udalostí v životnom 

prostredí, 

 zabezpečovanie hygienicky vyhovujúcej kvality ovzdušia a vnútorného prostredia 

v bytových budovách a v nebytových budovách bez výrobných prevádzok určených na 

dlhodobý pobyt, 

 zabezpečovanie preskúšania odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich 

epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe 

vodovodných zariadení pitnej vody, v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných 

zariadení na umelých kúpaliskách, v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, pre 

prevádzkovanie pohrebiska, krematória a pohrebnej služby a vydávanie osvedčenia. 
 

 

 

 



 

 

Odbor preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie 

 

V oblasti verejného zdravotníctva plní úlohy štátu v ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia v súvislosti s podporou a udržaním telesnej, duševnej a sociálnej pohody zamestnancov 
všetkých povolaní. Hlavným cieľom je: 

- Chrániť ľudské zdravie pred nepriaznivými účinkami faktorov pracovného prostredia. Snahou 
je zabezpečiť znižovanie škodlivých faktorov, ktoré vznikajú počas pracovnej činnosti. 

-  Znižovanie rizík pracovného prostredia na pracoviskách a evidencia prác zaradených do 3., 
4. kategórie rizika. 

- Eliminovanie expozície zamestnancov, ktorí pracujú v riziku fyzikálnych, chemických, 
biologických faktorov, psychickej, fyzickej a senzorickej záťaže a v riziku iných faktorov. 

- V rámci štátneho zdravotného dozoru zameranie sa na prevenciu a zníženie výskytu 
profesionálnych ochorení. 

Ciele vychádzajú z koncepcie odboru: 

 skúmanie príčin hromadne a jednotlivo sa vyskytujúcich ochorení a poškodení zdravia 

podmienených prácou, 

 sledovanie a hodnotenie vzťahov medzi prácou, pracovným prostredím, podmienkami 

práce a zdravím ľudí pri práci so zohľadnením mimopracovných vplyvov, 

 sledovanie podmienok práce osobitných skupín zamestnancov, najmä zamestnancov 

vykonávajúcich rizikové práce, mladistvých zamestnancov, tehotných žien, dojčiacich 

žien, starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím, 

 vykonávanie hodnotenia expozície faktorom práce a pracovného prostredia, 

identifikovanie potenciálnej expozície, stanovenie faktorov práce a pracovného 

prostredia, odhadovanie celkovej expozície, stanovenie stratégie merania skutočnej 

expozície zamestnancov, 

 vykonávanie hodnotenia zdravotných rizík a zdravotného stavu, 

 usmerňovanie v prevencii, k ochrane a podpore zdravia a zvyšovania zdravotného 

vedomia formou individuálnej a skupinovej výchovy ku zdraviu, navrhuje opatrenia 

na optimalizáciu pracovných podmienok a prispôsobovania práce telesným 

a duševným schopnostiam zamestnancov, 

 prešetrovanie podozrenia na chorobu z povolania, hodnotí expozíciu zamestnancov 

faktorom práce a pracovného prostredia 
 

Odbor hygieny výživy a bezpečnosti potravín  

 

     Cieľom štátneho zdravotného dozoru činnosti je nielen kontrola dodržiavania ustanovení 
príslušných zákonov, ale i konzultačná a metodická činnosť. Snahou je zamedziť, aby sa 
spotrebiteľovi nedostali potraviny, ktoré nie sú zdravotne bezpečné, znižovať počet prevádzok 
s nedostatkami  a minimalizovať riziko a výskyt ochorení infekčného i neinfekčného pôvodu, 
ktorých faktorom by mohli byť potraviny. 

Ciele vychádzajú z koncepcie odboru: 

 objektivizovanie pozitívnych a negatívnych faktorov výživy, v súvislosti s princípmi 

ochrany, podpory a rozvoja zdravej výživy, 

 sledovanie hygienickej problematiky všetkých foriem spoločného stravovania, 

s ohľadom na výživovú hodnotu, zmyslovú hodnotu a zdravotnú bezpečnosť 

podávaných pokrmov, 

 sledovanie hygienickej a zdravotnej bezpečnosti a biologickej hodnoty potravinových 

surovín, polotovarov, hotových výrobkov a pokrmov, 



 

 

 sledovanie nákaz a otráv z potravín a z pokrmov a vypracovanie návrhov opatrení na 

ich prevenciu,  

 posudzovanie návrhov na územné a kolaudačné konanie, zmenu v užívaní stavieb 

určených pre potravinárske účely,  

 posudzovanie návrhov prevádzok (zariadení spoločného stravovania, prevádzok 

určených pre výrobu, predaj skladovanie potravín, materiálov prichádzajúcich do styku 

s potravinami, kozmetických výrobkov, ...) k začatiu činnosti, 

 vykonávanie štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach spoločného stravovania, 

prevádzkach určených pre výrobu, predaj skladovanie materiálov prichádzajúcich do 

styku s potravinami, kozmetických výrobkov, 

 usmerňovanie uplatňovania a presadzovania princípov zdravej výživy so zameraním sa 

na zmeny výživovo-dietetických systémov výživy, s cieľom dosiahnuť zníženie 

morbidity, mortality a predĺženie stredného priemerného veku obyvateľstva, s ohľadom 

na výskyt neinfekčných ochorení, ako sú obezita, kardiovaskulárne ochorenia 

a onkologické ochorenia, 

 zabezpečovanie preskúšania odbornej spôsobilosti osôb  vykonávajúcich 

epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín 

a pri výrobe kozmetických výrobkov) a vydávanie osvedčení, 

 zabezpečovanie preskúšania odbornej spôsobilosti osôb  vykonávajúcich nákup, predaj 

a spracúvanie húb a vydávanie osvedčení ( na úrovni krajskej pôsobnosti). 
 

Stanovené ciele vychádzajú z koncepcie odboru hygieny výživy a bezpečnosti potravín. 
Plnenie cieľov sa realizuje prostredníctvom nasledovných oblastí výkonom štátneho 
zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín, posudkovou činnosťou, sledovania zdravotnej 
bezpečnosti potravín, pokrmov, materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami a 
kozmetických výrobkov, sledovaním a ovplyvňovaním stravovacích zvyklostí obyvateľov - 
sledovaný bol príjem kuchynskej soli laboratórnou analýzou vzoriek pokrmov a pekárskych 
výrobkov, preskúšanie odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností 
(výroba, manipulácia a uvádzanie potravín/pokrmov do obehu a výroba kozmetických 
výrobkov).  

 

Oddelenie hygieny detí a mládeže 

 

     Cieľom štátneho zdravotného dozoru činnosti je nielen kontrola dodržiavania ustanovení 
príslušných zákonov a ich vykonávacích vyhlášok, ale i konzultačná a metodická činnosť. 

Úlohou oddelenia je znižovať počet prevádzok s nedostatkami, usmerňovať prevádzkovateľov 
zariadení pre deti a mládež, aby dodržiavali požiadavky na priestorové usporiadanie, funkčné 
členenie a vybavenie školských zariadení a kontrolovať, či pri príprave stravy vychádzajú 
z odporúčaných výživových dávok pre danú vekovú skupinu. 

Ciele vychádzajú z koncepcie odboru: 

 zabezpečovanie výkonu štátnej správy a špecializovaných úloh, zabezpečenie 

uplatňovania právnych predpisov v oblasti ochrany a podpory zdravia detí a mládeže, 

 monitorovanie a vyhodnocovanie zdravotného stavu detí a mládeže vo vzťahu 

k determinantom zdravia, vrátane  telesného rastu a vývinu detí a mládeže, 

 sledovanie a hodnotenie pozitívnych a negatívnych vplyvov prostredia a životného štýlu 

na vývin organizmu a jeho zdravotný stav so zvláštnym zameraním na rizikové faktory 

vybraných chorôb a porúch, 

 identifikácia zdravotných rizík a návrh riešení v oblasti ochrany, podpory  a rozvíjania 

zdravia detí a mládeže, 



 

 

 hodnotenie dopadov ľudskej činnosti na zdravie detí a mládeže na regionálnej úrovni,  

 spracovanie a vyhodnotenie opatrení a programov:  
            ochrany zdravia a zdravého životného štýlu detí a mládeže,  

            všeobecného posilňovania zdravia a zdravého vývinu detí a mládeže,  

            prevencie vybraných chorôb a porúch,  

 stanovenie zdravotných kritérií pre prostredie a životný štýl detí a mládeže na 

regionálnej úrovni, 

 výkon štátneho zdravotného dozoru nad plnením povinností stanovených zákonom 

a predpismi súvisiacimi s ochranou, podporou a rozvíjaním zdravia detí a mládeže, 

 výkon úradnej kontroly potravín podľa zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách. 
 

Odboru epidemiológie 

 

   Hlavným cieľom, na ktoré sú zamerané činnosti odboru epidemiológie  sú nasledovné: 

 znižovanie chorobnosti a úmrtnosti na prenosné ochorenia a to tak tých, ktoré sú 

preventabilné očkovaním, ale aj tých, na prevencii ktorých sa podieľa dodržiavanie 

základných hygienických zásad a osobnej hygieny (vrátane ochorenia COVID-19) 

 eliminácia nákaz, ktoré sú v eliminačnom procese v rámci Európy a sveta (ružienka 

a morbily) 

 eradikácia nákaz, ktoré sú v eradikačnom procese vo svete (poliomyelitída) 

 dosahovanie  čo najvyššej proporcie zaočkovanosti detskej i dospelej populácie proti 

vybraným prenosným ochoreniam, ktoré sú zaradené do národného imunizačného 

programu 

 znižovanie výskytu nákaz HIV/AIDS 

 znižovanie výskytu nemocničných nákaz dozorom nad dodržiavaním  všetkých zásad 

hygienicko-epidemiologického režimu v zdravotníckych zariadeniach,  

      Ciele vychádzajú z koncepcie odboru. Plnenie vytýčených cieľov je podrobne popísané v 

analýze epidemiologickej situácie v okrese Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava 

a Bánovce nad Bebravou a v Trenčianskom samosprávnom kraji za rok 2020, kde je podrobne 

analyzovaný trend výskytu vybraných prenosných ochorení s najzávažnejším dopadom na 

zdravie populácie, trend výskytu nemocničných nákaz, kvalita hygienicko- epidemiologického 

režimu v zdravotníckych zariadeniach a výsledky štátneho zdravotného dozoru. 

      Kontrola zaočkovanosti v okrese Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava a Bánovce nad 

Bebravou bola vzhľadom na epidemiologickú situáciu s výskytom ochorenia COVID-19 

presunutá na rok 2021.  

 

 Odbor laboratórnych činností (oddelenie chemických a fyzikálnych analýz životného a pracovného 

prostredia, oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia). 

Laboratória  plnia úlohy vyplývajúce z koncepcie mikrobiológie  životného prostredia, 

biológie životného prostredia ako i z koncepcií  a z čiastkových plánov jednotlivých odborov 

a oddelení. Hlavným cieľom laboratórií RÚVZ  je príprava podkladov pre posudzovaciu a 

rozhodovaciu činnosť terénnych oddelení a v rámci toho vykonávajú: 

 monitoring pitnej vody na spotrebiskách  verejných vodovodov, 

 kontrolu kvality vody na prírodných a umelých kúpaliskách, 

 mikrobiologické  analýzy potravín, kozmetiky, predmetov bežného použitia, a 

výživových doplnkov  

 mikrobiologické a parazitologické vyšetrenie pieskov 

 chemické analýzy potravín a hotových pokrmov so zameraním na zloženie, senzorické 

vlastnosti, kontaminujúce a aditívne látky, 



 

 

 mikrobiologické vyšetrovanie vzoriek v rámci prevencie nozokomiálnych nákaz, 

 mikrobiologickú kontrolu sanitácie a dezinfekcie v potravinárskych prevádzkach, 

v zariadeniach spoločného stravovania a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, 

 zabezpečenie mikrobiologických skúšok  zložiek životného prostredia v ohniskách 

nákazy a vykonávaním analýz a diagnostiky sa podieľajú na surveillance alimentárnych 

nákaz, 

 špeciálnu diagnostiku kampylobakterov pre potreby  ostatných mikrobiologických 

pracovísk v úradoch verejného zdravotníctva, 

 mikrobiologické a biologické analýzy pitných, povrchových a technologických vôd 

 mikrobiologické a mykologické vyšetrenie sterov a obalov 

 analýzy pracovného prostredia vyplývajúce z pracovných činností, výrobných procesov 

a usporiadania pracoviska, 

 biologické expozičné testy pracovníkov rizikových prevádzok, 

 objektivizácia a hodnotenie fyzikálnych faktorov (hluk, osvetlenie) v pracovnom 

a životnom prostredí, 

 metodickú a konzultačnú činnosť vyplývajúcu zo štatútu NRC pre odbery pracovného 

ovzdušia, 

 

Oddelenie Výchova k zdraviu 
 

Pracovníci oddelenia podporovali a rozvíjali verejné zdravie s cieľom dosiahnuť trvalé 
zlepšenie zdravia obyvateľstva. U vyšetrených klientov na základe výsledkov 
antropometrických vyšetrení, biochemických vyšetrení, merania tlaku krvi, pulzu bolo 
vykonávané odborné poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu, prípadne boli klienti 
odporučení do nadstavbovej poradne, alebo do starostlivosti ošetrujúceho alebo odborného 
lekára Plnenie úloh smerovalo najmä na oblasť prevencie srdcovo - cievnych ochorení, 
prevenciu fajčenia a iných drogových závislosti, výchovu k partnerstvu a rodičovstvu, 
prevenciu pohlavných ochorení a AIDS,  ozdravenie výživy u detskej a dospelej populácie a 
zvýšenie pohybovej aktivity, poskytovanie predlekárskej prvej pomoci, prevenciu ochorení 
dýchacích ciest, prevenciu zubného kazu a dopravnej výchovy pre deti.  

Ciele vychádzajú z koncepcie odboru: 

 formovanie a rozširovanie vedomostí, postojov a návykov obyvateľstva zameraných na  

ochranu a podporu zdravia, ich aktívneho prístupu k vlastnému zdraviu, 

 vykonávanie konzultačnej a expertíznej činnosti, zdravotno-výchovnej činnosti, 

spolupráca s inými medicínskymi odbormi pri hodnotení zdravotného stavu populácie, 

zabezpečovanie zdravotno-výchovnej intervencie v rámci špeciálnych projektov 

Svetovej zdravotníckej organizácie zameraných na podporu zdravia, 

 poskytovanie individuálnych vyšetrení v poradni zdravia, zisťovanie základných 

parametrov zdravia, poradenstvo v otázkach výživy, sledovanie hmotnosti, pohybovej 

aktivity, stresu, odvykanie škodlivým návykom, v prípade zistenia odchýlok v 

sledovaných ukazovateľoch odporučenie klientov k včasnej liečbe, 

 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, informovanie 

verejnosti o vývoji zdravotného stavu obyvateľstva,( napr. webová stránku úradu), 

 podieľanie sa na vyhodnotení monitorovania vzťahu zdravotného stavu obyvateľstva 

a faktorov životného a pracovného prostredia, životných a pracovných podmienok. 



 

 

 

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE  

     RÚVZ plní úlohy stanovené v čiastkových plánoch podľa jednotlivých odborov a oddelení, 
ktoré sú vyhodnocované polročne a administratívne spracované podľa stanovenej osnovy 
záverečných ročných správach. Jednotlivé úlohy podľa odborov vychádzajú zák. č. 355/2007 
Z.z. zamerané na ochranu, podporu a rozvoj environmentálneho zdravia, úlohy vyplývajúce 
z Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva v SR, z Programového vyhlásenia 
vlády Slovenskej republiky 

 

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia 

 

Okrem toho sú to úlohy vyplývajúce z cieľa Protokolu o vode a zdraví, Národného akčného 
plánu pre životné prostredie a zdravie. 

V rámci činnosti odboru je vykonávaný štátny zdravotný dozor v intenciách zák. č. 355/2007 
Z. z., úlohy vyplývajúce z plnenia programov a projektov, priorít, mimoriadnych kontrol 
a z právnych predpisov Európskej únie - Smernica 2002/49/EC Európskeho parlamentu a Rady 
z 25. júna 2002 týkajúca sa posudzovania a riadenia environmentálneho hluku (v  legislatíve 
SR je transponovaná do zákona č. 2/2005 Z. z. a Nariadenia vlády SR č. 43/2005 Z. z.), 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie 
(transponovaná do Vyhlášky MZ SR č. 309/2012 Z. z.), Smernica rady 98/83/ES o kvalite vody 
určenej na ľudskú spotrebu a Smernica Komisie (EÚ) 2015/1787 zo 6. októbra 2015, ktorou sa 
menia prílohy II a III smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu 
(transponovaná do Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z.). 

Ako vyplýva z analýzy jednotlivých zložiek životného prostredia podľa výročnej správy, 
v uplynulom období sa činnosťou odboru pozitívne ovplyvnila kvalita životného prostredia 
a zdravia obyvateľstva. 

 

Odbor preventívneho pracovného lekárstva a toxikológia 

 

     Dôležitou úlohou je vykonávanie prešetrovania podozrení na choroby z povolania so 
zameraním sa na prevenciu a zníženie výskytu profesionálnych ochorení. 

Ako vyplýva z analýzy jednotlivých zložiek pracovného prostredia (rizikové práce), dôslednou 
činnosťou odboru PPLaT dochádza  k poklesu rizikových prác a tiež k poklesu hlásených 
podozrení na choroby z povolania.  

 

Odbor hygieny výživy a bezpečnosti potravín  

 

Realizácia jednotlivých činností vychádza z plánu úradnej kontroly potravín pripraveného pre 
odbor HVaBP, podkladom pre vypracovanie ktorého je Viacročný národný plán úradnej 
kontroly potravín. Do plánu je zapracovaný štátny zdravotný dozor podľa zákona č.355/2007 
Z.z., úlohy z Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva v SR a úlohy vyplývajúce 
z Programového vyhlásenia vlády SR. Okrem plánovaných úloh boli vykonané mimoriadne 
kontroly vyhlásené UVZ SR. Posudzovacia činnosť  je závislá od požiadaviek fyzických 
a právnických osôb, ako i od štátnej správy a samosprávy. 

Ťažisko výkonu štátneho zdravotného dozoru sa sústredilo na kontrolu dodržiavania opatrení 
vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom 
verejnéh zdravotníctva so sídlom v Trenčíne pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam 



 

 

prevádzok a hromadných podujatí z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie vládou 
Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID - 19.   

 

Oddelenie hygieny detí a mládeže 

Vychádzajúc z výsledkov zo štátneho zdravotného dozoru môžeme konštatovať, 
že hygienická úroveň prevádzkarní starostlivosti o deti do 6 rokov a materských škôl je 
uspokojivá. Narastá počet zariadení, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do 6 
rokov. V materských školách pretrváva stav nedostatočnej kapacity zariadení. Podstatné zmeny 
v základných školách nenastali. Problémy na úseku školských zariadení sa týkajú hlavne 
zhoršeného technického stavu budov, a to v dôsledku zlej ekonomickej situácie. Vo viacerých 
školách sa stretávame s poškodenými, resp. zatekajúcimi stropmi rovných striech. Školy neboli 
už viac rokov maľované, majú opotrebované podlahové krytiny, najmä v telocvičniach. 

 

Odbor epidemiológie 

     Analýza vývoja odbornej  činnosti: odborná činnosť sa vykonáva v zmysle právnych 
predpisov a odborných poznatkov v epidemiológii. Pracovisko sa špecializuje na problematiku 
nozokomiálnych nákaz, dezinfekciu a sterilizáciu na celoslovenskej úrovni ako aj na 
problematiku očkovania. Pracovníci odboru pracujú v celoslovenských pracovných skupinách 
a komisiách. 

 

Laboratória RÚVZ  

    Ako vyplýva z analýzy údajov z výročných správ za posledné roky počet nevyhovujúcich 
vzoriek vo vyšetrovaných komoditách je stabilný. Pracovisko v rámci možností prehlbuje 
a rozširuje diagnostiku  a metódy analýz o ďalšie ukazovatele významné z hľadiska ich 
negatívneho vplyvu na jednotlivé zložky životného a pracovného prostredia. 

 

Oddelenie výchovy ku zdraviu 

    Závery v tejto oblasti nie sú nami merateľné a nie je možné ich vyhodnotenie za krátke 

obdobie. Prostriedky vynaložené na prevenciu rizikových faktorov prinášajú pre spoločnosť 

väčší efekt ako prostriedky vynaložené na diagnostiku a liečbu. 

 

BEŽNÉ VÝDAVKY – rovnako ako u príjmov, aj v oblasti výdavkov bola bežná činnosť 

obmedzená na nevyhnutné minimum a všetka činnosť sa sústredila na zabezpečovanie 

protipandemických opatrení. Táto situácia mala priamy vplyv na čepranie bežných výdavkov. 

Aj keď schválený rozpočet bežných výdavkov určených na prevádzku na r. 2020 bol na úrovni 

220 000,00 €, počas roka bol zvýšený o 1 085 515,00 € z dôvodu:  

- zvýšenia platov zamestnancov RÚVZ,  

- vyplatenia mimoriadnych odmien zamestnancom podieľajúcich sa na protiopandemických 

opatreniach,  

- vyplatenia náhrad za nariadenú pohotovosť a nadčasy pri zabezpečení nepretržitej prevádzky 

RÚVZ Trenčín (preberanie a vyšetrovanie vzoriek COVID19 v laboratóriu, trasovanie 

kontaktov chorých a podozrivých z ochorenia COVID19, zabezepčenie call centra na 

poskytovanie informácií o nariadených protipandemických opatreniach), 

- z dôvodu mimoriadnej potreby prijatia nových zamestnancov do pracovného pomeru (do 

laboratória na vyšetrovanie COVID19), zamestnancov vykonávajúcich práce na základe 

dohôd podľa Zákonníka práce (na trasovanie kontaktov a do call centra, do laboratória na 

vyšetrovanie COVID19), 



 

 

- zvýšeného odvodu zdravotného a sociálneho poistenia v súvislosti so zvýšenými mzdovými 

výdavkami, 

- zvýšenými výdavkami na zabezpečenie laboratórnych analýz vzoriek COVID19 formou 

PCR testov a tiež aj zabezpečenie antigénových testov, 

- zvýšenými výdavkami na spotrebu energií z dôvodu používania nových prístrojov 

v laboratóriách, nepretržitej prevádzky RÚVZ aj v mimopracovnej dobe, 

- neúmerne zvýšenými výdavkami na telekomunikačné služby z dôvodu prevádzky call centra 

a trasovania kontaktov chorých a podozrivých z ochorenia COVID19, 

- zvýšenými výdavkami v súvislosti s PN a najmä pandemickou OČR zamestnancov, ktorí 

boli nútení zotrvať v karanténe alebo sa starať o školopovinné deti, u ktorých bolo zrušené 

vyučovanie a museli zostať doma s rodičmi, 

- ostatnými zvýšenými výdavkami súviacimi priamo aj nepriamo s núdzovým stavom, 

protipandemickými opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia COVID19. 

Naopak kvôli mimoriadnej situácii so šírením ochorenia COVID19 významne poklesli 

výdavky na cestovné (pokles o 56% oproti schválenému rozpočtu) a dopravné (pokles o 46% 

oproti schválenému rozpočtu), nakoľko sa na minimum obmedzili služobné a pracovné cesty 

súvisiace s výkonom štátneho zdravotného dozoru a zamestnanci sa sústredili len na činnosti 

trasovania, call centra, preberania a evidencie vzoriek COVID19.   

Oproti minulosti významne vzrástli výdavky na tovary a služby oproti minulým rokom: (r. 

2020 – 943 775,00 €, r. 2019 – 234 670,96 €, r. 2018 – 208 582,00 € r. 2017 – 213 937,00 €, r. 

2016 – 189 092,00 €, r. 2015 – 181 834,57 €, r. 2014 – 179 216,00 €, r. 2013 – 209 592,00 €, 

r. 2012 – 217 585,00 €, r. 2011 – 196 815,00 €), aj z tohto porovnania výdavkov vidieť finančné 

krytie mimoriadnych výdavkov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID19 v roku 2020. 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY – v roku 2020 boli poskytnuté kapitálové výdavky na prístrojové 
vybavenie, a to z dôvodu prvotného prístrojového vybavenia NRC pre kontrolu a prevenciu 
nemocničných nákaz, ktoré sa od začiatku pandémie COVID19 reprofilizovalo na laboratórium 
vyšetrujúce odobraté vzorky na ochorenie COVID19 formou PCR testov. Ďalej boli použitím 
sponzorských prostriedkvo zvýšené kapitálové výdavky na obstaranie osobného motorového 
vozidla. Boli pridelené kapitálové výdavky na obnovu ostatných prístrojov a techniky, a to na 
nákup spektrofotometra pre potreby laboratórií chemických a fyzikálnych analýz v životnom 
a pracovnom prostredí. Okrem toho formou zmluvy o výpožičke boli z ÚZV SR zapožičané 
dva základné laboratórne prístroje (atómový absorbčný spektrofotometer a plynový 
chromatograf). Dlhodobo pretrvávajúci stav využívania fyzicky aj morálne zastaranej 
prístrojovej techniky sa prejavuje akútnou potrebou obmeny zastaranej laboratórnej techniky a 
tiež zastaraného vozového parku. 

 

Významné zmeny – aj keď v roku 2020 nebol zmenený počet zamestnancov (plánovaný stav 

83 zamestnancov), z dôvodu mimoriadnej potreby boli prijatí noví zamestnanci do pracovného 

pomeru (do laboratória na vyšetrovanie COVID19), taktiež bolo prijatých 18 zamestnancov 

vykonávajúcich práce na základe dohôd podľa Zákonníka práce (na trasovanie kontaktov a do 

call centra, do laboratória na vyšetrovanie COVID19). Všetka činnosť RÚVZ Trenčín sa 

sústredila na zabezpečovanie protipandemických opatrení  proti šíreniu ochorenia COVID19, 

čo sa prejavilo vo všetkých oblastiach (personálnych, materiálnych, finančných). Došlo 

k zvýšeniu platov zamestnancov RÚVZ formou zvýšenia osobných príplatkov z dôvodu 

ocenenia ich práce pri protipandemických opatreniach, takisto boli zamestnancov vyplatené 

mimoriadne odmeny z rovnakého dôvodu.  
Príjmy boli splnené na 74,54% k pôvodne schválenému rozpočtu. RÚVZ Trenčín naplnil tieto 
príjmy vo výške 186 363,49 € vďaka mimoriadnym zákazkám na laboratórne analýzy. 
Organizácia nemá personálne, materiálne ani iné voľné kapacity, aby získavala neustále väčší 
objem príjmov, nakoľko sa počet zamestnancov za posledných 10 rokov znížil o 1/4, 



 

 

laboratóriá zabezpečujú činnosť pre všetky RÚVZ v Trenčianskom kraji. Na problémy so 
zabezpečením príjmov sme opakovane upozorňovali MZ SR aj ÚVZ SR. RÚVZ Trenčín 
využíva všetky spôsoby plnenia príjmov, či už vyplývajúce z jeho činnosti (pokuty, blokové 
pokuty, náhrady / úhrady príjmov), poskytovaním služieb za úhradu (rozbory vôd, potravín, 
sterov, ovzdušia, testovanie sterilizačnej techniky, meranie hluku), prenájmom priestorov, 
zabezpečovaním odbornej praxe pre študentov. 

Bežné výdavky boli vyčerpané v poskytnutej výške na zabezpečenie najmä mimoriadnych úloh 
súvisiacich s protipandemickými opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID19. Schválený 
rozpočet bežných výdavkov určených na prevádzku na r. 2020 bol na úrovni 220 000,00 €, 
z dôvodu mimoriadnej situácie bol rozpočet bežných výdavkov celkovo navýšený 
o 1 085 515,00 € z dôvodu zvýšených výdavkov na platy, odmeny, náhrady za pohotovosť, 
nadčasy, vyplatené dohody o prácach mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce 
a z dôvodu zvýšených výdavkov na prevádzku, predovšetkým na materiálové náklady 
súvisiace s protipandemickými opatreniami a vyšetrovaním vzoriek COVID19. 

Kapitálové výdavky v roku 2020 boli poskytnuté na prístrojové vybavenie ako prvotné 
prístrojové vybavenie NRC pre kontrolu a prevenciu nemocničných nákaz, ktoré sa od začiatku 
pandémie COVID19 reprofilizovalo na laboratórium vyšetrujúce odobraté vzorky na ochorenie 
COVID19 formou PCR testov. Ďalej boli použitím sponzorských prostriedkvo zvýšené 
kapitálové výdavky na obstaranie osobného motorového vozidla. Boli pridelené kapitálové 
výdavky na obnovu ostatných prístrojov a techniky, a to na nákup spektrofotometra pre potreby 
laboratórií chemických a fyzikálnych analýz v životnom a pracovnom prostredí. Okrem toho 
formou zmluvy o výpožičke boli z ÚZV SR zapožičané dva základné laboratórne prístroje 
(atómový absorbčný spektrofotometer a plynový chromatograf). Dlhodobo pretrvávajúci stav 
využívania fyzicky aj morálne zastaranej prístrojovej techniky sa prejavuje akútnou potrebou 
obmeny zastaranej laboratórnej techniky a tiež zastaraného vozového parku. 

 

9. HLAVNÉ SKUPINY ODBERATEĽOV  

 
     Odbor hygieny životného prostredia a zdravia, Odbor preventívneho pracovného  
lekárstva, Odbor hygieny výživy a bezpečnosti potravín, Oddelenie hygieny detí 
a mládeže, Odbor Epidemiológie, Oddelenie podpory zdravia 

  

Výstupy práce odboru sú podkladom pre: fyzické osoby – podnikatelia, právnické  

osoby, orgány štátnej správy (okresné úrady, MZ SR MŽP SR, MPaRV); ÚVZ SR, RVPS, 
SVPS SR, medzinárodné inštitúcie a to najmä ECDC, WHO, EFSA, orgány samosprávy- obce 
, mestá a Trenčiansky samosprávny kraj, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, stavovské 
organizácie, zdravotné poisťovne a Sociálna poisťovňa, vysoké školy, školy, výskumné, 
výchovné a vzdelávacie inštitúcie , ale i pre fyzické osoby. 

Okrem uvedených organizácií spolupracujeme so širokou verejnosťou prostredníctvom 
masmediálnej komunikácie, odborných článkov, diskusií.  

  

  Laboratória RÚVZ  

Výstupy práce odboru sú podkladom pre jednotlivé odbory RUVZ v Trenčíne, RÚVZ  v 
Považskej Bystrici a RÚVZ v Prievidzi a ostatných RÚVZ v SR fyzické osoby – podnikatelia, 
právnické osoby, orgány štátnej orgány samosprávy- obce , mestá a samosprávne kraje, 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako i pre fyzické osoby(platené služby).  


