
 
 

1. Identifikácia organizácie 
 
Názov: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v  Brati-
slave 
 
Sídlo: Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
 
Rezort: Ministerstvo zdravotníctva SR 
 
Riaditeľ/vedúci služobného úradu: MUDr. Otakar Fitz 
 
Členovia vedenia: 
 

- Vedúca osobného úradu Mgr. Silvia Vandáková 
 

- Zástupca regionálneho hygienika a vedúca sekcie odborných činností: MUDr. Jindra 
Holíková 

 
- Vedúca odboru organizačno-dokumentačného: JUDr. Marianna Škulová 
 
- Vedúca odboru hygieny životného prostredia: MUDr. Anna Klimentová 
 
- Vedúca odboru hygieny výživy: MUDr. Erika Žákovičová 
 
- Vedúca odboru hygieny detí a mládeže: MUDr. Eva Karpatová 
 
- Vedúca odboru preventívneho pracovného lekárstva: MUDr. Soňa Kristiánová 
 
- Vedúca odboru ochrany zdravia pred žiarením: RNDr. Richard Zona, PhD. 
 
- Vedúci odboru epidemiológie: MUDr. Peter Truska, CSc. 
 
- Vedúci odboru hygiena zdravotníckych zariadení: MUDr. Stanislav Duba 
 
- Vedúca odboru podpory zdravia: MUDr. Alžbeta Béderová 
 
- Vedúca odboru hygienických laboratórií : RNDr. Andrea Faltinová  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Organizačná štruktúra RÚVZ Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave: 

 



 
 

 
Hlavné činnosti: (náplň podľa zák.č. 355/2007 Z.z.) 
 
 štátny zdravotný dozor 
 posudková a rozhodovacia činnosť 
 výchova k zdraviu 
 kontrolná činnosť podľa iných zákonov  

- zák.  NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách 
- zák. NR SR č. 124/06 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
- zák. NR SR č. 131/2010 o pohrebníctve 
- zák. NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov 

 súčinnosť pri plnení zákonov - 
- zák. NR SR č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
- zák. NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 
- životného prostredia   
- zák. NR SR č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií v znení 
      neskorších predpisov    

 
2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 

 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Brati-

slave zabezpečuje plnenie úloh verejného zdravotníctva podľa ustanovení zákona NR SR č. 
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov na 
území okresov Bratislava I, II, III, IV a V a okresov Malacky, Pezinok a Senec. V spádovom 
území sa nachádza celkom 88 obcí (17 bratislavských mestských častí a 71 mimobratislav-
ských obcí) s celkovým počtom obyvateľov 612 682 (k 31.12.2012) a rozlohou územia 
2052,6 km2 (viď tab.č.1). 
 
 
 
                  Tabuľka č. 1: Počet obyvateľov a rozloha spádového územia k 31.12.2013 
 
 

Územie Počet obyvateľov Rozloha (km2) 
Bratislava I 38 823 9,59 
Bratislava II 110 051 92,49 
Bratislava III 62 546 74,67 
Bratislava IV 93 948 96,66 
Bratislava V 111 021 94,21 
Bratislava spolu 417 389 367,62 
Malacky 69 222 949,58 
Pezinok 59 602 375,54 
Senec 72 167 359,88 
Bratislava – vidiek 200 991 1685 
Bratislavský kraj 618 380 2052,62 

 
            
 
 



 
 

 
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave by mal aj naďalej 
plne zabezpečovať plnenie zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. na území Bratislavského kraja, 
a to v rozsahu horecit. základných i špecializovaných činností. 

Pre ďalšie obdobie činnosti boli stanovené hlavné odborné a regionálne priority 
v nadväznosti na aktuálne uznesenie vlády SR, Strategický rámec v zdravotníctve pre roky 
2013 – 2030 a Programové vyhlásenie vlády SR. Tieto nasledovné priority boli stanovené aj 
pre r. 2015 : 

1. Efektívny a účinný výkon štítneho zdravotného dozoru a kontroly v oblasti ochrany ve-
rejného zdravia, vrátane objektivizácie faktorov životného a pracovného prostredia  

2. Posilňovanie prevencie prenosných ochorení a výkon imunizačných prehľadov v popu-
lácii 

3. Posilňovanie prevencie neprenosných ochorení, monitorovanie zdravotného stavu oby-
vateľstva a jeho skupín vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam, spôsobu živo-
ta a práce a zdravotnému uvedomeniu ľudí, vrátane monitorovania determinantov zdra-
via a hodnotenia dopadov na verejné zdravie. 

 
Úlohy budú rozpracované a ich plnenie sledované. V rámci plnenia týchto úloh by sa 

mal úrad významnejšou mierou podieľať aj na projektoch verejného zdravotníctva, zamera-
ných na ozdravenie populácie, v súlade s jednotlivými smernicami a odporúčaniami Európ-
skej únie. V tejto súvislosti bude treba zintenzívniť kontakty s masmédiami a zvýšiť edukačnú 
činnosť medzi obyvateľstvom tak, aby sa zásady zdravého životného štýlu viac popularizovali 
a usmerňovali tak spôsob života s cieľom ozdravenia prostredia a zvyšovania kvality zdravia 
obyvateľov SR. 

Považujeme za potrebné vo zvýšenej miere uplatňovať požiadavku na hodnotenie 
zdravotných rizík a dopadov na verejné zdravie pri posudkovej činnosti orgánu verejného 
zdravotníctva, v súlade s vyhláškou MZ SR č. 233/2014 Z.z. o podrobnostiach hodnotenia 
vplyvov na verejné zdravie. Tento postup by mal výraznejšie prispievať k odstraňovaniu ne-
žiaducich trendov zhoršovania kvality obytného prostredia a priestorov s dlhodobým pobytom 
osôb novo umiestňovanými investíciami. Ich dôsledkom môže byť zvyšovanie výskytu chro-
nických ochorení v populácii a tým aj zhoršovanie kvality života.  
  V neposlednom rade bude potrebné dôsledne doriešiť problematiku prevencie prenos-
ných ochorení, najmä právnych úprav na úseku povinnej vakcinácie, ktorá je základom opti-
malizácie výskytu prenosných ochorení v populácii. 
  Na úseku starostlivosti o zamestnancov sa javia ako ťažiskové úlohy v kontrole a spo-
lupráci s pracovnými zdravotnými službami, ktorých dôsledkom by mal byť pokles  profesio-
nálnych ochorení. 
 
3. Kontrakt s ústredným orgánom a jeho plnenie 
 
       Regionálne úrady verejného zdravotníctva nie sú povinné vypracovávať kontrakty 
s ústredným orgánom v zmysle uznesenia vlády SR č. 1370. 

Nakoľko organizácia nemá vypracovaný kontrakt s ústredným orgánom, na jej činnosť 
sa vzťahujú limity výlučne podľa schválených ročných rozpočtov. 

Rozpis jednotlivých položiek a ich plnenie sú uvedené k kapitole č. 5. 
 
 
 
 
 



 
 

4. Činnosti/produkty organizácie a ich náklady 
 
a. Výkon ŠZD v rozsahu pôsobnosti vymedzenej zák.č. 355/2007 Z.z. o ochrane, pod-

pore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov 
 

V rámci štátneho zdravotného dozoru  v r. 2014 vykonali odborní pracovníci úradu 
kontrolu v 35620 prevádzkach. Súčasťou dozoru bol aj odber 4105 vzoriek. Na odstránenie 
zistených nedostatkov bolo vydaných 13 pokynov, 184 opatrení  na mieste, 39 opatrení roz-
hodnutím, 39 pokút za správny delikt a v 15 prípadoch bola požadovaná náhrada nákladov. 
Výkon rozhodnutia v prípade jeho neplnenie bol použitý v 9 prípadoch, uložená čiastka pred-
stavovala 3155,82 €. 

Podrobnejšie v analýzach činností jednotlivých odborov. 
 

b. Výkon úradnej kontroly v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany verejného 
zdravia 
 
 Úradné kontroly potravín sa vykonávali v prevádzkach výrobcov a baliarní, distribútorov 

a dopravcov v maloobchode, u výrobcov predávajúcich na maloobchodnej báze a v zariade-
niach spoločného stravovania nad potravinami, ktorých úradná kontrola spadá do kompeten-
cie orgánov verejného zdravotníctva podľa zák.č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskor-
ších predpisov v zmysle viacročného národného plánu pre úradnú kontrolu potravín na rok 
2014. Vykonaných bolo 977 kontrol, za účelom sledovania zdravotnej bezpečnosti potravín sa 
odobralo 992 vzoriek na laboratórne vyšetrenie, z toho 783 na mikrobiologické vyšetrenie 
a 209 na chemické vyšetrenie. Za nevyhovujúce výsledky boli uložené úhrady nákladov 
v počte 43, v sume 3.398.- eur. Za zistené nedostatky boli uložené sankčné opatrenia- správny 
delikt v počte 6, v sume 5.481.- eur. Blokové pokuty podľa zák.č.152/1995 Z.z. boli uložené 
v počte 130 v sume 16.050.- eur. 

Podrobnejšie v analýze činnosti odboru hygieny výživy. 
 
c. Výkon práce v ohniskách nákaz 

 
V roku 2014 bolo na úrad hlásených celkom 7221 prenosných ochorení (okrem akút-

nych respiračných ochorení a chrípky). Z uvedeného počtu bolo spracovaných 5147 ohnísk 
nákazy a vydaných bolo 301 rozhodnutí orgánu verejného zdravotníctva. V 55 prípadoch boli 
uložené opatrenia na mieste výkonu. Kontrola plnenia opatrení sa vykonala v 117 prípadoch. 
 Podrobnosti sú uvedené v analýze činnosti odboru epidemiológie. 
 
d. Monitoring 

 
Na RÚVZ Bratislava sa vykonáva monitoring pitných vôd a vôd určených na kúpanie. 

V r. 2014 boli na tomto úseku činnosti vykonané nasledujúce výkony: 
V rámci monitoringu pitných vôd bolo vyšetrených celkom 362 vzoriek. Z celkového 

počtu vyšetrených vzoriek nevyhovelo 26 (t.j. 7,18%), z nich 20 vzoriek (t.j. 76,92%) nevy-
hovelo vo fyzikálno-chemických ukazovateľoch a 6 vzoriek (t.j. 23,08%) nevyhovelo po mik-
robiologickej a biologickej stránke. Spravidla išlo o jednorázové, sporadické zhoršenie kvality 
vody, pravdepodobne v dôsledku stagnácie vody v potrubí, ktoré sa už  v rámci kontrolných 
odberov nepotvrdilo.  

V rámci monitoringu vôd určených na kúpanie (Zlaté piesky, Vajnorské jazero, 
Ivanka pri Dunaji, Slnečné jazerá Senec) bolo vyšetrených spolu 58 vzoriek, z ktorých 3 
vzorky t.j. (5,17%) nevyhoveli. Jednalo sa o zvýšenie hodnôt v chemických ukazovateľoch 



 
 

celkový fosfor na Zlatých pieskoch (1x) a Slnečných jazerách Senec (1x), celkový dusík na 
Slnečných jazerách v Senci (1x). Vyšetrenia v týchto ukazovateľoch boli len orientačné, nie 
sú v zozname povinných ukazovateľov príslušnej legislatívy. 

Podrobnosti sú uvedené v analýze činnosti odboru hygiena životného prostredia. 
 

e. Skúšky odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti 
 

Na úrade pracovalo v r. 2014 celkom 8 komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti 
podľa zákona č. 355/2007 Z.z., celkom bolo uskutočnených 75 zasadnutí komisií a vydaných 
žiadateľom 1437 osvedčení: 

- Komisia na preskúšane odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej čin-
nosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo a v úpravniach vody a pri obsluhe vo-
dovodných zariadení –  4 zasadnutia, 43 osvedčení 

- Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami 
na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov 
na profesionálne použitie – 1 zasadnutie, 1 osvedčenie 

- Komisia na preskúšane odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej čin-
nosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov – 61 zasadnutí,  
1236 osvedčení 

- Komisia na preskúšane odbornej spôsobilosti pri manipulácii s potravinami v stravo-
vaní detí a mládeže –  5 zasadnutí, 129 osvedčení 

- Komisia na preskúšane odbornej spôsobilosti pre prácu s veľmi jedovatými látkami 
a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami – 1 zasadnutie, 26 osvedčení 

- Komisia na preskúšane odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska, prevádz-
kovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória – komisia v r. 2013 nezasadala 

- Komisia na preskúšane odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracovanie húb – 3 
zasadnutia, 2 osvedčenia 

- Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej 
činnosti pri výrobe kozmetických výrobkov – komisia v r. 2013 nezasadala. 

 
f. Posudková činnosť 
 

V priebehu r. 2014 bolo vydaných celkom 2047 záväzných stanovísk podľa § 13 ods.3 
zák.č. 355/2007 Z.z. pre stavebné úrady alebo účastníkov konania podľa stavebného zákona. 
Ďalej bolo vypracovaných 4058 iných stanovísk, spravidla na náklade žiadostí úradov, ale aj 
fyzických a právnických osôb a v rámci poradenskej činnosti. 

Podľa § 13 ods. 4 bolo vydaných celkom 3850 rozhodnutí k začatí prevádzky, pre-
vádzkovým poriadkom a ďalším návrhom podľa cit. zákona.  

Vzhľadom na dynamiku zmien prevádzkovateľov a vznik nových prevádzok posud-
ková činnosť v r. 2014 prevažovala nad výkonom ŠZD. Podrobnosti sú uvedené v prílohách 
podľa jednotlivých odborov. 

 
g. Národné referenčné centrá 
 

Na RÚVZ Bratislava hlavné mesto nepracuje žiadne národné referenčné centrum. Pra-
covníci však vykonávajú špecializovanú odbornú činnosť na týchto úsekoch: 

 
- Hygienické problematika zariadení starostlivosti o ľudské telo 
- Vybraná hygienická problematika zdravotníckych zariadení 
- Problematika výživy a stravovania detí a mládeže 



 
 

- Problematika pedagogického procesu vysokých škôl 
- Problematika otvorených rádioaktívnych žiaričov. 

 
V oblasti objektivizácie faktorov prostredia na úrade ďalej pôsobia tieto špecializované pra-
coviská: 

- Anaeróbne sporulujúce baktérie v ŽP 
- Reziduá organochlórových pesticídov v požívatinách 
- Kozmetické prostriedky 
- Stanovenie veľkostných frakcií aerosólu PM10 a PM2,5 v pracovnom ovzduší a vnútor-

nom prostredí budov 
- Špecializované pracovisko na stanovenie rodu Campylobacter. 

 
h. Plnenie programov  a projektov úradov verejného zdravotníctva v SR 
 
Jednotlivé odbory úradu  v roku 2014 participovali na plnení nasledovných 37 programov 
a projektov: 
 

1. Odbor hygieny životného prostredia 
1.1 Plnenie akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR (NEHSP IV.) 

 
2. Odbor preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie 
2.1 Znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, pracov-

ných podmienok a spôsobu práce 
2.2 Intervencia na podporu zdravia pri práci 
2.5 Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách  

 
3. Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov 
3.1 Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie 
3.2 Monitoring príjmu jódu 
3.5 Bezpečnosť papierových a kartónových obalových materiálov 
3.6 Bezpečnosť keramických výrobkov nespadajúcich pod platnú EÚ legislatívu 
3.8 Bezpečnosť kozmetických výrobkov a ochrana spotrebiteľa 
3.9 Nanotechnológie v kozmetických výrobkoch 

 
4. Odbor hygieny detí a mládeže 
4.1 Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií vybranej populácie detí 

SR a hodnotenie expozície vybraných rizík spojených s konzumáciou jedál 
4.2 Zneužívanie návykových látok (alkohol, tabak, drogy) u detí a mládeže na Slovensku 
4.3 Monitoring úrazovosti u detí predškolského a školského veku 
4.4 Monitoring telovýchovných podmienok žiakov základných a stredných škôl, využitie 

 
5. Odbor ochrany zdravia pred žiarením 
5.2 Radiačná ochrana na dočasných defektoskopických pracoviskách v SR 
5.3 Monitorovanie rádioaktivity v životnom prostredí pre účely plnenia požiadaviek Od-

porúčania Európskej komisie a zabezpečovanie činnosti komunikačného informačného 
systému medzi ÚVZ SR a Európskou komisiou 

 
6. Odbor epidemiológie 
6.1 Národný imunizačný program SR 
6.2 Surveillance infekčných chorôb 



 
 

6.3 Informačný systém prenosných ochorení 
6.4 Nozokomiálne nákazy 
6.5 Mimoriadne epidemiologické sutuácie 
6.6 Enviromentálna surveillance poliomyelitídy a sledovanie VDPV 
6.7 Prevencia HIV/AIDS 
6.8 Poradne očkovania 
 
7. Objektivizácia faktorov prostredia (BŽP, MŽP, CHA, FF) 
7.1 Cyanobaktérie 
7.2 Legionely a améby v zdravotníckych zariadeniach, nebytových budovách 

a v oddychových zónach 
7.3 Minerálne a pramenité balené vody a vody vo watercooleroch 
7.5 Rezíduá pesticídov v potravinách pre dojčenskú a detskú výživu 
7.11 Vedľajšie produkty dezinfekcie a kvalita pitnej vody 
7.16 Monitoring obsahu dusičnanov vo vodných zdrojoch individuálneho zásobovania 
7.20 Monitoring glykozidov steviolu v zmrzlinách a náplniach a dekoráciách cukráren-

ských výrobkov 
 

9. Podpora zdravia 
9.1 Národný program podpory zdravia 
9.2 Národný program prevencie nadváhy a obezity 
9.3 Národný akčný plán na kontrolu tabaku na roky 2012-2014 
9.6 Regionálne aktivity v oblasti plnenia úloh Národného programu ochrany a podpory 

zdravia starších ľudí 
9.7 Regionálne aktivity v oblasti plnenia úloh Národného programu starostlivosti o deti 

a dorast 
9.8 CINDI program SR 

 
Správy o plnení programov a projektov za I. polrok 2014 boli odovzdané v termíne na 

ÚVZ SR. 
 
i. Ostané úlohy 
 
Krajskí a hlavní odborníci ÚVZ SR, resp. HH SR a iné osobitné činnosti: 
Osobitnú odbornú činnosť v rámci špeciálnych poverení vykonávalo: 

- 10 krajských  odborníkov menovaných hlavným hygienikom SR 
- 5 členov Krízových štábov CO na obvodnom a okresných úradoch 
- 1 členka skúšobnej komisie MŽP SR na overovanie odbornej spôsobilosti pre posu-

dzovanie vplyvov na životné prostredie 
- 1 členka Pracovnej skupiny k aktualizácii Národného realizačného plánu Štokholm-

ského dohovoru pri Slovenskej agentúre životného prostredia 
- 2 členovia výboru Spoločnosti hygienikov SLS 
- Pracovníci úradu pôsobili vo viacerých odborných pracovných skupinách, menova-

ných hlavným hygienikom SR, prípadne hlavnými odborníkmi. 
 
Zabezpečovanie odbornej praxe: 
 Na úrade sa zabezpečovala odborná postgraduálny prax pracovníkov iných zdravot-
níckych zariadení v rámci predatestačnej prípravy lekárov (stážistov). Ďalej na úrade 
v sledovanom roku prebiehali pregraduálne stáže vybranej časti žiadateľov poslucháčov Fa-



 
 

kulty verejného zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity (7 stáží) a prax dvoch 
študentov Strednej odbornej školy chemickej v Bratislave. Celkový počet stážistov bol 16. 
 Traja pracovníci participovali na výučbe odborných predmetov hygienického, epide-
miologického a mikrobiologického zamerania na stredných zdravotníckych školách v Brati-
slave. 
 Viacerí odborní pracovníci boli poverení aj odbornými konzultáciami a vypracovaním 
odborných oponentských posudkov diplomovaných a vedeckých prác a pôsobili ako školitelia 
v rámci bakalárskych a magisterských rigoróznych a doktorandských prác. 
 
Mediálny referát 
 
Mediálny referát zabezpečoval v roku 2014 tieto úlohy - mediálna komunikácia: 
 

 poskytovanie informácií pre verejnosť prostredníctvom masmédií a tlačových agentúr 
V roku 2014 bolo poskytnutých 11 príspevkov pre tlačové agentúry (TASR, SITA), 36 prí-
spevkov pre slovenské televízne stanice, 72 printových príspevkov, 37 rozhlasových a 3 in-
ternetových príspevkov. 
 
TELEVÍZIA: ROZHLAS:  
TV Markíza 10 Slovenský rozhlas 31 
TV JOJ 8 FUN rádio 2 
Slovenská televízia 6 Rádio FM 1 
TA3 6 Rádio Expres 1 
TV Pezinok 5 Rádio City 1 
TV Zet 1 Rádio Best 1 
SPOLU 36 SPOLU 37 
 
TLAČOVÉ AGENTÚRY: INTERNETOVÉ PRÍSPEVKY:  
SITA 5 topky.sk 2 
TASR 5 tablet.tv 1 
SPOLU 10 SPOLU 3 
 
PRINT:  
Školské stravovanie v praxi 13 Tretí vek 2 
Pravda 12 Trend 1 
Plus 1 deň 12 Zdravotnícke noviny 1 
SME 9 Zdravie 1 
Nový Čas 3 Partnerstvo 1 
Báječná žena 3 Emma 1 
Staromestské noviny 3 Slovenka 1 
Hospodárske noviny 3 Šarm 1 
Plus 7 dní 2 Vek 1 
Bratislavský kuriér 2 SPOLU 72 

 
 
 
 



 
 

 koordinácia a realizácia komunikačných aktivít 
 

Každý mesiac bolo vyhodnotená a vypracovaná podrobná štatistika (formou tabuľky) mediál-
nych výstupov nášho úradu, pričom najviac mediálnych výstupov bolo uskutočnených 
v mesiaci október (22), apríl (20), jún (18), marec a november (16). Poskytovanie informácií 
na ďalšie spracovanie pre potreby mediálneho odboru podľa odborov bol nasledovný: 
odbor epidemiológie – 20 
odbor životného prostredia a odbor zdravotníckych zariadení – 39 
odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov – 9 
odbor preventívneho pracovného lekárstva – 1 
odbor podpory zdravia – 87 
odbor hygieny detí a mládeže – 4 
odbor ochrany zdravia pred žiarením – 0 
odbor hygienických laboratórií – 2 + 1 v spolupráci s odborom HŽP 
 

 organizácia tlačových konferencií a odborných seminárov 
  

Dňa 28.10.2014 sa uskutočnila edukácia zdravotníckych pracovníkov a zástupcov 
všetkých 5 nemocníc Univerzitnej nemocnice Bratislava. Na túto aktivitu boli pozvaní aj zá-
stupcovia všetkých súkromných nemocníc v Bratislavskom kraji. Ako sa pripraviť na mimo-
riadnu situáciu, ak by sa vyskytol prípad ochorenia na Ebolu, informovala epidemiologička 
RÚVZ Bratislava MUDr. Jarmila Pertinačová, ktorá zároveň predviedla aj názorné praktické 
ukážky používania osobných ochranných pracovných prostriedkov, izolácie, čistenia a dezin-
fekcie, dôsledného dodržiavania zásad bariérovej ošetrovateľskej techniky ako aj zásad hy-
gieny rúk a pod. 

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou vo výskyte Eboly a jej možným 
zavlečením na územie Slovenskej republiky sa 27.10.2014 uskutočnilo stretnutie zástupcov 
útvaru lekára samosprávneho kraja a pracovníkov RÚVZ Bratislava, na ktorom sa dohodlo, že 
v priebehu tohto týždňa bude zaslaný všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti prvé-
ho kontaktu, poskytovateľom LSPP a zariadeniam ADOS edukačný materiál „Aktuálne úlohy 
pripravenosti na vysoko nebezpečné nákazy v rezorte zdravotníctva“. 

Dňa 7. novembra 204 sa na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Bratislava 
uskutočnilo školenie a praktický nácvik používania osobných ochranných pracovných pomô-
cok v súvislosti s možným zavlečením ochorenia vyvolaného vírusom Eboly. Uvedenej akti-
vity sa zúčastnili pracovníci RÚVZ Bratislava a taktiež pracovníci iných RÚVZ v SR.  
 

 mediálna komunikácia s inštitúciami, so stavovskými a záujmovými organizáciami 
v zdravotníctve, vzájomná komunikácia s ÚVZ SR 

 
Mediálne aktívne public relations - najdôležitejšie mimoriadne mediálne výstupy 
 

V súvislosti s mimoriadnymi a nepredvídateľnými udalosťami, ktoré sa stali v priebe-
hu roka, mediálny referát zabezpečoval aktívne mediálne public relations. Prostredníctvom 
tlačových agentúr SR alebo iných masovokomunikačných prostriedkov bola zabezpečená 
informovanosť občanov o mimoriadnych udalostiach a kontrolách v kontexte ochrany 
a podpory verejného zdravia, ktoré náš úrad vykonal. Medzi najdôležitejšie udalosti môžeme 
zaradiť napr.: 

 
- „Zdravotnícke pracoviská v Bratislavskom kraji sa edukujú v problematike Eboly“ 



 
 

- Stretnutie pracovníkov RÚVZ Bratislava a praktický nácvik používania osobných ochran-
ných pracovných pomôcok v súvislosti s možným zavlečením Eboly 

- tlačové správy o pripravenosti prírodných a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2014 
a správy o kvalite vody na prírodných a umelých kúpaliskách v Bratislavskom kraji za 
príslušný kalendárny týždeň 

- Svetový deň vody 2014 a Deň otvorených dverí na odbore PPL 
 
Každý mesiac prebiehal monitoring masmédií a realizácia spätnej väzby na mediálne výstupy 
hovorcu a odborných pracovníkov RÚVZ Bratislava na gremiálnej porade úradu, spracovanie 
a štatistika mediálnych výstupov pre médiá za príslušný kalendárny mesiac bola každý mesiac 
zasielaná na Úrad verejného zdravotníctva SR. 
 
Mediálny referát zabezpečoval v roku 2014 tieto úlohy - marketingová komunikácia: 
 

 stanovovanie cieľov v oblasti marketingového PR, formovanie a realizácia programu 
a techník vzťahov s verejnosťou 
Cieľom public relations je šíriť a propagovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

Bratislava aktívne a reaktívne, zabezpečiť aby sa verejnosť (všeobecná i mediálna) dozvedala 
pravdivé informácie o našom úrade vždy v správny čas a s využitím ďalších nástrojov marke-
tingového mixu, ktorý úrad využíva. Vytváranie dobrých vzťahov s verejnosťou je základným 
a najužitočnejším nástrojom, ktorý náš úrad musí využívať. Formovanie a udržanie dobrého 
mena, prostredníctvom napr. využívania firemnej symboliky (loga), aktualizovanej interneto-
vej stránky a vhodne zvolenej propagácie je kľúčové. Náš úrad si v roku 2014 stanovil ciele, 
ktoré sa priebežne plnia. Súčasťou vzťahov s mediálnou verejnosťou bola i vzájomná komu-
nikácia a spolupráca so všetkými odbormi úradu a vedúcim služobného úradu. Dlhodobým 
cieľom je budovanie dobrých vzťahov s verejnosťou, tzn. s potencionálnymi zákazníkmi 
(stránkami) a médiami. Na budovaní tejto oblasti sa spolupodieľajú všetci zamestnanci, preto 
by malo byť budovanie dobrého mena nášho úradu a vybavovanie klientov bezproblémové, 
nekonfliktné a vždy taktné.  
 

 tvorba a realizácia aktívnej a reaktívnej PR prostredníctvom marketingových nástrojov  
a komunikačného mixu  
Akcie a podujatia organizované v roku 2014: 

Svetový deň vody (20.3.2014) – „Voda a energia“ 
- informačné materiály, propagácia prostredníctvom tlačových agentúr SR a internetovej 

stránky nášho úradu s cieľom podporiť a udržať dobré meno úradu a zároveň informovať 
o aktivitách spojených s podporou a ochranou zdravia, plagáty boli odprezentované aj na 
nástenkách a vývesných tabuliach, príp. na vchodových dverách 

- leták – Kvalitná pitná voda – cesta ku zdraviu 
Pohybom ku zdraviu ( 12.5.-30.5.2014) 
 
Európsky týždeň BOZP - Deň otvorených dverí (20.10.2014) 
 

 príprava a tvorba informačných materiálov a využívanie firemnej symboliky 
Mediálny referát zabezpečovať všetky propagačné materiály na jednotlivé akcie 

s podujatia. Cieľom bolo informovať o aktivitách na ochranu, podporu a rozvoj verejného 
zdravia, zaujať novými informáciami a trendmi v oblasti verejného zdravia a prilákať verej-
nosť a tým zvýšiť image nášho úradu u verejnosti prostredníctvom médií a internetovej strán-
ky úradu. 
 



 
 

 príprava a zverejňovanie informačných materiálov na internetovej stránky úradu a na 
intranete, aktívna spolupráca pri tvorbe internetovej stránky úradu 
Internetová stránka úradu slúži predovšetkým na informovanie širokej verejnosti 

o aktuálnych udalostiach, mimoriadnych kontrolách a kontrolách realizovaných pracovníkmi 
nášho úradu. Každá mimoriadna udalosť bola okamžite uverejnená v sekcii Aktuality. Štatis-
tika výskytu chrípky, chrípke podobných ochorení a akútnych respiračných ochorení bola 
uverejnená v „Aktualitách“ každý piatok od začiatku chrípkovej sezóny až do jej konca. 
V letnej kúpacej sezóne 2014 bol pravidelne vo štvrtok uverejnený monitoring kvality vody 
na prírodných a umelých kúpaliskách v Bratislavskom kraji za príslušných kalendárny týždeň. 
V závislosti od okolností, každá nová správa týkajúca sa napr. v zhoršenej kvality vody, vo 
zvýšenom výskyte chrípky, bola okamžite uverejnená na prvom mieste v spomínaných Aktua-
litách a zároveň bola vydaná mimoriadna tlačová správa, ktorá o týchto novovzniknutých 
udalostiach informovala. Na internetovej stránke boli takisto uverejňované propagačné mate-
riály, ktoré oboznamovali širokú verejnosť o pripravovanej akcii (Svetový deň vody 2014 
a iné).  

Taktiež sme uverejňovali informácie o výskyte vírusového ochorenia Ebola, pričom 
tejto téme bola venovaná osobitná podstránka poskytujúca informácie o stručnej charakteris-
tike ochorenia, obsahovala edukačný materiál, informáciu pre cestujúcich vo výskyte Eboly 
v západnej Afrike a taktiež tlačové správy súvisiace s edukáciou Eboly v zdravotníckych za-
riadeniach v Bratislavskom kraji. 
 Na intranetovej stránke sa v roku 2014 začali uverejňovať informácie týkajúce sa tu-
najšej odborovej organizácie. Po rozkliknutí na odkaz sa členom a pracovníkom nášho úradu 
otvorí podstránka, v ktorom sa nachádzajú oznamy, termíny zasadnutí členov odborovej or-
ganizácie a zároveň aj ponuky na rekreáciu či výlety. 
 Súčasťou intranetu aj naďalej zostal plánovací kalendár, v ktorom sa zaznamenávajú 
termíny zasadnutí komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, termíny gremiálnych porád 
a iné. Termíny sa zahlasujú na mediálnom referáte a následne sú uverejnené na intranete.  
 
Poskytovanie informácií 
 

 poskytovanie informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám 
V roku 2014 vybavil mediálny referát 41 žiadostí o informácie v zmysle zákona 

č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Boli vydané 4 rozhodnutia 
o neposkytnutí informácií, v jednom prípade bola žiadosť postúpená na iný regionálny úrad 
verejného zdravotníctva (so sídlom v Dunajskej Strede). Najviac žiadostí bolo vybavených 
v spolupráci s odborom hygieny výživy (14), s odborom hygieny životného prostredia (10), 
odbor preventívneho pracovného lekárstva riešil 6 žiadostí, odbor hygieny detí a mládeže 2 
žiadosti, ostatné odbory vybavili po 1 žiadosti, pričom niektoré odbory súčasne participovali 
na vybavení žiadostí týkajúcich sa iných odborov. 
 
Vzdelávacie aktivity 
 
 Pracovníci úradu sa v r.2014 zúčastňovali na rôznych externých odborných konferen-
ciách, školeniach a podobných podujatiach. Aktívnych vstupov bolo celkom 78, pasívna 
účasť bola v 181 prípadoch. Niektorí pracovníci  prednášali alebo sa zúčastňovali na poduja-
tiach opakovane. 
 Podrobnosti sú v analýzach činnosti jednotlivých odborov. 
 
 



 
 

j. Laboratórne činnosti 
 

Do odboru hygienických laboratórií RÚVZ Bratislava hl. mesto so sídlom v Bratislave 
sú začlenené 3 oddelenia: 
Oddelenie laboratórií hygieny práce (LHP), Oddelenie mikrobiológie životného prostredia 
(MŽP) a Oddelenie hygienických laboratórií (OHL). Laboratóriá sú akreditované Slovenskou 
národnou akreditačnou službou v súlade s ISO/IEC 17025:2005. 
 
Oddelenie mikrobiológie životného prostredia vykonáva mikrobiologické a biologické sta-
novenia vo vzorkách vody, mikrobiologické vyšetrenie vzoriek potravín, kozmetiky, mikro-
biologicky vyšetruje stery a materiál zo zdravotníckych zariadení a iných prevádzok starostli-
vosti o telo, stery z prostredia potravinárskych prevádzok, biologické stanovenia prinesených 
jedincov článkonožcov, botanické obhliadky výskytu makrofýt na prírodných kúpaliskách. 
V roku 2014 sa vyšetrilo mikrobiologicky 4673 vzoriek a po biologickej stránke 1154 vzo-
riek. 
 
Oddelenie hygienických laboratórií vykonáva chemické analýzy vzoriek vôd, požívatín 
a kozmetiky. V roku 2014 boli chemické analýzy vykonané v 1707 vzorkách (786 – pitné 
vody, 427 – voda na kúpanie, 14 – minerálne vody, 274 – potraviny, 206 – kozmetika), v kto-
rých sme analyzovali spolu 12 171 ukazovateľov a vykonali 24 582 analýz. 
 
Analýzy kozmetických výrobkov vykonávajú OHL a MŽP s pôsobnosťou pre všetky RÚVZ 
v SR. V roku 2014 bolo analyzovaných 206 vzoriek kozmetiky. 
 
Oddelenie laboratórií hygieny práce vykonáva odbery pracovného ovzdušia, fyzikálne me-
rania veličín v zložkách pracovného prostredia a tiež analýzy biologického materiálu. 
Oddelenie LHP objektivizuje pracovné prostredie meraním: 
 
- chemických škodlivín (ozón, formaldehyd, organické prchavé látky) – 64 vzoriek 
- prašnosti (prach s obsahom azbestových vlákien) – 128 vzoriek 
- meranie početnosti častíc pri objektivizácii čistých priestorov) - 20 vzoriek 
- mikroklimatických faktorov (rýchlosť prúdenia, relatívny vlhkosť a teplota vzduchu) – 156 
- rýchlosti prúdenia v digestoroch alebo laminárnych boxoch – 19 vzoriek 
- vykonáva biologické expozičné testy u pracovníkov v riziku chemických látok – 83 vzoriek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Rozpočet organizácie 
 

Limit neinvestičných výdavkov stanovený rozpočtom na r. 2014 v čiastke 1 947 655 
EUR, po všetkých úpravách v čiastke 2 445 231,81 EUR, bol v roku 2014 vyčerpaný na 
100%. Prostriedky boli využité efektívne, hospodárne a účinne na zabezpečenie podmienok 
pre plnenie úloh nášho úradu. Finančné prostriedky na kapitálové výdavky pre RÚVZ BA 
v roku 2014 neboli pridelené. Skutočné čerpanie výdavkov v štruktúre podľa jednotlivých 
kategórií je uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 

Názov Upravený 
rozpočet 

Čerpanie 
rozpočtu % plnenia Zostatok 

600-Bežné výdavky 2 445 231,81 2 445 231,81 100 0 
   610-Mzdy, platy, služobné príjmy 
          a ostatné osobné vyrovnania 1 533 841,00 1 533 841,00 100 0 

   620- Poistné a príspevok 
           do poisťovní 

517 068,74 517 068,74 
100 0 

   630-Tovary a služby 353 388,83 353 388,83 100 0 

   640- Bežné transfery 40 933,24 40 933,24 100 0 

700-Kapitálové výdavky 0 0 100 0 
Výdavky spolu 2 455 231,81 2 445 231,81 100 0  

 
 
 Objem predpísaných rozpočtových príjmov pre rok 2014 predstavoval čiastku 350 000 
EUR, čo bol plnený na 102,45 % t.j. 358 599,28 EUR a to 
 
 212003 Z prenajatých priestorov:               250,00 EUR 

221002 Za predaj kolkových známok:       204 406,50 EUR 
222003 Za porušenie predpisov:          57 130,43 EUR    

 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb:      91 570,35 EUR 
 292012 Z dobropisov:             2 346,00 EUR 
 292027 Iné:               2 896,00 EUR 
  
 Pohľadávky voči rozpočtovým príjmom k 31.12.2014 predstavujú sumu 55 004,70 
 EUR, z toho 
  Príjmy z pokút:     45 549,53 EUR 
  Náklady za laboratórne vyšetrenia:     2 024,57 EUR  
  Príjmy za rozbory:       7 094,60 EUR 
  Trovy konania:          336,00 EUR 
 
 Každá pohľadávka je postúpená na ďalšie vymáhanie (súdne resp. exekučné) po uply-
nutí 3 mesiacov od skončenia lehoty splatnosti. 
 
 RÚVZ BA ako rozpočtová organizácia všetky príjmy odvádza do štátneho rozpočtu. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Personálne obsadenie : 
 
 
Stav zamestnancov RÚVZ Bratislava hl. mesto so sídlom v Bratislave k 31.12.2014 

 
Zamestnanci zaradení podľa zákona č. 552/2003 Z. z. 

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
(vo fyzických osobách) 

 
Kategória Počet zamestnancov 

Lekár 3 
Sestra 1 

Verejný zdravotník 7 
Zdravotnícky laborant 20 

Fyzik  
Laboratórny diagnostik 8 

THP - VŠ 6 
THP - ÚSV 14 
Robotníci 19 

Spolu 78 
 



 
 

 
Zamestnanci zaradení podľa zákona č. 400/2009 Z. z. 

o štátnej službe (vo fyzických osobách) 
 

Kategória 
Štátny 
radca 

Hlavný 
radca 

Odborný 
radca 

Samostatný 
radca Radca 

Hlavný 
referent 

Odborný 
referent 

Samostatný 
referent Spolu 

Lekár 1 7 4      12 
Sestra          
Verejný zdravotník  2 34 4 26 1   65 
Zdravotnícky laborant          
Fyzik          
Laboratórny diagnostik          
THP - VŠ  2 3      5 
THP - ÚSV     2    2 
Robotníci          
Spolu 1 9 41 4 28 1   84 



 
 

 

V sledovanom období sú v mimoevidenčnom stave 

(spolu verejná aj štátna služba): 

 

materská dovolenka 3 

rodičovská dovolenka 3 

neplatené voľno 0 

 
 
 
 
 

Prehľad počtu zamestnancov za r. 2014 
 

Počty zamestnancov 
Plán 

rok 2013 
Skutočnosť 

rok 2013 
Evidenčný poč. zam. vo fyz. osobách k poslednému dňu 
sled. obdobia 183 162 
Priemerný ev. poč. zam. vo fyz. osobách v sledovanom ob-
dobí 183 162 
    
Evidenčný počet zam. prepočítaný k poslednému dňu sled. 
obdobia 183 159,85 
Priemerný evidenčný počet zam. prepočítaný v sledovanom 
období 183 159,85 
  
SPOLU    



 
 

Prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2014 podľa kategórií a vekovej štruktúry 
 

Veková štruktúra zamestnancov podľa kategórií k 31. 12. 2012 (všetci zamestnanci)   

THP   

  
Lekár Sestra 

Verejný 

zdravotník 

Zdrav. 

laborant 
Fyzik 

Labor.  

diagnostik VŠ ÚSV 

Robotnícke 

povolanie 
Spolu 

do 20 rokov                  0  

20 - 24    3        2   5 

25 - 29    8   1  2 1 1 13 

30 - 34 1   5      3   9 

35 - 39 1   9 1    1 1 2 15 

40 - 44 1  3 2   1 2 1 1 11 

45 - 49    11 1     2 2,74 16,74 

50 - 54   13 7  1  5 2,67 28,67 

55 - 59 2  9 7  1 1 1 2,60 23,60 

60 - 64 5 1 10 3  2  2,11 2,73 25,84 

65 a viac 5  1    2  2 2 12 

Spolu 15 1 72 21 0 8 9 17,11 16,74 159,85 

 
 



 
 

 
 Prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2012  podľa kategórií a odborov 

  

THP   

  
Lekár Sestra 

Verejný 

zdravotník 

Zdrav. 

laborant 
Fyzik 

Labor.  

diagnostik VŠ ÚSV 

Robotnícke 

povolanie 

Spolu 

  

HŽP 2   19         1   22 

HDM 1   9            10 

PPL 2   12            14 

HV 2   14         1   17 

PZ 2 1 2       5 

EPI 3   12            15 

Laboratóriá 1    21,00   8,00   1 2 33 

Úsek RH 2   1       7,00 6  16 

OZpŽ   3         3 

HTČ          2,00  8,11 14,74 24,85 

Spolu 15 1 72 21 0 8 9 17,11 16,74 159,85 



 
 

7. Ciele a prehľad ich plnenia 
 

Základným cieľom pôsobenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava 
hlavné mesto je ochrana a podpora verejného zdravia obyvateľov Bratislavského kraja 
a zlepšenie zdravotného stavu populácie a kvality ich života. 

Metódy plnenia uvedených cieľov sú dané zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochra-
ne. podpore a rozvoji verejného zdravia a ďalšími zákonmi (zák. NR SR č. 152/1995 Z.z. 
o potravinách, zák. NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zák. NR SR 
č. 131/2010 o pohrebníctve, zák. NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení ne-
skorších predpisov). 

Podrobný prehľad plnenia úloh je v analýze činnosti jednotlivých odborov. 
 
8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku  
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto je rozpočtovou or-
ganizáciou Ministerstva zdravotníctva, možnosti jej činnosti a rozvoja sú preto determinované 
touto skutočnosťou. Z tohto hľadiska je možné konštatovať, že rozsah a úroveň plnených úloh 
boli v r. 2014 v súlade s vynaloženými prostriedkami. 

Ďalším faktorom bola pretrvávajúca potreba úsporných opatrení, na základe ktorých 
nie len že nebolo možné doplniť aj tak poddimenzované personálne obsadenie úradu (úrad je 
jediným zariadením s celokrajskou pôsobnosťou v SR!), ale bolo potrebné pristúpiť aj k ďal-
šej personálnej reštrikcii. Odchádzajúcich zamestnancov osoby nebolo možné nahradiť prija-
tím nových pracovníkov. 

Finančné prostriedky obmedzovali možnosti výkonu platených služieb, nakoľko pre-
vádzkové prostriedky neumožňovali plne využívať potenciál hygienických laboratórií. Navy-
še – časť technického vybavenia laboratórií je značne opotrebovaná a vyžaduje si obnovu. 
Rovnako je problematické dlhodobo udržiavať stav laboratórií v súlade s požiadavkami akre-
ditačnej komisie a plniť požiadavky na správnu laboratórnu prax. 

Pre naplnenie príjmovej časti rozpočtu na r. 20104 boli ako prebytočný a nepoužiteľný 
majetok ponúknuté na odpredaj platinové misky a časť pozemku a objekt na Trnavskej ceste 
68 v Bratislave. Za týmto účelom boli aj spracované znalecké posudky s cenovým odhadom. 

 
9. Hlavné skupiny odberateľov 
 

a. Odbor hygieny životného prostredia 
b. Odbor hygieny výživy 
c. Odbor hygieny detí a mládeže 
d. Odbor preventívneho pracovného lekárstva 
e. Odbor ochrany zdravia pred žiarením 
f. Odbor epidemiológie 
g. Odbor hygienických laboratórií 
h. Odbor hygieny zdravotníckych zariadení 
i. Odbor podpory zdravia 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KONTROLA, DOZOR A SŤAŽNOSTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. Prehľad: 
 

- 2 petície – zameraná na nadmernú hlučnosť z trolejbusovej dopravy.  
Petície boli odstúpené v časti na Magistrát hl. mesta SR 

 
- 1 sťažnosť – zameraná proti záveru hygienickému prieskumu pracoviska pri riešení 

choroby z povolania 
Sťažnosť bola postúpená na ÚVZ SR  
 

- Podania – v roku 2014 bolo zaevidovaných 21 750 podaní 
  
2. Zamerania opodstatnených sťažností : 0 
 

3. Prijaté opatrenia : 0 
 

4. Prehľad riešených podaní (petície, sťažnosti, podnety) v tabuľke  
 

petície sťažnosti podania 
2 1 210750 

 
5. Kontrolná činnosť 
 

V  roku 2014 bolo vykonaných referátom kontroly celkom 13 kontrolných akcií, z toho 
boli 3 kontroly mimoriadne. 
 

Referát kontroly vykonal v  roku 2014 13 kontrolných akcií, z ktorých bolo 10 násled-
ných finančných kontrol,  z toho 3 kontroly mimoriadne, vykonané podľa zákona NR SR 
č. 502/2002 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, a 3  kontroly, ktoré boli vykonané podľa zákona č. 
10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej  správe v znení neskorších predpisov. 

 
Z  následných finančných kontrol bolo vypracovaných 6 záznamov o výsledku násled-

ných finančných kontrol, kde neboli zistené nedostatky, z toho 1 mimoriadna, a 4 správy 
o výsledku  následných finančných kontrol, kde boli zistené nedostatky, z toho 2 mimoriadne 
kontroly. 

    
Podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov bo-

li  vykonané 3 kontroly z ktorých boli vypracované 2 záznamy o výsledku kontroly, kde ne-
boli zistené nedostatky a  1 protokol o výsledku kontroly, kde boli zistené nedostatky. 

 
Z vykonaných kontrol, u ktorých boli zistené nedostatky bolo prijatých 10 opatrení na ich 
odstránenie. V priebehu roka 2014 3 opatrenia boli splnené. Kontrola plnenia 7 opatrení bude 
vykonaná v roku 2015.   

 
Vykonané plánované kontroly v roku 2014 RÚVZ Bratislava, v počte: 10 
 
Mimoriadne kontroly v počte : 3  
 
 
 



 
 

Predmety vykonaných kontrol: 
 
Podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli vykonané nasledovné následné finanč-
né kontroly, u ktorých boli zistené nedostatky. 
 
Mimoriadna následná finančná kontrola č.6/2014 v oblasti cestovných náhrad / cestovné, 
stravné, ubytovanie, vedľajšie výdavky / podľa zákona NR SR č. 283/2002 Z.z. o cestovných 
náhradách v znení neskorších predpisov a Smernice pre poskytovanie náhrad pri tuzemských 
a zahraničných pracovných cestách č. 5/2009 a jej Dodatkov č. 1 až 3, a v oblasti vykonávania 
predbežnej finančnej kontroly cestovných náhrad. 
 
V  Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8,  v odbore HTČ, 
oddelenie rozpočtu a financovania  
 
Termín výkonu kontroly od 24. 4. 2014  do 19. 5. 2014     
 
Kontrolované obdobie: 2. polrok 2013  a 1. štvrťrok 2014   
 
 
Následná finančná kontrola č. 8/2014. 
 
Následná finančná kontrola č.4/2014 dodávateľských faktúr (evidencia, predmet fakturácie 
a jeho účel, správnosť fakturácie, likvidácia faktúr, podpisovanie faktúr oprávnenými osoba-
mi, vykonávanie predbežnej finančnej kontroly objednávok ). 
  
Kontrola bola vykonaná v čase od  16. 7. 2014 do 8. 8. 2014 
 
v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Bratislava, hl. so sídlom v Bratislave, Ružinov-
ská 8, Bratislava – v odbore hospodársko-technických činností, oddelenie rozpočtu a financo-
vania, oddelenie prevádzky.    
 
Za obdobie: rok 2013 (mesiace: február, marec, jún, september, november a december), a rok 
2014  (mesiace: január, február, marec, apríl,  máj, jún). 
 
Následná finančná kontrola č. 10/2014. 
 
Následná finančná kontrola č. 10/2014 – odovzdávania právoplatných rozhodnutí učtárni k 
zaúčtovaniu, na základe ktorých boli uložené pokuty zamestnancami z jednotlivých odborov 
RÚVZ fyzickým, alebo právnickým osobám. 
                     
v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, v nasledovných od-
borooch: Odbor HTČ, OOD, OHŽP, OHV, OHDaM a OPPL. 
 
Termín výkonu kontroly od 5. 9. 2014 do 12. 9. 2014. 
 
Kontrolované obdobie: rok 2013 a 1. polrok 2014.    
 
Mimoriadna následná finančná kontrola č. 12/2014. 
 



 
 

Mimoriadna následná finančná kontrola č. 12/2014 zameraná na kontrolu odovzdávania zin-
kasovaných finančných prostriedkov za uložené pokuty do pokladne úradu. Dodržiavanie 
internej Smernice o blokovom konaní, ktorá nadobudla účinnosť dňa 19. 2. 2007, Dodatku č. 
1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. 10. 2009, a Dodatku č. 2, ktorý, nadobudol účinnosť od. 9. 
9. 2013.    
  
v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Bratislava, hl. so sídlom v Bratislave, Ružinov-
ská 8, Bratislava – v odbore hospodársko-technických činností, oddelenie rozpočtu a financo-
vania. v odbore hygieny výživy, v odbore hygieny životného prostredia a v odbore hygieny 
detí a mládeže  
 
Kontrolované obdobie: 1. až 3. štvrťrok 2014 
 
Kontrola bola vykonaná v čase od: 15.10.2014 do 21.10.2014 
 
Následné finančné kontroly vykonané podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o fi-
nančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov, kde neboli zistené nedostatky. 
 
Následná finančná kontrola č. 1/2014. 

 
Následná finančná kontrola č. 1/2014 pokladne, pokladničných dokladov,  pokladničnej hoto-
vosti, vykonávania inventarizácií pokladničných hotovostí, kolkové známky, podľa zákona  
NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.  
                     
v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, v odbore HTČ – 
oddelenie rozpočtu a financovania. 
 
Termín výkonu kontroly od  8. 1. 2014 do 15. 1. 2014 
 
Kontrolované obdobie:  2. polrok 2013 

 
Vykonanou následnou finančnou kontrolou neboli zistené nedostatky.  

 
Následná finančná kontrola  č. 2/2014. 

 
Následná finančná kontrola č.2/2014  zameraná na kontrolu odovzdávania zinkasovaných 
finančných prostriedkov  za pokuty do pokladne úradu, na uzatváranie dohôd o hmotnej zod-
povednosti za peňažné prostriedky za vybrané pokuty a za pokutové bloky - dodržiavanie 
internej Smernice o blokovom konaní, ktorá nadobudla účinnosť dňa 19. 2. 2007, Dodatku č. 
1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. 10. 2009, a Dodatku č. 2, ktorý, nadobudol účinnosť od. 9. 
9. 2013.   

 
  v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Bratislava, hl. so sídlom v Bratislave, Ruži-
novská 8, Bratislava – v odbore hospodársko-technických činností, oddelenie rozpočtu 
a financovania. v odbore hygieny výživy, v odbore hygieny životného prostredia a v odbore 
hygieny detí a mládeže.  
 
 
 



 
 

Kontrolované obdobie: 3. a 4. štvrťrok 2013. 
 
Kontrola bola vykonaná v čase od: 16. 1. 2014 do  14. 2. 2014 s prerušením od  28. 1. 2014  
                                                   do 13. 2. 2014 
 

Vykonanou následnou finančnou kontrolou neboli zistené nedostatky.  
 
Následná finančná kontrola č. 4/2014 
 
Následná finančná kontrola č.4/2014  zameraná na kontrolu vydávania počtov stravných líst-
kov zamestnancom RÚVZ Bratislava a  nároku  na stravné lístky zamestnancov RÚVZ Brati-
slava.  
 
v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Bratislava, hl. m. so sídlom  Ružinovská 8, 
v nasledovných odboroch: 
 
- osobný úrad 
- odbor hospodársko-technických činností 
 
Termín výkonu kontroly od   20. 3. 2014  do 3. 4. 2014 
 
Kontrolované obdobie:    mesiace február, máj, august, október a december 2013 
 
Kontrola bola vykonaná v čase: od 20. 3. 2014 do 3. 4. 2014 

 
Porovnaním podpísaných zoznamov zamestnancami RÚVZ Bratislava, na základe kto-

rých boli vydané stravné lístky  s dovolenkovými lístkami, s dokladmi na čerpanie študijného 
voľna, potvrdeniek od lekárov a zoznamom za vykonané služobné cesty, neboli zistené nedos-
tatky.  

  
Následná finančná kontrola č. 7/2014. 

 
Následná finančná kontrola č. 7/2014 pokladne, pokladničnej hotovosti, pokladničných do-
kladov, evidencie kolkových známok, odvodu finančných prostriedkov za kolkové známky,  
vykonávania inventarizácie pokladničnej hotovosti, kolkových známok  podľa zákona  NR SR 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.   
                     
v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva   Bratislava, Ružinovská 8, v odbore HTČ – 
oddelenie rozpočtu a financovania. 
 
Termín výkonu kontroly od  20.6.2014 do 15. 7. 2014 
 
Kontrolované obdobie:  1. polrok 2014 
                                        
Vykonanou následnou finančnou kontrolou č. 7/2014 neboli zistené nedostatky. 
 
Následná finančná kontrola č. 9/2014. 
 



 
 

Následná finančná kontrola č.9/2014 odberateľských faktúr (evidencia, predmet fakturácie, 
náležitosti faktúr ). a kontrolu plnenia opatrenia č. 1 príkazného listu vedúceho služobného 
úradu č. 11/2009 z vykonanej následnej finančnej kontroly č. 5/2009.                  
 
Kontrola bola vykonaná v čase od 13. 8. 2014 do 2. 9. 2014 v Regionálnom úrade verejného 
zdravotníctva SR so sídlom v Bratislave – v odbore hospodársko-technických činností, odde-
lenie  rozpočtu a financovania a v odboroch, ktoré predkladajú podklady  k fakturácii.     
 
Kontrolované obdobie: január, február, marec, apríl, máj, august, október, november a de-
cember 2013. 
 

Vykonanou následnou finančnou kontrolou č. 9/2014 - odberateľských faktúr neboli 
zistené nedostatky.    
 
Mimoriadna následná finančná kontrola č. 13/2014. 
 
Mimoriadna následná finančná kontrola č. 13/2014 telefónnych účtov na súkromné telefónne 
hovory v sieti Telefonica O2   a v sieti  T – mobile. 
 
V Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, v nasledovných od-
boroch:  OHTČ, OHŽP,  OHV,   OPPL a odbor epidemiológie. 
 
Termín výkonu kontroly: od  30. 10. 2014  do 2. 12. 2014 
 
Kontrolované obdobie:  rok 2013: december, 
                                       rok 2014: január, marec, máj, jún, september, október  

 
Vykonanou mimoriadnou následnou finančnou kontrolou č. 13/2014 neboli zistené nedostat-
ky. 
 
Podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších 
predpisov boli vykonané nasledovné  kontroly, u ktorých  boli zistené ne-
dostatky. 
 
Kontrola č. 3/2014  vybavovania rozhodnutí vydaných RÚVZ hl.m. Bratislava, dodržiavania 
lehôt a vyznačovania právoplatnosti rozhodnutí, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní / správny poriadok / v znení neskorších predpisov. 
 
v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Bratislava, hl. m. SR so sídlom v Bratislave, 
Ružinovská 8 - v nasledovných odboroch:  
- hygieny zdravotníckych zariadení 
- hygieny detí a mládeže 
- hygieny životného prostredia 
- preventívneho pracovného lekárstva 
- ochrany zdravia pred žiarením 
- epidemiológie 
- hygieny výživy 
 
Kontrola bola vykonaná v čase od  19. 2. 2014 do  13. 3. 2014 
Kontrolované obdobie: rok 2013 - výberovým spôsobom.  



 
 

Podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších 
predpisov boli vykonané nasledovné  kontroly, u  ktorých neboli zistené ne-
dostatky. 
 
Kontrola č. 5/2014. 
 
Kontrola plnenia opatrení z  vykonanej kontroly č. 2/2013 - evidencie dochádzky do práce, 
prerušovania pracovného času zo služobných a súkromných dôvodov, dodržiavania pracov-
ného času (zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov, Zákonník 
práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a Pracovné poriadky zamestnancov 
RÚVZ Bratislava, hl. mesto so sídlom v Bratislave zo dňa 3. 9. 2008 a zo dňa 1. 8. 2012). 
 
V Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratisla-
ve, Ružinovská 8  
 
v odboroch :  odbor hygieny zdravotníckych zariadení, odbor hygieny životného prostredia      
 
Termín výkonu kontroly :  od 7. 4. 2014  do 10. 4. 2014 
 
Kontrolované obdobie: marec až december 2013 a január až marec 2014 
 

Vykonanou kontrolou plnenia prijatých opatrení bolo zistené, že opatrenia sú splnené 
a plnia sa.  
Kontrolná akcia č. 11/2014. 
 
Kontrola vykonaná na plnenie prijatých opatrení z vykonaných kontrol č. 10/2013 a č. 
11/2013, ktoré boli zamerané na odovzdávanie a preberanie spisov do registratúrneho stredi-
ska RÚVZ Bratislava, z príručných archívov odborov, na uložené spisy v príručných archí-
voch, za obdobie od roku 2001 do roku 2013. 
  
v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Bratislava, hl. m. SR so sídlom v Bratislave, 
Ružinovská 8 
 

- v odboroch: hospodársko-technických činností, oddelenie prevádzky, odbor organizač-
no-dokumentačný, odbor preventívneho pracovného lekárstva, odbor hygieny detí a 
mládeže, odbor hygieny životného prostredia,  

 
Termín výkonu kontroly od   3.10.2014 do 14. 10. 2014 
  
Kontrolou plnenia prijatých 9-tich opatrení na odstránenie nedostatkov bolo zistené, že opat-
renia sú splnené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODPORA  ZDRAVIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A.   Organizácia a podmienky činnosti odboru podpory zdravia vrátane 
Poradenského centra ochrany a podpory zdravia 
 

1. Organizačná štruktúra 
Odbor podpory zdravia realizuje preventívnu a edukačnú činnosť so zameraním na ne-

infekčné ochorenia s hromadným výskytom. Odbor vedie lekárka so špecializáciou z vedného 
odboru 51-01-9 nutrícia a kvalifikačným stupňom IIa. samostatný vedecký pracovník.  

Poradenská činnosť zabezpečuje OPZ dvomi poradňami :  
Poradňou zdravia na Ružinovskej ul. č. 8 s pobočkou PZ Kýčerského poskytuje poraden-
skú činnosť pre okresy Bratislava I – IV a Poradňou zdravia v Petržalke na Osuského ul. č. 
1/3, ktorá poskytuje svoju činnosť pre obyvateľov okresu Bratislava V - Petržalka.  

V prípade potreby tieto Poradne poskytujú poradenskú činnosť aj pre obyvateľov ok-
resov Malacky, Senec a Pezinok, ktoré sú súčasťou Bratislavského kraja. V rámci poradne 
vyvíjajú svoju činnosť aj nadstavbové poradne. 

 
2. Personálne obsadenie odboru 

OPZ vedie lekárka so špecializáciou nutrícia a prevencia, v rámci odboru ďalej pracu-
jú - psychológ so zameraním na poradenskú činnosť z problematiky zvládania stresu, fajčenia 
a iných závislostí, lekárka s atestáciou II stupňa z odboru vnútorné lekárstvo a atestáciou z  
klinickej farmakológie, 2 magistre verejného zdravotníctva ktoré participuje na poradenskej 
činnosti a edukačných aktivitách oboch PZ a 1 zdravotná sestra. 

Všetci pracovníci odboru majú uzatvorenú pracovnú zmluvu s RÚVZ na plný úväzok. 
Personálne obsadenie viď tabuľka č. 1. 
 
B.       Vzdelávanie pracovníkov 
Pracovníci Odboru   podpory zdravia sa v  roku 2014 zúčastnili na  školiacich akciách, odbor-
ných podujatiach kde prezentovali   nasledujúce príspevky. 
a/ Účasť na školiacich akciách,  odborných podujatiach a prednášková činnosť 
     

1. MUDr. Alžbeta Béderová,CSc.  
 
- A. Béderová : Preventívne činnosti a zameranie OPZ. Farmaceutická fakulta UK Brati-

slava,  7.4.2014 
- A. Béderová : Moderná výživa - riziká a prednosti. Farmaceutická fakulta UK  Bratisla-

va,   8.4.2014 
- A. Béderová: Výživa v prevencii voľnoradikálových ochorení. Farmaceutická fakulta 

UK Bratislava,  20,10,2014 
 Pozitívna psychológia a psychológia zdravia,  Celoslovenskú konferenciu s medziná-

rodnou účasťou 15.5. 2014, MZ SR, Limbová 2, Bratislava      
 

2.    PhDr. Jozef  Prokop 
 
-  Pozitívna psychológia a psychológia zdravia,  Celoslovenskú konferenciu s medziná-

rodnou účasťou 15.5. 2014, MZ SR, Limbová 2, Bratislava      
  

3.  MUDr. Zora Gerová,CSc 
 
- Gerová Z. et al. Výskyt rizikových faktorov kardiometabolických ochorení v populácii 

zdravých študentov stredných škôl Bratislavského samosprávneho kraja: Projekt Rešpekt 



 
 

pre zdravie  
Prezentácia pre gremiálnu poradu RUVZ Ba, november 2014 

- Gerová Z. et al. Výskyt rizikových faktorov ochorení srdca a ciev u zdravých študentov 
stredných škôl - výsledky projektu Rešpekt pre zdravie 
Prezentácia pre riaditeľov stredných škôl BSK, september 2014 

- Podolinská, M., Horváthová, E., Gerová, Z.: Determinanty zdravia v spôsobe života stre-
doškolskej mládeže bratislavského samosprávneho kraja vo vzťahu k tlaku krvi – pred-
náška. IV. ročník konferencie doktorandov, Trnava, 1. – 2. apríl 2014 

- Podolinská, M., Horváthová, E., Gerová, Z.: Pozitívna rodinná anamnéza zvýšeného tla-
ku krvi ako rizikový faktor prehypertenzie a hypertenzie u stredoškolskej mládeže brati-
slavského samosprávneho kraja – poster. VIII. celoštátna odborná konferencia Sloven-
skej komory medicínsko-technických pracovníkov, Trenčín, 7. – 8. apríl 2014 

- Podolinská, M., Horváthová, E., Gerová, Z.: Hodnoty krvného tlaku u žiakov stredných 
škôl bratislavského samosprávneho kraja vo vzťahu k nadhmotnosti a obezite – poster. 
VIII. celoštátna odborná konferencia Slovenskej komory medicínsko-technických pra-
covníkov, Trenčín, 7. – 8. apríl 2014 

- Podolinská, M., Horváthová, E., Gerová, Z.: Sledovanie rizikových faktorov životného 
štýlu u žiakov stredných škôl bratislavského samosprávneho kraja vo vzťahu k tlaku krvi 
– prednáška. XIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, Tále, 23. – 25. apríl 2014 

- Podolinská, M., Horváthová, E., Gerová, Z.: Vplyv pozitívnej rodinnej anamnézy zvýše-
ného tlaku krvi na výskyt prehypertenzie a hypertenzie u stredoškolskej mládeže 
v projekte „Rešpekt pre zdravie“ – poster. XIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 
Tále, 23. – 25. apríl 2014 

 Podolinská, M., Horváthová, E., Gerová, Z.: Vplyv nadhmotnosti a obezity na výskyt 
prehypertenzných a hypertenzných hodnôt tlaku krvi u stredoškolskej mládeže v brati-
slavskom regióne – prednáška. VII. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou Glo-
bálne problémy verejného zdravotníctva, Ostrava, 14. – 15. máj 2014 

- Podolinská, M., Horváthová, E., Gerová, Z.: Rodinná anamnéza artériovej hypertenzie 
a jej vplyv na hodnoty tlaku krvi u žiakov stredných škôl v projekte „Rešpekt pre zdra-
vie“ – poster. VII. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou Globálne problémy ve-
rejného zdravotníctva, Ostrava, 14. – 15. máj 2014 

- Podolinská, M., Horváthová, E., Gerová, Z.: Výskyt vybraných rizikových faktorov hy-
pertenzie v životnom štýle 15 – 19 ročných adolescentov bratislavského kraja – poster. 
VII. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou Globálne problémy verejného zdra-
votníctva, Ostrava, 14. – 15. máj 2014 

- Podolinská, M., Horváthová, E., Gerová, Z.: Výskyt nadhmotnosti a obezity u žiakov 
stredných škôl bratislavského samosprávneho kraja vo vzťahu k tlaku krvi – prednáška. 
Dni praktickej obezitológie 2014, Bardejovské kúpele, 03. – 05. október 2014 

 
4.    Mgr. Zuzana Klinčáková 
 
- Osteoporóza a jej prevencia. Odborný seminár  , inštitút fyzioterapie, balneológie 

a liečebnej rehabilitácie. piešťany 7.10.2014 
- Svetový deň výživy, Konferencia ÚVZ SR 14.10.2014 

 
Popularizačné prednášky: 
 

A. Béderová : Nové pohľady na výživu.  Spol. Orange, Bratislava,  9.4.2014 
A. Béderová: Výživa v seniorskom veku. Jednota dôchodcov SR a KD Bratislava I., 22. 9. 
2014 



 
 

A. Béderová: Výživa a zubný kaz. Deň dentálneho zdravia, Bratislava, 26.9.2014 
A. Béderová: Aj stravou chránime srdce. Okresná organizácia .JD SR - DK Ružinov Brati-
slava, 10.11.2014 
J.Prokop: Závislosť od cigariet a spôsoby odvykania od fajčenia, 13.5.2014 Stredná odborná 
škola, Farského 9, Bratislava 
J.Prokop: Spôsoby odvykania od fajčenia a prevencia proti fajčeniu, 28. máj 2014 - ZŠ Nová 
Dedinka  
J.Prokop: Vplyv fajčenia na zdravý vývin deti v pubertálnom  veku,11. jún 2014 ZŠ Juraja  
Fándlyho 
J.Prokop: Závislosť od fajčenia a metódy na odvykania od fajčenia, 17. 5.2014,Gymnázium 
Pezinok, Senecká cesta  
J.Prokop:  Problematika fajčenia, zdravotné dôsledky a spôsoby odvykania od fajčenia“,  
24. júna 2014, Gymnázium Antona Bernoláka Senec  
Gerová Z. et al. Výskyt rizikových faktorov ochorení srdca a ciev u zdravých študentov 
stredných škôl - výsledky projektu Rešpekt pre zdravie 
Prezentácia pre riaditeľov stredných škôl BSK, september 2014 

 
C.        Rozbor činnosti 
 

1. Prioritné celospoločenské intervenčné aktivity podpory zdravia 
Pracovníci OPZ sa aktívne zapájali do plnenia prioritných programov a projektov UVZ 

SR - NPPZ, NPPO, Národný program ochrany a podpory zdravia starších ľudí, CINDI a  pre-
ventívnych intervenčných aktivít MOST, Zdravé pracoviská, Zdravé mestá, Školské ovocie, 
Výživový stav populácie SR. 
* Pracovníci OPZ zabezpečovali zvyšovanie zdravotnej uvedomelosti a nutričnej gramotnosti 
populácie. Formou odborno-populárnych prednášok a besied v počte 10 ako aj individuálnym 
poradenstvom pri 28 výjazdových akciách, pri riešení projektu Rešpekt pre zdravie a v PZ 
zabezpečovali priebežne informovanosť o problematike zdravia, zdravého životného štýlu 
a výživy. Edukovaných bolo 1522 osôb z problematiky nutrície a pohybovej aktivity a 363 
klientov z protifajčiarskej problematiky.  
* Pracovníci  odpovedali na otázky fyzických i právnických osôb písomnou, telefonickou 
i mailovou formou v počte 84.  
* V spolupráci s Okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov SR Bratislava II a DK Ružinov 
spoluorganizovali V. ročník Akadémie tretieho veku. Realizovaných bolo 8 popularizačných 
prednášok so zdravotníckej problematiky a pripravili sme štruktúru prednášok  VI. ročníka.  
* V spolupráci s MČ Staré mesto sme spoluorganizovali IV. ročník Akadémia staromestského 
seniora, kde predniesli 3 zdravotno-populárne prednášky a pripravili program pre V. ročník. 
*  PZ Petržalka v  spolupráci s MÚ– Petržalka pokračovala v nácviku kondično-posilňovacích 
cvičení na zlepšenie fyzickej a psychickej kondície seniorov. Aktivity sú zamerané na zvýše-
nie sebavedomia a elimináciu sociálnej izolácie starších ľudí v Petržalke. Pravidelného cviče-
nia sa zúčastňovalo 90 seniorov. 
* Pri šírení odborno-populárnych informácií z problematiky nutrície a optimálneho životného 
štýlu komunikovali s masmédiami a pripravovali vedecky overené informácie pre novinárov 
i priame vstupy v televíznych reláciách, rozhlase a dennej i periodickej tlače. – v počte 88. 
Pri skríningových a edukačných aktivitách spolupracovali s BSK, Magistrátom hl.m. Brati-
slava, Mestskou časťou Ružinov, Mestskou časťou Staré mesto, zdravotnými poisťovňami– 
Union, VšZP, Združením pre zdravie a výživu, agentúrami COMM, Primetime, SKS, Jedno-
tou dôchodcov SR, Komorou zubných lekárov. 



 
 

* Odborní pracovníci priebežne pokračovali v  protifajčiarskych aktivitách, realizovali 6 prednášok 
pre mladistvých spojených s meraním CO vo vydychovanom vzduchu. V rámci Svetového dňa bez 
tabaku realizovali na Farmaceutickej fakulte antikampaň pre študentov a v rámci seniorfestov realizo-
vali protifajčiarske prednášky. 
      2.  Verejné kampane a zdravotno-výchovné aktivity pri príležitosti významných dní 
Odbor podpory zdravia sa aktívne zapjil do edukačných a preventívnych aktivít pri príležitosti 
Svetových dní vyhlásených WHO - Svetový deň zdravia, Svetový deň mlieka, Svetový deň bez 
tabaku, Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci, Svetový deň srdca – jarný a jesenný 
MOST, Deň dentálneho zdravia. 
Pri týchto aktivitách realizovali skríning rizikových faktorov, individuálnu a skupinovú edu-
káciu, u rizikových jedincov aj následnú opakovanú a pravidelnú starostlivosť v PZ. 
 
        3.Výskumná a prieskumná činnosť.  

 
* Národný program podpory zdravia a Národný program prevencie nadváhy a obezity 

OPZ sa aktívne zapája do plnenia programov a projektov UVZ. Prostredníctvom svo-
jich základných a špecializovaných poradní realizuje skríning rizikových faktorov voľnoradi-
kálových ochorení a cielenú komplexnú edukáciu, posilnenie osobnej zodpovednosti klientov 
za svoje zdravie a  motiváciu k pozitívnej zmene životného štýlu. 
Plnia NPPZ formou monitorovania a hodnotenia zdravotného stavu a zdravotného uvedomenia obyva-
teľstva Slovenskej republiky ako aj NPPO 

Realizovali 28 výjazdových aktivít a v rámci primárnej prevencie uskutočnili skríning 
rizikových faktorov a následne klientov v počte 1522 odborne edukovali. Rizikoví klienti boli 
odporučení na kontrolné a pravidelné vyšetrenie do PZ resp. do starostlivosti k odbornému 
lekárovi. V spolupráci s MČ-Staré Mesto - odbor sociálnych vecí sme realizovali a v roku 
2015 plánujeme pokračovať v sérii preventívnych vyšetrení a edukačných prednášok v klu-
boch dôchodcov. V 3 poradniach zdravia – Ružinovská, Kýčerského a Osuského – bolo 
v roku 2014 komplexne vyšetrených 849 klientov. V audiovizuálnych a printových masmé-
diách bolo uverejnených  88 príspevkov a 8 odborno-populárnych prednášok.  

Participovali na príprave zákona NR SR o zákaze predaja nevhodných potravín v škol-
ských bufetoch. Pracovná skupina projektu „Rešpekt pre zdravie“ analyzuje školské prostre-
die a príslušnú legislatívu na prípravu opatrení na prevenciu nadváhy, obezity a súvisiacich 
chronických ochorení. 

 
*Národný akčný plán na kontrolu tabaku na roky 2012-2014 
Odborní pracovníci pokračovali v protifajčiarskych aktivitách na 6 stredných školách 
a v špecializovanej poradni. Pomocou smokerlyzéra bolo na obsah CO vo vydychovanom 
vzduchu vyšetrených 78 klientov PZ , 230 žiakov SŠ a 53 vysokoškolákov Farmaceutickej 
fakulty UK.. V rámci seniorfestov realizovali protifajčiarsku edukáciu pre  61 seniorov. 

 
*Národný program ochrany a podpory zdravia starších ľudí 

Cieľom aktivít je zmena súčasného vnímania starnutia populácie a postavenia seniorov 
v spoločnosti. V základných PZ bolo vyšetrených 171 seniorov nad 65 rokov, špecializovanú 
poradňu na podporu psychického zdravia navštívilo 89 seniorov.   

V spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska Bratislava II a DK Ružinov realizovali 
V.ročník Akadémie tretieho veku kde pripravili sériu prednášok na ktorých participovali. Zá-
roveň pripravili na rok 2015 VI. ročník V spolupráci s Odborom sociálnych vecí a rodiny 
 MČ-Staré Mesto realizovali sériu vyšetrení a edukačných prednášok z problematiky výživy 
a životného štýlu pre seniorov.  

Realizovali 7 preventívnych akcií - seniorfest, kde vyšetrili a edukovali 431 seniorov. 
Poradňa zdravia Petržalka realizovala nácvik kondično-posilňovacích cvičenia zamerané na 



 
 

udržanie telesnej kondície, zvýšenie sebavedomia a  elimináciu sociálnej izolácie starších ľudí 
v Petržalke. Súčasťou je aj poradenstvo prevencie hypertenzie a obezity. Cvičení sa zúčastňu-
je 90 klientov. 
 
* CINDY program  SR 

OPZ prostredníctvom svojich 3 PZ pokračuje v plnení projektu CINDI s cieľom znížiť 
chorobnosť a úmrtnosť na srdcovo-cievne a nádorové ochorenia. Komplexne vyšetrených 
a individuálne usmernených bolo 849 klientov.  Formou 28 výjazdových skríningových akti-
vít vyšetrili a zvyšovali nutričnú a zdravotnú gramotnosť ako aj zodpovednosť za vlastné 
zdravie u 1522 klientov. V špecializovanej protifajčiarskej poradni bolo vyšetrených a eduko-
vaných 78 klientov, poradenstvo na zvládnutie stresu absolvovalo 89 klientov. 
       
             4. Špecifické projekty riešené na regionálnej úrovni. 
*Regionálne aktivity-Efektívna podpora kardiometabolického zdravia v prostredí stredných škôl  BSK  

OPZ pokračoval v spolupráci s BSK pri realizačných výstupoch vychádzajú-
cich z výsledkov projektu „Rešpekt pre zdravie“ Zámerom projektu bol široký skríning 
rizikových faktorov a budovanie zdravotnej gramotnosti detí a adolescentov. Ukončili sme 
komplexné štatistické spracovanie 255 parametrov zdravotného stavu a determinantov zdravia 
v súbore 5000 študentov. Výsledky sú zhrnuté do prvej definitívnej správy v rozsahu 189 
strán. Výsledky projektu boli prezentované formou 15 prezentácií na odborných vedeckých 
podujatiach, na výročnom stretnutí riaditeľov stredných škôl BSK, hlavným odborníkom 
MZSR a odborným spoločnostiam SLS. 

V spolupráci s BSK vznikla pracovná skupina, ktorej zámerom je tvorba realizačných 
výstupov v oblasti ozdravenia výživy a životosprávy stredoškolákov. Diskutované sú súčasné 
problémy v školskom stravovaní a školských bufetoch a možnosti pozitívnych zmien. Reali-
zovali sme analýzu edukačných materiálov z problematiky výživy a životosprávy v SR a EU 
s cieľom zabezpečiť najúčinnejšiu formu edukácie,  ktorá by mala u mladej generácie pozitív-
ny efekt. 

 
5.  Spolupráca so štátnym, verejným, súkromným a tretím sektorom   
Odbor spolupracuje: UVZ Bratislava, RUVZ Banská Bystrica, Slovenská kardiologická spo-
ločnosť, SZU, LFUK, MŠ-SR, NR-SR, Kancelária WHO v SR, Slovenská komora zubných 
lekárov, BSK, Magistrát hl.m. Bratislava, Mestské časti Bratislava Ružinov, Bratislava Staré 
mesto, Jednota dôchodcov SR, zdravotné poisťovne Union, VšZP, Združenie pre zdravie 
a výživu,  agentúry COMM, Primetime 
 
7.   Činnosť poradenského centra ochrany a podpory zdravia. 

 
7.1.  Základné poradne 

PZ Ružinovská + pobočka Kýčerského, PZ Osuského 
* vyšetrenie RF - KVO,  komplexné poradenstvo životného štýlu a nutrície u 849 klientov 
* 28 výjazdových preventívnych, skríningových akcií -1522 klientov, 318 pokračuje v PZ 
* odoslanie do systému zdravotnej starostlivosti pre nález neriešeného stavu vysokého kardio 
- metabolického rizika u 68 klientov 

 
7.2.  Nadstavbové poradne 

* poradenstvo na zvýšenie pohybovej aktivity u 1522 klientov 
*  poradenstvo na ozdravenie výživy u 1522, telefonicky a e-mailom  84 klientov  
* poradenstvo, zamerané na podporu nefajčenia vykonané u 422 klientov,  
*  poradenstvo zamerané na zvládanie stresu 89 klientov 



 
 

Ďalšie informácie o činnosti 
 
PhDr. Prokop - člen komisie pri OU Bratislava pre prevenciu protispoločenskej činnosti 
s krajskou pôsobnosťou. 
člen PZ-HH SR pre duševné zdravie a prevencie drogových závislostí     
pre podporu zdravia seniorov 
MUDr. A. Béderová – člen PZ-HH  SR pre odbor podpory zdravia 
                                      
Publikačná a prednášková činnosť zamestnancov OPZ 
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Personálne obsadenie odboru (oddelenia) podpory zdravia a Poradenského centra 
ochrany a podpory zdravia za obdobie od 1.1.2014  do 31.12.2014 

      
 
 tab. č. 1 

Pracovníci 
Odbornosť - kvalifikácia  

(atestácia) prac. miesta Počet   

     úväzok osôb 

Lekár - ved. odboru 
 MUDr.,CSc, samostatný  ve-
decký pracovník  IIa 1,0  1  

Lekár - metodológ  MUDr.CSc, atest.2st. ;         1,0  1 

Iný vysokoškolák I. stupňa    
Iný vysokoškolák II. stupňa PhDr;  2x Mgr 3 x 1,0  3 
DAHE    

AHE     

Iný zdravotnícky pracovník   1,0  1 
Iný nezdravotnícky pracov-
ník     

S P O L U   6,0 6 
 



 
 

                          Intervenčné a zdravotno-výchovné aktivity odboru podpory zdravia za obdobie od 1.1.2014  do 31.12.2014 
                   
         tab. č. 2a 

RÚVZ Bratislava              
Číslo         Počet              Cieľové   skupiny   
 
riadku 
                                   N á z o v    a k t i v i t y    aktivít Deti a mládež 

Produktívny 
vek 

Poproduktívny 
vek Iné 

                   
 1. Prioritné celospoločenské  - zvýšenie pohybovej aktivity   3 1 1 1  

  
intervenčné aktivity pod-
pory zdravia   - ozdravovanie výživy    32 5 21 6  

      
 - podpora nefajčiara a        
   abstinencia   8 4 3 1   

     - prevencia drogových závislostí   4 4     
     - výchova k partnerstvu , rodičovstvu       
       manžel. a prevencia pohl. chorôb  HIV, AIDS       

    
 - znižovanie krvného tlaku 
    nemedikamentózne   32 5 21 6   

    - duševné zdravie    8 4 3 1   
S P O L U         87 23 49 15   
 2. Zdravotno-výchovné akcie pre obyvateľov a osobitných zameraní na 7 1 3 3   
  témy a termíny podľa kalendára SZO           
 3. Regionálne intervenčné a informačné zdravotno-výchovné aktivity 32 5 21 6   
 4. Školenia a odborné  - pracovníkov OPZ    20 11 5 4   
  semináre  - lektorov - laikov     13 6 4 3   
 5. Práca a spolupráca na výskumných a prieskumných úlohách   6 2 3 1   
 6.. Aktivity v hromadných oznamovacích prostriedkoch   88 9 69 10   
 7. Spolupráca so štátnym, verejným, súkromným a tretím sektorom   21 3 10 8   
 8. Správy, rozbory pre orgány štátnej správy     4 2 2    
 9. Iné aktivity podľa cieľových skupín    5 5     
S P O L U        196 44 117 35   

 



 
 

 
 
 
 
 
            
    tab. č. 2b 

Aktivita  

Počet 
interve-

novaných 
osôb 

Preventívna prehliadka/na podnet KP  0 

Očkovanie/na podnet KP 0 

Odber krvi/na podnet KP 0 

Detské poradne/na podnet KP 0 

Liečba choroby u lekára/na podnet KP 0 

Kontrola/na podnet KP 0 

Zdravotný preukaz poistenca/na podnet KP 0 

Prieskum monitorovania zdravotného stavu  0 

Edukácia/Zdrav. Výchova 0 

Návšteva novorodencov 0 

Počet návštev - obvodní lekári 0 

Počet návštev - obecné úrady 0 

Počet návštev - základné školy 0 
spolupráca s terénnymi sociálnymi pracov-
níkmi 0 

meranie tlaku krvi 0 

odvšivenie 0 

vypísanie žiadosti 0 

PROGRAM PODPORY 
ZDRAVIA ZNEVÝHOD-

NENÝCH KOMUNÍT 
 

športové aktivity 0 



 
 

Návštevnosť základnej poradne za obdobie od 1.1.2014  do 31.12.2014 
 
Ružinovská 8 + Kýčerského 

Základné - prvé vyšetrenie 
 tab. č. 3 

MUŽI ŽENY SPOLU VEKOVÁ 
SKUPINA Abs. % +- [%] Abs. % +- [%] Abs. % +- [%] 

0-14 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
15-19 0 0,0 0,0 2 0,7 1,1 2 0,4 0,8 
20-24 4 2,9 3,4 11 3,6 2,5 15 3,4 2,0 
25-34 44 31,7 9,0 75 24,9 5,6 119 27,1 4,8 
35-44 35 25,2 8,6 53 17,6 5,0 88 20,0 4,4 
45-54 14 10,1 6,1 40 13,3 4,5 54 12,3 3,6 
55-64 19 13,6 5,7 71 23,6 5,1 90 20,4 4,0 

65 a viac 23 16,5 3,0 49 16,3 3,1 72 16,4 2,4 
S P O L U : 139 100,0  301 100,0  440 100,0  

 
 

Kontrolné vyšetrenie 
 

MUŽI ŽENY SPOLU VEKOVÁ 
SKUPINA Abs. % +- [%] Abs. % +- [%] Abs. % +- [%] 

0-14 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
15-19 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
20-24 0 0,0 0,0 2 1,1 1,5 2 0,8 1,1 
25-34 2 3,2 4,3 10 5,6 3,4 12 5,0 2,7 
35-44 7 11,1 7,8 22 12,4 4,8 29 12,0 4,1 
45-54 11 17,5 9,4 40 22,5 6,1 51 21,2 5,2 
55-64 14 22,2 10,3 49 27,5 6,6 63 26,1 5,5 

65 a viac 29 46,0 12,3 55 30,9 6,8 84 34,9 6,0 
S P O L U : 63 100,0  178 100,0  241 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Počet štandardných vyšetrení u klientov, ktorým sa vyšetrilo riziko kar-
diovaskulárnych chorôb za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 

 
 
 

Základné - prvé vyšetrenie 
 

tab. č. 4 
 

Veková 
skupina MUŽI ŽENY SPOLU 

  Abs. % +- [%] Abs. % +- [%] Abs. % +- [%] 
0 -14 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
15-19 0 0,0 0,0 1 1,6 3,1 1 1,2 2,4 
20-24 2 10,5 13,8 2 3,2 4,3 4 4,9 4,7 
25-34 6 31,6 20,9 13 20,6 10,0 19 23,2 9,1 
35-44 6 31,6 20,9 9 14,3 8,6 15 18,3 8,4 
45-54 1 5,3 10,0 10 15,9 9,0 11 13,4 7,4 
55-64 3 15,8 16,4 15 23,8 10,5 18 22,0 9,0 

65 a viac 1 5,3 10,0 13 20,6 10,0 14 17,1 8,1 
SPOLU: 19 100,0  63 100,0  82 100,0  

 
 
 
 

Kontrolné vyšetrenie 
 
 

Veková 
skupina MUŽI ŽENY SPOLU 

  Abs. % +- [%] Abs. % +- [%] Abs. % +- [%] 
0 -14 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
15-19 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
20-24 0 0,0 0,0 2 1,6 2,2 2 1,2 1,7 
25-34 0 0,0 0,0 4 3,2 3,1 4 2,5 2,4 
35-44 3 7,7 8,4 9 7,3 4,6 12 7,4 4,0 
45-54 8 20,5 12,7 30 24,2 7,5 38 23,3 6,5 
55-64 9 23,1 13,2 38 30,6 8,1 47 28,8 7,0 

65 a viac 19 48,7 15,7 41 33,1 8,3 60 36,8 7,4 
SPOLU: 39 100,0  124 100,0  163 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Spektrum klientov vo veku od 0 do 99 rokov vyšetrených v poradni zdravia 
za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 

 
                                                                                                                                                                                                       
tab. č. 5 

Vzdelanie MUŽI ŽENY SPOLU 
 Abs. % +- [%] Abs. % +- [%] Abs. % +- [%] 

Neukončené zákl.  0 0 1,2 0 0,0 0,0 0 0  
Základné 12 5,9 1,6 42 9,0 1,6 54 7,9 1,6 
Učňovské 1 0,5 1,2 54 11,2 0,9 55 8,1 0,9 

Stredoškolské  
s maturitou 110 54,5 7,3 236 49,2 4,6 346 50,8 4,6 

Vysokoškolské 78 38,6 7,4 125 26,1 4,8 203 29,8 4,8 
Neregistrované 1 0,5 1,2 22 4,5 2,2 23 3,4 2,2 

SPOLU: 202 100,0  479 100,0  681 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

tab. č. 6                                 Ročný výkaz Poradenského centra ochrany a podpory zdravia za obdobie od 1.1.2014  do 31.12.2014 
do 14 15 – 19 20 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64 65 + Spolu 

  
M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž 

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom 
roku 0 0 0 2 4 11 44 75 35 53 14 40 19 71 23 49 440 
celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté 
odborné poradenstvo v sledovanom roku                 1481 

Základná 
poradňa 

Počet návštev 0 0 0 2 4 13 46 85 42 75 25 80 33 120 52 104 681 
Počet klientov novo evidovaných v sledovanom 
roku 0 0 0 2 4 11 44 75 35 53 14 40 19 71 23 49 440 
celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté 
odb. poradenstvo v sledovanom roku                 1546 

Poradňa   
zdravej výži-
vy 

Počet návštev 0 0 0 2 4 13 46 85 42 75 25 80 33 120 52 104 681 
Počet klientov novo evidovaných v sledovanom 
roku 0 0 0 2 4 11 44 75 35 53 14 40 19 71 23 49 440 

celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté 
odborné poradenstvo v sledovanom roku                 1481 

Poradňa 
optimalizácie 
pohybovej 
aktivity 

Počet návštev 0 0 0 2 4 13 46 85 42 75 25 80 33 120 52 104 681 
Počet klientov novo evidovaných v sledovanom 
roku 0 0 0 0 9 5 7 6 11 9 15 5 8 3 0 0 78 

celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnutá 
motivácia k nefajčeniu v sledovanom roku 0 0 140 84 39 19 25 23 27 9 26 8 18 4 0 0 422 

Poradňa 
odvykania od 
fajčenia 

Počet návštev 0 0 0 0 9 5 7 6 11 9 15 5 8 3 0 0 78 
Počet klientov novo evidovaných v sledovanom 
roku 0 0 0 0 0 0 0 4 2 5 3 9 11 18 17 20 89 

celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté 
odborné poradenstvo v sledovanom roku 0 0 0 0 0 0 0 4 2 5 3 9 11 18 17 20 89 

Poradňa 
podpory 
psychické 
ho zdravia 

Počet návštev 0 0 0 0 0 0 0 4 2 5 3 9 11 18 17 20 89 
Počet klientov novo evidovaných v sledovanom 
roku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté 
odborné poradenstvo v sledovanom roku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poradňa pre 
deti a mládež 

Počet návštev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 



 
 
 

               Pokračovanie  tab. č. 6 
 

do 14 15 – 19 20 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64 65 + 
  

M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž 
Spolu 

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom 
roku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté 
odborné poradenstvo v sledovanom roku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poradňa 
ochrany a 
podpory zdra-
via pri práci 

Počet návštev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Počet klientov novo evidovaných v sledovanom 

roku 0 0 0 2 4 11 44 75 35 53 14 40 19 71 23 49 440 
celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté 

odborné poradenstvo v sledovanom roku                 1481 
Poradňa ne-
farmakolog. 
ovplyvňovania 
TK 

Počet návštev 0 0 0 2 4 13 46 85 42 75 25 80 33 120 52 104 681 
Počet klientov novo evidovaných v sledovanom 

roku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté 

odborné poradenstvo v sledovanom roku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Poradňa proti-
drogová a 
HIV/AIDS 

Počet návštev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Počet klientov novo evidovaných v sledovanom 

roku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté 

odborné poradenstvo v sledovanom roku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Poradňa pre 
HbSAg pozi-
tívne rodiny 

Počet návštev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Počet klientov novo evidovaných v sledovanom 

roku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté 

odborné poradenstvo v sledovanom roku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Poradňa pre 
tehotné a 
dojčiace mat-
ky 

Počet návštev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
 

Prehľad o počte výkonov v Poradenského centra ochrany a podpory zdravia  
za obdobie od 1.1.2014  do 31.12.2014 
 

tab. č. 7 
Poradňa Výkon Počet výkonov Spolu 

Založenie karty klienta pre TZS + anamnéza 681 
Antropometrické meranie  1481 
Meranie TK, P  1481 
Biochemické vyšetrenie  1481 
Vyšetrenie % tuku , Kaliper,  1481 

Smokerlyzerom 422 Vyšetrenie 
Spirometrom 0 

Vyplnenie a vyhodnotenie Dotazníka celkovej životnej pohody 1481 
Stanovenie rizikového skóre KVCH podľa TZS 1481 
Odborné poradenstvo k riziku KVCH 1546 
Odporúčanie do siete zdrav. zariadení 68 

Základná poradňa 

Iné  24 

11627 

Založenie karty klienta 681 
Vyhodnotenie  stravovacích návykov 1546 
Zadanie údajov do príslušného software  681 
Odborné poradenstvo 1546 

Poradňa zdravej výživy 
(len dospelí) 

Iné  88 

4542 

Meranie TK a pulzu 300 
Meranie spirometrom 0 
Meranie smokerlyzerom 300 
Odborné poradenstvo 300 

Poradňa odvykania od fajčenia 
(len dospelí) 

Iné  13 

913 

Založenie karty klienta 681 
Vyšetrenie funkčnej zdatnosti, výkonnosti 0 
Meranie spirometrom 0 
Vyšetrenie % tuku (Kaliper) 1481 
Antropometria 1481 
Pohybová inštruktáž – cvičenie pre zdatné seniorky 0 

Poradňa optimalizovania       
pohybovej aktivity 
(len dospelí) 

Odborné poradenstvo a motivácia k fyzickej aktivite 1481 

5124 

Založenie karty klienta 89 
Psychologické vyšetrenie 89 
Motivačné  poradenstvo na podporu psychického zdravia 89 

Poradňa podpory psychického   
zdravia 
(len dospelí) 

Odporúčanie do siete zdrav. zariadení/CPPS 3 

270 

Založenie karty klienta 0 
Odborné poradenstvo  0 
Odporúčanie do siete zdravotníckych zariadení 0 

Poradňa pre deti a mládež 

Iné  0 

0 

Založenie karty klienta 0 
Vyšetrenie pracovného rizika 0 
Odborné poradenstvo 0 
Odporúčanie do siete zdravotníckych zariadení 0 

Poradňa ochrany a podpory  
zdravia pri práci 

Iné                                                                                                                                                                          0 

0 

Založenie karty klienta 681 
Meranie TK, P  1481 
Anamnéza 1481 
Odborné poradenstvo 1481 
Odporúčanie do siete zdravotníckych zariadení 126 

Poradňa nefarmakologického.  
ovplyvňovania TK  
(len dospelí) 

Iné  0 

5250 

Celkom 27726 



 
 

Výsledky biochemických vyšetrení prvýkrát vyšetrených klientov v poradni zdravia za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 
Muži 

 tab. č. 8a         
Cholesterol Glukóza Triglyceridy HDL LDL TC / HDL TG / HDL LDL / HDL BMI WHR 

Veková skupina N Z N Z N Z N Z N Z N Z N Z N Z N Z N Z 
abs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
rôl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0-14 +-% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
abs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
rôl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15-19 +-% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
abs. 4 0 2 0 2 0 1 1 2 0 1 1 0 2 2 0 2 2 4 05,6 
rôl. 5,6 0,0 10,0 0,0 15,4 0,0 11,1 7,7 12,5 0,0 11,1 7,7 0,0 11,8 12,5 0,0 3,9 3,3 7,7 0,0 

20-24 +-% 5,3 0,0 13,1 0,0 19,6 0,0 20,5 14,5 16,2 0,0 20,5 14,5 0,0 15,3 16,2 0,0 5,3 4,5 7,2 0,0 
abs. 32 12 6 0 5 1 1 5 4 2 3 3 3 3 4 2 27 17 26 3 
rôl. 44,4 30,0 30,0 0,0 38,5 11,1 11,1 38,5 25,0 33,3 33,3 23,1 60,0 17,6 25,0 33,3 52,9 28,3 50,0 42,9 

25-34 +-% 11,5 14,5 20,1 0,0 26,4 20,5 20,5 26,4 21,2 37,7 30,8 22,9 42,9 18,1 21,2 37,7 13,7 11,4 13,6 36,7 
abs. 23 12 7 0 2 5 4 3 4 3 2 5 1 6 5 2 15 19 13 2 
rôl. 31,9 30,0 35,0 0,0 15,4 55,6 44,4 23,1 25,0 50,0 22,2 38,5 20,0 35,3 31,3 33,3 29,4 31,7 25,0 28,6 

35-44 +-% 10,8 14,2 20,9 0,0 19,6 32,5 32,5 22,9 21,2 40,0 27,2 26,4 35,1 22,7 22,7 37,7 12,5 11,8 11,8 33,5 
abs. 7 7 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2 12 3 1 
rôl. 9,7 17,5 0,0 50,0 7,7 0,0 0,0 7,7 6,3 0,0 0,0 7,7 0,0 5,9 6,3 0,0 3,9 20,0 5,8 14,3 

45-54 +-% 6,8 11,8 0,0 69,3 14,5 0,0 0,0 14,5 11,9 0,0 0,0 14,5 0,0 11,2 11,9 0,0 5,3 10,1 6,3 25,9 
abs. 5 7 4 1 3 2 2 3 4 1 2 3 1 4 3 2 3 9 3 1 
rôl. 6,9 17,5 20,0 50,0 23,1 22,2 22,2 23,1 25,0 16,7 22,2 23,1 20,0 23,5 18,8 33,3 5,9 15,0 5,8 14,3 

55-64 +-% 5,9 11,8 17,5 69,3 22,9 27,2 27,2 22,9 21,2 29,8 27,2 22,9 35,1 20,0 19,1 37,7 6,5 9,0 6,3 25,9 
abs. 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 1 3 0 
rôl. 1,4 5,0 5,0 0,0 0,0 11,1 11,1 0,0 6,3 0,0 11,1 0,0 0,0 5,9 6,3 0,0 3,9 1,7 5,8 0,0 

65 a viac +-% 2,7 6,8 9,6 0,0 0,0 20,5 20,5 0,0 11,9 0,0 20,5 0,0 0,0 11,2 11,9 0,0 5,3 3,2 6,3 0,0 
SPOLU: 100% 72 40 20 2 13 9 9 13 16 6 9 13 5 17 16 6 51 60 52 7 

 



 
 

Ženy 
tab. č. 8b 

Veková 
skupina   Cholesterol Glukóza Triglyceridy HDL LDL TC / HDL TG / HDL LDL /HDL BMI WHR 

    N Z N Z N Z N Z N Z N Z N Z N Z N Z N Z 
0-14 abs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  rôl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  +-% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15-19 abs. 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
  rôl. 0,6 1,0 1,6 0,0 1,9 0,0 0,0 2,8 1,8 0,0 2,6 0,0 2,9 0,0 1,6 0,0 0,6 1,1 0,0 1,0 
  +-% 1,2 2,0 3,1 0,0 3,7 0,0 0,0 5,4 3,5 0,0 5,0 0,0 5,7 0,0 3,2 0,0 1,2 2,2 0,0 1,9 

20-24 abs. 9 2 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 1 2 0 10 1 5 4 
  rôl. 5,7 2,0 6,5 0,0 3,8 0,0 5,7 0,0 3,6 0,0 5,1 0,0 2,9 2,7 3,3 0,0 6,0 1,1 7,1 4,0 
  +-% 3,6 2,8 6,1 0,0 5,2 0,0 7,7 0,0 4,9 0,0 6,9 0,0 5,7 5,2 4,5 0,0 3,6 2,2 6,0 3,8 

25-34 abs. 55 20 17 2 13 4 7 10 15 2 11 6 11 6 16 1 65 10 27 26 
  rôl. 35,0 20,4 27,4 13,3 25,0 21,1 20,0 27,8 26,8 13,3 28,2 18,8 32,4 16,2 26,2 10,0 38,9 11,4 38,6 25,7 
  +-% 7,5 8,0 11,1 17,2 11,8 18,3 13,3 14,6 11,6 17,2 14,1 13,5 15,7 11,9 11,0 18,6 7,4 6,6 11,4 8,5 

35-44 abs. 39 14 11 1 9 2 5 6 9 2 6 5 5 6 10 1 38 15 19 15 
  rôl. 24,8 14,3 17,7 6,7 17,3 10,5 14,3 16,7 16,1 13,3 15,4 15,6 14,7 16,2 16,4 10,0 22,8 17,0 27,1 14,9 
  +-% 6,8 6,9 9,5 12,6 10,3 13,8 11,6 12,2 9,6 17,2 11,3 12,6 11,9 11,9 9,3 18,6 6,4 7,9 10,4 6,9 

45-54 abs. 23 17 9 2 7 3 8 2 8 2 7 3 7 3 8 2 20 20 7 17 
  rôl. 14,6 17,3 14,5 13,3 13,5 15,8 22,9 5,6 14,3 13,3 17,9 9,4 20,6 8,1 13,1 20,0 12,0 22,7 10,0 16,8 
  +-% 5,5 7,5 8,8 17,2 9,3 16,4 13,9 7,5 9,2 17,2 12,0 10,1 13,6 8,8 8,5 24,8 4,9 8,8 7,0 7,3 

55-64 abs. 26 30 13 4 13 4 5 12 12 5 6 11 5 12 11 6 24 32 9 25 
  rôl. 16,6 30,6 21,0 26,7 25,0 21,1 14,3 33,3 21,4 33,3 15,4 34,4 14,7 32,4 18,0 60,0 14,4 36,4 12,9 24,8 
  +-% 5,8 9,1 10,1 22,4 11,8 18,3 11,6 15,4 10,7 23,9 11,3 16,5 11,9 15,1 9,6 30,4 5,3 10,1 7,8 8,4 
65 a viac abs. 4 14 7 6 7 6 8 5 9 4 6 7 4 9 13 0 9 9 3 13 

  rôl. 2,5 14,3 11,3 40,0 13,5 31,6 22,9 13,9 16,1 26,7 15,4 21,9 11,8 24,3 21,3 0,0 5,4 10,2 4,3 12,9 
  +-% 2,5 6,9 7,9 24,8 9,3 20,9 13,9 11,3 9,6 22,4 11,3 14,3 10,8 13,8 10,3 0,0 3,4 6,3 4,7 6,5 

SPOLU: 100% 157 98 62 15 52 19 35 36 56 15 39 32 34 37 61 10 167 88 70 101 
         
   



 
 

      Výsledky biochemických vyšetrení opakovane vyšetrených klientov v poradni zdravia za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 
Muži 

         tab. č. 9a 

Veková   Cholesterol Glukóza 
Triglyceri-

dy HDL LDL TC / HDL TG / HDL 
LDL / 

LDL/HDL BMI WHR 
skupina   N Z N Z N Z N Z N Z N Z N Z N Z N Z N Z 

0-14 abs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  rôl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  +-% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15-19 abs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  rôl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  +-% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20-24 abs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  rôl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  +-% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25-34 abs. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
  rôl. 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 2,9 0,0 0,0 
  +-% 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 5,5 0,0 0,0 

35-44 abs. 4 3 3 0 2 1 3 0 2 1 3 0 3 0 3 0 5 2 2 1 
  rôl. 11,8 11,1 9,1 0,0 6,9 5,6 11,5 0,0 5,7 10,0 10,7 0,0 17,6 0,0 8,8 0,0 20,0 5,7 6,5 6,3 
  +-% 10,8 11,9 9,8 0,0 9,2 10,6 12,3 0,0 7,7 18,6 11,5 0,0 18,1 0,0 9,5 0,0 15,7 7,7 8,6 11,9 

45-54 abs. 7 4 9 0 6 3 5 4 7 2 5 4 3 6 6 3 3 7 6 2 
  rôl. 20,6 14,8 27,3 0,0 20,7 16,7 19,2 21,1 20,0 20,0 17,9 23,5 17,6 21,4 17,6 27,3 12,0 20,0 19,4 12,5 
  +-% 13,6 13,4 15,2 0,0 14,7 17,2 15,1 18,3 13,3 24,8 14,2 20,2 18,1 15,2 12,8 26,3 12,7 13,3 13,9 16,2 

55-64 abs. 7 7 6 6 8 4 6 6 9 3 7 5 4 8 9 3 4 10 8 3 
  rôl. 20,6 25,9 18,2 54,5 27,6 22,2 23,1 31,6 25,7 30,0 25,0 29,4 23,5 28,6 26,5 27,3 16,0 28,6 25,8 18,8 
  +-% 13,6 16,5 13,2 29,4 16,3 19,2 16,2 20,9 14,5 28,4 16,0 21,7 20,2 16,7 14,8 26,3 14,4 15,0 15,4 19,1 
         65 a viac abs. 14 13 15 5 13 10 12 9 17 4 13 8 7 14 16 5 12 15 15 10 
 rôl. 41,2 48,1 45,5 45,5 44,8 55,6 46,2 47,4 48,6 40,0 46,4 47,1 41,2 50,0 47,1 45,5 48,0 42,9 48,4 62,5 
 +-% 16,5 18,8 17,0 29,4 18,1 23,0 19,2 22,5 16,6 30,4 18,5 23,7 23,4 18,5 16,8 29,4 19,6 16,4 17,6 23,7 
SPOLU: 100%  34 27 33 11 29 18 26 19 35 10 28 17 17 28 34 11 25 35 31 16 

 
 



 
 

Ženy 
 tab. č. 9b 

Veková skupina   
Choleste-

rol Glukóza 
Triglyce-

ridy HDL LDL 
TC / 
HDL 

TG / 
HDL LDL / HDL BMI WHR 

    N Z N Z N Z N Z N Z N Z N Z N Z N Z N Z 
0-14 abs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  rôl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  +-% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15-19 abs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  rôl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  +-% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20-24 abs. 0 2 2 0 1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 2 0 2 0 2 0 
  rôl. 0,0 1,9 1,9 0,0 1,2 1,8 2,5 0,0 2,1 0,0 2,9 0,0 1,5 1,5 1,8 0,0 2,0 0,0 3,4 0,0 
  +-% 0,0 2,6 2,6 0,0 2,3 3,5 3,5 0,0 2,9 0,0 3,9 0,0 2,9 2,9 2,5 0,0 2,7 0,0 4,7 0,0 

25-34 abs. 8 2 4 0 5 0 3 2 4 1 2 3 2 3 5 0 8 2 2 3 
  rôl. 12,3 1,9 3,8 0,0 5,9 0,0 3,8 3,7 4,3 2,7 2,9 4,8 3,0 4,5 4,5 0,0 8,0 2,7 3,4 3,2 
  +-% 8,0 2,6 3,7 0,0 5,0 0,0 4,2 5,0 4,1 5,2 3,9 5,3 4,1 5,0 3,9 0,0 5,3 3,7 4,7 3,6 

35-44 abs. 13 9 10 1 10 1 3 8 9 2 6 5 7 4 9 2 18 4 11 1 
  rôl. 20,0 8,4 9,6 3,0 11,8 1,8 3,8 14,8 9,6 5,4 8,6 8,1 10,6 6,0 8,2 9,5 18,0 5,4 19,0 1,1 
  +-% 9,7 5,3 5,7 5,8 6,8 3,5 4,2 9,5 5,9 7,3 6,6 6,8 7,4 5,7 5,1 12,6 7,5 5,2 10,1 2,1 

45-54 abs. 15 24 26 6 25 6 20 11 23 8 20 11 21 10 29 2 24 16 19 18 
  rôl. 23,1 22,4 25,0 18,2 29,4 10,7 25,3 20,4 24,5 21,6 28,6 17,7 31,8 14,9 26,4 9,5 24,0 21,6 32,8 19,1 
  +-% 10,2 7,9 8,3 13,2 9,7 8,1 9,6 10,7 8,7 13,3 10,6 9,5 11,2 8,5 8,2 12,6 8,4 9,4 12,1 8,0 

55-64 abs. 12 36 32 8 26 17 21 20 25 15 18 22 16 25 27 13 19 28 16 28 
  rôl. 18,5 33,6 30,8 24,2 30,6 30,4 26,6 37,0 26,6 40,5 25,7 35,5 24,2 37,3 24,5 61,9 19,0 37,8 27,6 29,8 
  +-% 9,4 9,0 8,9 14,6 9,8 12,0 9,7 12,9 8,9 15,8 10,2 11,9 10,3 11,6 8,0 20,8 7,7 11,1 11,5 9,2 

65 a viac abs. 17 34 30 18 18 31 30 13 31 11 22 21 19 24 38 4 29 24 8 44 
  rôl. 26,2 31,8 28,8 54,5 21,2 55,4 38,0 24,1 33,0 29,7 31,4 33,9 28,8 35,8 34,5 19,0 29,0 32,4 13,8 46,8 
  +-% 10,7 8,8 8,7 17,0 8,7 13,0 10,7 11,4 9,5 14,7 10,9 11,8 10,9 11,5 8,9 16,8 8,9 10,7 8,9 10,1 

SPOLU: 100% 65 107 104 33 85 56 79 54 94 37 70 62 66 67 110 21 100 74 58 94 
 



 
 

         Výsledky hodnotenia skríningu tlaku krvi u prvý raz vyšetrených klientov za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 
 
                          tab. č. 10a 

Počet klientov vo vekových skupinách: 

Muži   0-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 a viac Spolu 

1. Optimálny abs. 0 0 1 9 6 2 2 0 20 
  rôl. 0,0 0,0 25,0 20,5 17,6 14,3 16,7 0,0 18,0 

(<120 a <80) +-% 0,0 0,0 42,4 11,9 12,8 18,3 21,1 0,0 7,2 

2. Normálny abs. 0 0 2 14 7 1 3 1 28 
  rôl. 0,0 0,0 50,0 31,8 20,6 7,1 25,0 33,3 25,2 

(120-129 alebo 80-84) +-% 0,0 0,0 49,0 13,8 13,6 13,5 24,5 53,3 8,1 

3. Vyšší normálny abs. 0 0 0 15 9 4 2 1 31 
     rôl. 0,0 0,0 0,0 34,1 26,5 28,6 16,7 33,3 27,9 
(130-139 alebo 85-89) +-% 0,0 0,0 0,0 14,0 14,8 23,7 21,7 53,3 8,3 

4. Hypertenzia I abs. 0 0 1 5 9 4 2 1 22 
  rôl. 0,0 0,0 25,0 11,4 26,5 28,6 16,7 33,3 19,8 

(140-159 alebo 90-99) +-% 0,0 0,0 42,4 9,4 14,8 23,7 21,1 53,3 7,4 

5. Hypertenzia II abs. 0 0 0 0 2 1 2 0 5 
  rôl. 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 7,1 16,7 0,0 4,5 

(160-179 alebo 100-109) +-% 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 13,5 21,1 0,0 3,9 
6. Hypertenzia III abs. 0 0 0 1 1 2 1 0 5 
  rôl. 0,0 0,0 0,0 2,3 2,9 14,3 8,3 0,0 4,5 

(>179 alebo >109) +-% 0,0 0,0 0,0 4,4 5,7 18,3 15,6 0,0 3,9 

S P O L U abs. 0 0 4 44 34 14 12 3 111 

  abs. 0 0 1 6 12 7 5 1 32 
HYPERTENZIA rôl. 0,0 0,0 25,0 13,6 35,3 50,0 41,7 33,3 28,8 

  +-% 0,0 0,0 42,4 10,1 16,1 26,2 27,9 53,3 8,4 



 
 

                     tab. č. 10b 

Počet klientov vo vekových skupinách: Spolu 

Ženy   0-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 a viac  

1. Optimálny abs. 0 0 5 48 22 13 16 4 108 
  rôl. 0,0 0,0 45,5 64,0 42,3 32,5 28,6 22,2 42,5 
(<120 a <80) +-% 0,0 0,0 29,4 10,9 13,4 14,5 11,8 19,2 6,1 
2. Normálny abs. 0 1 5 18 14 7 7 4 56 
  rôl. 0,0 50,0 45,5 24,0 26,9 17,5 12,5 22,2 22,0 
(120-129 alebo 80-84) +-% 0,0 69,3 29,4 9,7 12,1 11,8 8,7 19,2 5,1 

3. Vyšší normálny abs. 0 0 1 8 4 7 15 2 37 
  rôl. 0,0 0,0 9,1 10,7 7,7 17,5 26,8 11,1 14,6 
(130-139 alebo 85-89) +-% 0,0 0,0 17,0 7,0 7,2 11,8 11,6 14,5 4,3 

4. Hypertenzia I abs. 0 1 0 1 10 11 14 7 44 
  rôl. 0,0 50,0 0,0 1,3 19,2 27,5 25,0 38,9 17,3 
(140-159 alebo 90-99) +-% 0,0 69,3 0,0 2,6 10,7 13,7 11,3 22,5 4,7 

5. Hypertenzia II abs. 0 0 0 0 1 2 1 1 5 
  rôl. 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 5,0 1,8 5,6 2,0 

(160-179 alebo 100-109) +-% 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 6,8 3,5 10,6 1,7 

6. Hypertenzia III abs. 0 0 0 0 1 0 3 0 4 
 rôl. 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 5,4 0,0 1,6 
(>179 alebo >109) +-% 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 5,9 0,0 1,5 

S P O L U abs. 0 2 11 75 52 40 56 18 254 

  abs. 0 1 0 1 12 13 18 8 53 
HYPERTENZIA rôl. 0,0 50,0 0,0 1,3 23,1 32,5 32,1 44,4 20,9 
  +-% 0,0 69,3 0,0 2,6 11,5 14,5 12,2 23,0 5,0 

CELKOM abs 0 2 15 119 86 54 68 21 365 



 
 

 
Výsledky hodnotenia skríningu tlaku krvi u opakovane vyšetrených klientov za obdobie 

od 1.1.2014 do 31.12.2014 
 

 tab. č. 11a 
Počet klientov vo vekových skupinách: 

Muži   0-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 a viac Spolu 

1. Optimálny abs. 0 0 0 0 0 5 3 8 16 
  rôl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 27,3 33,3 30,2 
(<120 a <80) +-% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 26,3 18,9 12,4 
2. Normálny abs. 0 0 0 0 1 1 3 7 12 
  rôl. 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 10,0 27,3 29,2 22,6 
(120-129 alebo 80-84) +-% 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9 18,6 26,3 18,2 11,3 
3. Vyšší normálny abs. 0 0 0 0 3 1 2 2 8 
  rôl. 0,0 0,0 0,0 0,0 42,9 10,0 18,2 8,3 15,1 
(130-139 alebo 85-89) +-% 0,0 0,0 0,0 0,0 36,7 18,6 22,8 11,1 9,6 
4. Hypertenzia I abs. 0 0 0 1 3 2 2 6 14 
  rôl. 0,0 0,0 0,0 100,0 42,9 20,0 18,2 25,0 26,4 
(140-159 alebo 90-99) +-% 0,0 0,0 0,0 0,0 36,7 24,8 22,8 17,3 11,9 
5. Hypertenzia II abs. 0 0 0 0 0 1 0 1 2 
  rôl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 4,2 3,8 
(160-179 alebo 100-109) +-% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6 0,0 8,0 5,1 

6. Hypertenzia III abs. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

 rôl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 1,9 
(>179 alebo >109) +-% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 3,7 

S P O L U abs. 0 0 0 1 7 10 11 24 53 
  abs. 0 0 0 1 3 3 3 7 17 
HYPERTENZIA rôl. 0,0 0,0 0,0 100,0 42,9 30,0 27,3 29,2 32,1 

  +-% 0,0 0,0 0,0 0,0 36,7 28,4 26,3 18,2 12,6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  tab. č. 11b 

Ženy Počet klientov vo vekových skupinách: Spolu 

    0-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 a viac   

1. Optimálny abs. 0 0 2 7 11 15 20 10 65 
  rôl. 0,0 0,0 100,0 70,0 55,0 41,7 45,5 22,7 41,7 
(<120 a <80) +-% 0,0 0,0 0,0 28,4 21,8 16,1 14,7 12,4 7,7 
2. Normálny abs. 0 0 0 1 3 7 10 11 32 
  rôl. 0,0 0,0 0,0 10,0 15,0 19,4 22,7 25,0 20,5 
(120-129 or 80-84) +-% 0,0 0,0 0,0 18,6 15,6 12,9 12,4 12,8 6,3 

3. Vyšší normálny abs. 0 0 0 0 2 8 5 7 22 
  rôl. 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 22,2 11,4 15,9 14,1 
(130-139 alebo 85-89) +-% 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1 13,6 9,4 10,8 5,5 

4. Hypertenzia I abs. 0 0 0 2 4 6 8 10 30 
  rôl. 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 16,7 18,2 22,7 19,2 
(140-159 alebo 90-99) +-% 0,0 0,0 0,0 24,8 17,5 12,2 11,4 12,4 6,2 

5. Hypertenzia II abs. 0 0 0 0 0 0 0 6 6 
  rôl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 3,8 
(160-179 alebo 100-109) +-% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 3,0 

6. Hypertenzia III abs. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
 rôl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,6 
(>179 alebo >109) +-% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 1,3 

S P O L U abs. 0 0 2 10 20 36 44 44 156 

  abs. 0 0 0 2 4 6 9 16 37 
HYPERTENZIA rôl. 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 16,7 20,5 36,4 23,7 
  +-% 0,0 0,0 0,0 24,8 17,5 12,2 11,9 14,2 6,7 

CELKOM abs 0 0 2 11 27 46 55 68 209 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Analýza dynamiky zistených parametrov opakovane vyšetrených klientov za obdobie od 

1.1.2014  do 31.12.2014 z prvého a posledného vyšetrenia 
 
 

tab. č. 12a 

Dynamika CHOL GL TGL TK-S TK-D HDL LDL  
TC / 
HDL 

TG / 
HDL 

LDL / 
HDL BMI WHR 

    Abs 17 16 9 13 12 10 26 0 14 29 2 1 
  Pokles Rôl 30,4 36,4 20,5 24,1 22,2 23,3 60,5 0,0 32,6 37,4 3,6 2,4 
    +-% 12,0 14,2 11,9 11,4 11,1 12,6 14,6 0,0 14,0 14,0 4,9 4,7 
    Abs 29 23 9 32 36 8 8 43 7 3 51 37 
Muži Nezmenené Rôl 51,8 52,3 20,5 59,3 66,7 18,6 18,6 100,0 16,3 7,0 91,1 90,2 
    +-% 13,1 14,8 11,9 13,1 12,6 11,6 11,6 0,0 11,0 7,6 7,5 9,1 
  Nárast Abs 10 5 26 9 6 25 9 0 22 11 3 3 
    Rôl 17,9 11,4 59,1 16,7 11,1 58,1 20,9 0,0 51,2 25,6 5,4 7,3 
    +-% 10,0 9,4 14,5 9,9 8,4 14,7 12,2 0,0 14,9 13,0 5,9 8,0 

  Celkom 100% 56 44 44 54 54 43 43 43 43 43 56 41 
    Abs 36 41 21 61 41 45 50 0 23 54 4 3 
  Pokles Rôl 22,8 31,1 15,7 38,4 25,8 34,1 38,2 0,0 17,4 41,2 2,5 2,2 
    +-% 6,5 7,9 6,2 7,6 6,8 8,1 8,3 0,0 6,5 8,4 2,4 2,5 
Ženy Nezmenené Abs 66 72 28 76 89 40 36 131 19 32 138 120 
    Rôl 41,8 54,5 20,9 47,8 56,0 30,3 27,5 100,0 14,4 24,4 85,7 87,6 
    +-% 7,7 8,5 6,9 7,8 7,7 7,8 7,6 0,0 6,0 7,4 5,4 5,5 
  Nárast Abs 56 19 85 22 29 47 45 0 90 45 19 14 
    Rôl 35,4 14,4 63,4 13,8 18,2 35,6 34,4 0,0 68,2 34,4 11,8 10,2 
    +-% 7,5 6,0 8,2 5,4 6,0 8,2 8,1 0,0 7,9 8,1 5,0 5,1 

  Celkom 100% 158 132 134 159 159 132 131 131 132 131 161 137 
    Abs 53 57 30 74 53 55 76 0 37 83 6 4 
  Pokles Rôl 24,8 32,4 16,9 34,7 24,9 31,4 43,7 0,0 21,1 47,7 2,8 2,2 
    +-% 5,8 6,9 5,5 6,4 5,8 6,9 7,4 0,0 6,0 7,4 2,2 2,2 
    Abs 95 95 37 108 125 48 44 174 26 35 189 157 
Spolu Nezmenené Rôl 44,4 54,0 20,8 50,7 58,7 27,4 25,3 100,0 14,9 20,1 87,1 88,2 
    +-% 6,7 7,4 6,0 6,7 6,6 6,6 6,5 0,0 5,3 6,0 4,5 4,7 
    Abs 66 24 111 31 35 72 54 0 112 56 22 17 
  Nárast Rôl 30,8 13,6 62,4 14,6 16,4 41,1 31,0 0,0 64,0 32,0 10,1 9,6 
    +-% 6,2 5,1 7,1 4,7 5,0 7,3 6,9 0,0 7,1 6,9 4,0 4,3 

  Celkom 100% 214 176 178 213 213 175 174 174 175 174 217 178 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Analýza dynamiky zistených parametrov opakovane vyšetrených klientov za obdobie od 
1.1.2014 do 31.12.2014   z prvého a posledného vyšetrenia pre skupiny klientov so zvýše-

nými hodnotami ukazovateľov prvých vyšetrení 
 

 tab. č. 12b 

Dynamika CHOL Gl TGL TK-S TK-D HDL LDL  
TC / 
HDL 

TG / 
HDL 

LDL / 
HDL BMI WHR 

    Abs 13 9 3 2 1 2 11 0 9 14 1 1 
  Pokles Rôl 54,2 52,9 42,9 66,7 33,3 12,5 91,7 0,0 42,9 100,0 3,7 12,5 
    +-% 19,9 23,7 36,7 53,3 53,3 16,2 15,6 0,0 21,2 0,0 7,1 22,9 
    Abs 11 8 1 0 2 2 1 21 3 0 26 6 
Muži Nezmenené Rôl 45,8 47,1 14,3 0,0 66,7 12,5 8,3 100,0 14,3 0,0 96,3 75,0 
    +-% 19,9 23,7 25,9 0,0 53,3 16,2 15,6 0,0 15,0 0,0 7,1 30,0 
  Nárast Abs 0 0 3 1 0 12 0 0 9 0 0 1 
    Rôl 0,0 0,0 42,9 33,3 0,0 75,0 0,0 0,0 42,9 0,0 0,0 12,5 
    +-% 0,0 0,0 36,7 53,3 0,0 21,2 0,0 0,0 21,2 0,0 0,0 22,9 

  Celkom 100% 24 17 7 3 3 16 12 21 21 14 27 8 
    Abs 29 17 8 6 7 8 24 0 10 16 4 3 
  Pokles Rôl 34,5 42,5 47,1 60,0 77,8 15,7 64,9 0,0 32,3 69,6 6,1 4,2 
    +-% 10,2 15,3 23,7 30,4 27,2 10,0 15,4 0,0 16,5 18,8 5,8 4,7 
Ženy Nezmenené Abs 36 22 3 4 1 16 8 58 6 6 58 64 
    Rôl 42,9 55,0 17,6 40,0 11,1 31,4 21,6 100,0 19,4 26,1 87,9 90,1 
    +-% 10,6 15,4 18,1 30,4 20,5 12,7 13,3 0,0 13,9 17,9 7,9 6,9 
  Nárast Abs 19 1 6 0 1 27 5 0 15 1 4 4 
    Rôl 22,6 2,5 35,3 0,0 11,1 52,9 13,5 0,0 48,4 4,3 6,1 5,6 
    +-% 8,9 4,8 22,7 0,0 20,5 13,7 11,0 0,0 17,6 8,3 5,8 5,4 

  Celkom 100% 84 40 17 10 9 51 37 58 31 23 66 71 
    Abs 42 26 11 8 8 10 35 0 19 30 5 4 
  Pokles Rôl 38,9 45,6 45,8 61,5 66,7 14,9 71,4 0,0 36,5 81,1 5,4 5,1 
    +-% 9,2 12,9 19,9 26,4 26,7 8,5 12,6 0,0 13,1 12,6 4,6 4,8 
    Abs 47 30 4 4 3 18 9 79 9 6 84 70 
Spolu Nezmenené Rôl 43,5 52,6 16,7 30,8 25,0 26,9 18,4 100,0 17,3 16,2 90,3 88,6 
    +-% 9,4 13,0 14,9 25,1 24,5 10,6 10,8 0,0 10,3 11,9 6,0 7,0 
    Abs 19 1 9 1 1 39 5 0 24 1 4 5 
  Nárast Rôl 17,6 1,8 37,5 7,7 8,3 58,2 10,2 0,0 46,2 2,7 4,3 6,3 
    +-% 7,2 3,4 19,4 14,5 15,6 11,8 8,5 0,0 13,5 5,2 4,1 5,4 

  Celkom 100% 108 57 24 13 12 67 49 79 52 37 93 79 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HYGIENA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I. Analýza zložiek životného prostredia a životných podmienok 
 
1. Pitná voda     
 
1.1 Zásobovanie pitnou vodou 
 

  Mesto Bratislava (okresy Bratislava I-V) je zásobované zdrojmi podzemných pitných 
vôd (pôvodom z 3 ťažiskových VZ), ktoré sa nachádzajú na území mesta a sú v správe Brati-
slavskej vodárenskej spoločnosti a.s. (ďalej len BVS a.s.). Pásma hygienickej ochrany (ďalej 
PHO) okolo všetkých týchto zdrojov sú určené v súlade s platnou legislatívou.   
 Spojitým mestským vodovodom bolo v r. 2014 pokryté zásobovanie približne 99,7 % 
obyvateľov Bratislavy (17 mestských častí). Zvyšný podiel obyvateľstva (necelých 0,3 %) 
nedisponuje napojením na verejný vodovod; ide hlavne o periférne lokality záhradkárskych 
osád a samôt s trvalým pobytom osôb, ktorých zásobovanie pitnou vodou sa zabezpečuje in-
dividuálne, ide hlavne o mestské časti – Devín, Jarovce, Rusovce a Čunovo.  

Dezinfekcia pitnej vody je na západnej strane Bratislavy zabezpečená oxidom chloriči-
tým, ostatná časť BA je dezinfikovaná chlórnanom sodným, ktorého roztok sa vyrába priamo 
na mieste dávkovania.  

Prevádzkovateľ verejného vodovodu BVS a.s. sleduje kvalitu pitnej vody podľa odsú-
hlaseného Programu prevádzkovej kontroly, výsledky analýz zasiela na RÚVZ BA a taktiež 
úrad operatívne informuje o prípadoch zhoršenia kvality vody a vykonaných nápravných 
opatreniach.  
 Situácia ohľadom kvantitatívneho zásobovania obyvateľov Bratislavy pitnou vodou je 
dlhodobo vyhovujúca a neustále sa vylepšuje najmä rekonštrukciami objektov verejného vo-
dovodu. 
  V ostatných okresoch Bratislavského kraja (Malacky, Pezinok a Senec) je hromadné 
zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou zabezpečované z verejných vodovodov dotovaných z 
podzemných vodných zdrojov. V týchto okresoch je väčšina verejných vodovodov (hlavne 
skupinové a diaľkové) v správe BVS a.s. Menšiu časť týchto vodovodov prevádzkujú obce - 
obec Blatné,  Hurbanova Ves, Jablonec, Jakubov, Hrubý Šúr, Lozorno, Závod, Gajary, Kos-
tolná pri Dunaji.       
           Zdravotné zabezpečenie pitnej vody zo zdrojov určených na hromadné zásobovanie 
obyvateľstva v uvedených okresoch je zabezpečované chlórnanom sodným. V obciach záso-
bovaných pitnou vodou zo západnej časti bratislavského spojitého vodovodného systému (Zo-
hor, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Suchohrad, Plavecký Štvrtok, Láb ) sa dezinfekcia 
vykonáva oxidom chloričitým.  
 V r. 2014 pokračovalo v okresoch Malacky, Pezinok a Senec zlepšovanie lokálnej 
situácie v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou najmä v súvislosti s urbanizáciou rozvojo-
vých území ako aj s potrebou úplného pokrytia obcí verejným vodovodom (predĺženia, rekon-
štrukcie vodovodov a objektov verejného vodovodu).  

Pásma hygienickej ochrany okolo všetkých vodných zdrojov v Bratislavskom kraji sú 
stanovené v súlade s platnou legislatívou.  

Konanie vo veci revízii ochranných pásiem vodného zdroja Sihoť z dôvodu potreby 
zaistenia jeho zvýšenej ochrany pred zvyšujúcimi sa tendenciami vnášať do ochranných úze-
mí vodného zdroja  nežiaduce aktivity (cyklotrasa, bytová výstavba) nie je doteraz ukončené 
a to vzhľadom na neustále podávané námietky  dotknutých účastníkov konania.  

V roku 2014 bolo vydané záväzné stanovisko k užívaniu stavby „VZ Sedláčkov ostrov 
– studňa č. 5, prístupová cesta, Bratislava, k.ú. Devín v súlade s platnou legislatívou. Studňa 
bola uvedená do prevádzky ako náhrada jednej zo studní, ktorá bola po povodniach v zlom 



 
 

technickom stave a bola vyradená z prevádzky. Zásobovanie v novom stave je kapacitne po-
stačujúce.      
 V r. 2014 bolo vydané záväzné stanovisko k využívaniu vodárenského zdroja a k ur-
čeniu osobitého režimu územia nového vrtu, na území ochranného pásma 1. stupňa existujú-
ceho vodného zdroja HJ-2 (situovaného v areáli futbalového štadióna v obci Jakubov) na zá-
sobovanie obce Jakubov pitnou vodou. Predmetný hydrogeologický vrt bude hĺbky 12 m 
s výdatnosťou cca 1,5 l/s. Využívaný bude ako záložný vodný zdroj pre obec Jakubov hlavne 
v letných mesiacoch, v čase zvýšených nárokov na odber vody v obci, z dôvodu nedostatočnej 
kapacity vodného zdroja HJ-2.      
 V júni 2014 došlo v dôsledku extrémnych horúčav k prechodnému zníženiu výdatnosti 
vodného zdroja pre obec Jakubov. Predmetná situácia bola riešená vyhlásením mimoriadnej 
situácie na základe príkazu starostu obce, ktorá spočívala v obmedzenom používaní pitnej 
vody v domácnostiach a vo vykonaní regulovanej dodávky pitnej vody.  

            V hodnotenom období došlo k zmene zásobovania vodovodu Hamuliakovo – Kalin-
kovo. Doterajší spôsob zásobovania upravenou vodou z vodárenského zdroja HKS-1 v Hamu-
liakove, ako aj úpravňa vody a hygienické zabezpečenie vody chlórdioxidom, bolo odstavené 
z prevádzky. Od júla 2014 je predmetný vodovod zásobovaný vodou z vodárenského zdroja 
Šamorín cez ATS Hamuliakovo. Dodávaná voda je hygienicky zabezpečovaná chlórnanom 
sodným v ATS Hamuliakovo v závislosti od prietoku, alebo výstupnej koncentrácie obsahu 
voľného chlóru.  
 Z výsledkov monitoringu pitnej vody v spotrebisku verejného vodovodu obce Závod 
bola v priebehu roka neustále zisťovaná nevyhovujúca kvalita pitnej vody v ukazovateľoch 
mangán a amónne ióny, čo sa prejavovalo na zhoršení senzorických vlastností tejto vody (far-
ba, pach, zákal, sediment, chuť). V danom prípade ide o hromadné zásobovanie z miestneho 
vodného zdroja v majetku obce, kde nadlimitný obsah uvedených látok v pitnej vode nie je 
dôsledkom nežiadúceho antropogénneho znečistenia, ale má pôvod v geologickom podloží. 
I napriek realizovaným organizačným opatreniam (čistenie, údržba, odkaľovanie objektov 
rozvodného vodovodného systému) mala uvedená situácia prakticky trvalý charakter.  
Z týchto dôvodov bola na základe neustálych požiadaviek starostu obce koncom roka 2014  
od Bratislavského samosprávneho kraja pridelená finančná dotácie na nákup a inštalovanie 
úpravne vody na vodnom zdroji Závod,, ktorá bude slúžiť na odstraňovanie nadlimitného 
znečistenia v problémových ukazovateľoch z vody (mangán, železo, amónne ióny).  
V súčasnosti sa pripravuje skúšobná prevádzka na overenie účinnosti inštalovanej technoló-
gie.  

V Bratislavskom kraji sa v r. 2014 evidovalo 9 verejných vodovodov v správe obcí a 
to v Gajaroch, Lozorne, Závode a Jakubove (okres Malacky), Jablonci (okres Pezinok), Blat-
nom, Hurbanovej Vsi, Hrubom Šúre a Kostolnej pri Dunaji (okres Senec). Prevádzková kon-
trola akosti pitnej vody  u daných vodovodov nie je celkom dostatočná, a preto  je naďalej  
čiastočne suplovaná monitoringom zo strany RÚVZ Bratislava hlavné mesto. Zásobovanie 
pitnou vodou z týchto vodovodov je po kvalitatívnej i kvantitatívnej stránke vyhovujúce 
s výnimkou kvality vody v obci Závod.  
 
1.2 Zhodnotenie zásobovania pitnou vodou verejnými vodovodmi 
 

V Bratislavskom kraji z dlhodobého hľadiska možno dodávku pitnej vody v rámci 
hromadného zásobovania obyvateľstva charakterizovať ako kontinuálnu a kvantitatívne dosta-
točnú, bez potreby  regulačných opatrení.  



 
 

V roku 2014 bolo v hlavnom meste SR Bratislave z verejného vodovodu zásobova-
ných cca 99,7 % jej obyvateľov, pričom tento ukazovateľ možno za obdobie posledných 10 
rokov charakterizovať ako konštantný (tab. č. 1.1).   

V okrese Malacky v hodnotenom období bolo na verejný vodovod napojených približ-
ne 88,27 %, v okrese Pezinok cca 95,67 % a v okrese Senec cca 88,72 % obyvateľstva. (tab. 
č. 1.1).        

 
1.2.1 Výnimky udelené na používanie vody, ktorá nespĺňa hygienické limity ukazova-

teľov kvality pitnej vody (tab. č. 1.4) 
 
 Všetky výnimky na používanie vody, ktorá nespĺňa hygienické limity ukazovateľov 
kvality pitnej vody sa stali bezpredmetné z dôvodov, že sa ukončila platnosť ich trvania 
a týkali sa ukazovateľov buď senzorických, alebo takých, ktorých limity sú určené medznou 
hodnotou.  
 
1.3 Zhodnotenie zásobovania pitnou vodou z hygienicky významných individuálnych 
vodovodov a verejných studní.  
 
        Verejné studne sa na území Bratislavského kraja neevidujú. 
  
1.4 Zhodnotenie  monitoringu a štátneho zdravotného dozoru nad hromadným záso-

bovaním pitnou vodou (tab. č. 1.2 a 1.3) 
 

V rámci monitoringu (tab.č 1.2) bolo v Bratislavskom kraji vyšetrených celkom 362 
vzoriek, a to v súlade s ustanoveniami nariadenia vlády SR č.354/2006 Z.z. v znení NV SR č. 
496/2010 Z.z. Z nich v rámci preverovacieho monitoringu sa vyšetrilo 43 vzoriek a kontrol-
ného monitoringu 319 vzoriek. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek nevyhovelo 26 (t.j. 
7,18%). V porovnaní s minulým rokom, kedy bolo spolu vyšetrených 373 vzoriek a z nich 
nevyhovelo 31 t.j. (9,39 %), možno konštatovať, že stabilizovanú kvalitu pitnej vody v spot-
rebisku.  

V hlavnom meste SR Bratislave z celkového počtu 158 vzoriek pitnej vody odobra-
tých zo sledovaných lokalít (monitoring) nevyhovela len 1 vzorka (t.j. 0,63 %) a týkala sa 
mikrobiologického ukazovateľa enterokoky.  

V r. 2014 bolo v okrese Malacky z verejných vodovodov (vrátane obecných) zo sledo-
vaných lokalít (monitoring) vyšetrených celkom 77 vzoriek, z ktorých hygienickým limitom 
nevyhovelo 9 vzoriek (t.j. 11,69 %). Z hľadiska fyzikálno-chemického boli príslušné ukazo-
vatele prekročené u 8 odobratých vzoriek (t.j. 88,89%) a 1 z nich po stránke mikrobiologickej 
a biologickej (t.j. 11,11 %). V okrese Pezinok bolo odobratých 42 vzoriek z toho 3 vzorky (t.j. 
7,14%) nevyhoveli. Z fyzikálno-chemického hľadiska nevyhoveli 2 vzorky (t.j. 66,67%) a z 
mikrobiologického a biologického 1 vzorka (t.j. 33,33%). V okrese Senec bolo na laboratórnu 
analýzu odobratých spolu 85 vzoriek, z ktorých 13 (t.j. 15,29%) nevyhovelo platným limitom. 
Po fyzikálno-chemickej stránke nevyhovelo 10 vzoriek (t.j. 76,92%) a po mikrobiologickej 
a biologickej nevyhoveli 3 vzorky (t.j. 23,08%).  

V horeuvedených okresoch boli najčastejšie prekročené tieto mikrobiologické (koli-
formné baktérie, enterokoky, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C a 37ºC) a fyzikálno – 
chemické ukazovatele (železo, dusičnany, nasýtenie vody kyslíkom, amónne ióny, farba, 
mangán, voľný chlór).  

Prípady nevyhovujúcej kvality pitnej vody v spotrebisku s vysokou pravdepodobnos-
ťou súvisia so šetriacimi opatreniami v oblasti spotreby pitnej vody, čo vedie k jej stagnácii 



 
 

vo vnútroobjektových rozvodoch - s následkom zhoršovania najmä organoleptických, príp. aj 
mikrobiologických vlastností vody.  

V rámci štátneho zdravotného dozoru – podnety na kvalitu vody z verejného vodovo-
du (tab. č. 1.3) boli v Bratislavskom kraji tunajším úradom vyšetrené 3 vzorky, z ktorých 1 
vzorka (t.j. 33,33%) nevyhovela požiadavkám platnej legislatívy.  

Jeden podnet sa týkal kvality pitnej vody z verejného vodovodu, upravovanej filtrá-
ciou v bytovom dome na Svätoplukovej ul. č. 5 v Pezinku. Odobratá vzorka pitnej vody preu-
kázala súlad s požiadavkami platnej legislatívy. Druhý podnet súvisel so znečistením teplej 
úžitkovej vody v objekte bytového domu, Ružová dolina č. 8 v Bratislave. Z predmetného 
spotrebiska boli odobraté dve vzorky vody, jedna vzorka pitnej studenej vody a druhá teplej 
úžitkovej vody. Výsledky pitnej studenej vody preukázali vyhovujúcu kvalitu. Vo vzorke tep-
lej úžitkovej vody boli zistené zvýšené hodnoty železa, mangánu, farby, zákalu a  abiosestó-
nu. Zistené zvýšené hodnoty predmetných ukazovateľov pravdepodobne súviseli s nedosta-
točným čistením rozvodného systému teplej úžitkovej vody v predmetnom bytovom dome. 
Zjednanie nápravy bolo v tomto prípade v kompetencii správu uvedeného bytového domu.  

 
1.5 Zhodnotenie prevádzkovej kontroly kvality pitnej vody  
  
 Na zabezpečenie prevádzkovej kontroly akosti vôd z vodných zdrojov i distribučných 
sietí verejných vodovodov v Bratislavskom kraji boli pre rok 2014 medzi RÚVZ Bratislava a 
ich prevádzkovateľom BVS a.s. v dostatočnom časovom predstihu prerokované príslušné ča-
sové harmonogramy odberov, ako aj rozsah a početnosť kvalitatívnych vyšetrení vzoriek vôd 
(tzv. Program prevádzkovej kontroly, predkladaný prevádzkovateľom). Analýzy sa uskutoč-
ňovali v súlade s požiadavkami nariadenia vlády SR č.354/2006 Z.z. v znení NV SR č. 
496/2010 Z.z. i platnej legislatívy pre prevádzkovú kontrolu akosti upravovanej i dodávanej 
pitnej vody. V súčasnosti vykonávaná prevádzková kontrola zo strany BVS a.s. je na veľmi 
dobrej úrovni, pričom táto vodárenská spoločnosť výsledky svojich rozborov pravidelne a 
priebežne zasiela na RÚVZ Bratislava hlavné mesto v súlade so schváleným programom a  
zároveň tunajší úrad operatívne informuje o prípadoch každého zhoršenia kvality pitnej vody 
v spotrebisku, príčinách tohto zhoršenia, vykonaných nápravných činnostiach a výsledkoch 
opakovaných kontrolných odberov. 

Kvalita pitnej vody v spotrebisku na území Bratislavského kraja sa priebežne sledova-
la a porovnávala s výsledkami laboratórnych rozborov zasielaných BVS a.s. 

Z výsledkov zaslaných od BVS a.s. vyplýva, že v hlavnom meste SR Bratislave boli 
najčastejšie, avšak sporadicky prekračované mikrobiologické ukazovatele ako (koliformné 
baktérie, E. Coli, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C a 37ºC) a fyzikálno - chemické 
ukazovatele (železo, mangán, zákal).  

V okresoch Malacky, Pezinok a Senec sa jednalo o prekročenie ukazovateľov koli-
formné baktérie, enterokoky, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C a 37ºC, ďalej železa, 
mangánu, zákalu.  

Z porovnania výsledkov nevyhovujúcich ukazovateľov v pitnej vode vyšetrenej v 
rámci výkonu monitoringu RÚVZ Bratislava a kontrolou kvality vody zo strany BVS a.s. 
možno konštatovať, že sa jedná o  identické nevyhovujúce ukazovatele.  

Prípady nevyhovujúcej kvality vody sa vyskytovali diskontinuálne a územne disperz-
ne. Následne odobraté vzorky po realizovaná nápravných opatrení (preplachy) v prevažnej 
väčšine kontrolných odberov vyhoveli legislatívnym požiadavkám na kvalitu pitnej vody.             
   
 
 



 
 

1.6 Zhodnotenie dôsledkov nevyhovujúcej kvality pitnej vody na zdravie obyvateľstva 
(tab. č. 1.5) 

 
V r. 2014 na území Bratislavského kraja kvalita vody z verejných vodovodov nemala 

negatívny dopad na epidemiologickú situáciu.   
Podiel obyvateľstva Bratislavského kraja zásobovaného vodou s nesledovanou kvali-

tou, t.j. hlavne z individuálnych studní, sa pohybuje na úrovni približne 3,02 % obyvateľov.  
V priebehu roka neboli evidované žiadne skutočnosti, ktoré by svedčili o negatívnych 

dôsledkoch na zdravie obyvateľstva v dôsledku konzumácie pitnej vody z individuálnych 
zdrojov. Sumárne za Bratislavský kraj možno kvalitatívnu situáciu v oblasti zdravotnej nezá-
vadnosti dodávanej pitnej vody v spotrebisku hodnotiť ako veľmi dobrú (o čom svedčia aj 
pravidelne predkladané výsledky laboratórnych rozborov z prevádzkovej kontroly BVS a.s.).  
 Evidencia, zhromažďovanie i vyhodnocovanie údajov o kvalite pitnej vody Bratislav-
ského kraja, ako aj administrácia laboratórnych rozborov pitnej vody sa na RÚVZ Bratislava 
hlavné mesto priebežne uskutočňuje s využitím výpočtovej techniky v rámci činnosti infor-
mačného systému o pitnej vode. 
 
2. Voda na kúpanie   
 

2.1   Prírodné kúpacie oblasti (tab. č. 2.1 a 2.2) 
 

V hodnotenom období RÚVZ Bratislava hlavné mesto v súlade s platnou legislatívou vy-
konával: 
 

a) štátny zdravotný dozor (ŠZD) na: 
 3 prírodných kúpaliskách s organizovanou rekreáciou (Zlaté piesky, Kuchajda, Sl-

nečné jazerá Senec – sledovanie kvality vody + kontrolná činnosť hygienickej 
úrovne poskytovaných služieb).  

 
 8 prírodných kúpaliskách s neorganizovanou rekreáciou (Vajnorské jazerá, Rusov-

ce-Candell, Čunovo, Veľký Draždiak, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská, Malé 
Leváre, Plavecký Štvrtok).  

 
ŠZD u kúpalísk s neorganizovanou rekreáciou bol vzhľadom na ich zvýšenú návštev-

nosť zameraný najmä na orientačné vyšetrenie kvality vody na začiatku, v strede a na konci 
sezóny. Výnimkou bolo vykonávanie monitoringu na kúpaliskách Vajnorské jazero a Ivanka 
pri Dunaji, ktoré sú zároveň zaradené do zoznamu vôd určených na kúpanie (ďalej len 
„VUK“) a sú sledované podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení 
kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS. Monitoring na uve-
dených jazerách bol vykonávaný v pravidelných dvojtýždňových intervaloch.   

Na laboratórnu analýzu vzoriek vôd z prírodných jazier bolo v rámci ŠZD a monito-
ringu odobratých Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Bratislava ako i Úradom ve-
rejného zdravotníctva SR Bratislava v rámci projektu Cyanobaktérie 105 vzoriek (68 vzoriek 
- mesto Bratislava a 37 vzoriek - okresy Malacky a Senec). Z týchto vzoriek 5  t.j. (4,76 %) 
nevyhovelo požiadavkám Vyhl. MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, 
kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, prie-
storov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku a podľa Vyhl. MZ SR č. 
309/2012 Z.z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie v znení Vyhl. č. 397/2013 Z.z. 

Jednalo sa o zvýšenie hodnôt v chemických ukazovateľoch celkový fosfor na Zlatých 
pieskoch (1x), Veľkom Draždiaku (1x), Nových Košariskách (1x), Slnečných jazerách Senec 



 
 

(1x) a celkový dusík na Slnečných jazerách v Senci (1x). Hodnoty celkového fosforu sa  po-
hybovali v rozmedzí 0,06 – 0,22 mg/l a hodnota celkového dusíka bola 5,3 mg/l.   

Vyšetrenia v týchto ukazovateľoch boli len orientačné, nie sú v zozname povinných 
ukazovateľov príslušnej legislatívy.  

Prípady nevyhovujúcich vzoriek vôd na kúpanie z prírodných jazier v mikrobiologic-
kých a biologických ukazovateľov neboli zaznamenané.  

Z hľadiska celkového hodnotenia KS 2014 na sledovaných prírodných jazerách možno 
konštatovať, že kvalita vody ako aj hygienická úroveň poskytovaných služieb obyvateľstvu zo 
strany prevádzkovateľov boli vyhovujúce, čo bolo preukázané i pri priebežných hygienických 
previerkach. Taktiež možno konštatovať zlepšenie hygienického štandardu na prírodnom kú-
palisku Zlaté piesky, Slnečné jazerá Senec a to dobudovaním, modernizáciou hygienického 
zázemia a navýšením ubytovacích kapacít (Zlaté piesky - 2 nové objekty s prezliekacími ka-
bínami (8 ks), WC (10 ks), sprchami (4 ks) a umývadlami (4 ks), Slnečné jazerá – vybudova-
nie záchytného parkoviska pri stanovej recepcii, modernizácia hygienických zariadení, terén-
ne a sadové úpravy na 5. pláži, doplnenie detských atrakcií, osadenie a doplnenie športových 
cvičiacich zariadení, vybudovanie minigolfového ihriska, obnova interiéru a exteriéru bunga-
lovov a pod.) 

  
Počas KS boli na tunajší úrad viackrát oznamované písomne, mailom i telefonicky 

podnety na kvalitu vody na kúpanie na jazere Veľký Draždiak. Bol pozorovaný výskyt tzv. 
„čiernych bodiek“ na brehu jazera. V daných prípadoch sa jednalo o výskyt jednobunkového 
organizmu živočíšneho pôvodu patriaceho medzi tzv. nálevníky - Stentor amethystinus, ktorý 
je citlivý na viditeľné svetlo a za priaznivých podmienok je jeho výskyt vo vode voľným 
okom viditeľný, na hladine vody vytvára čierne povlaky zrnitej štruktúry. 

Zdraviu škodlivé však nie sú, ich hromadný výskyt vo vode však môže znamenať este-
tické problémy pre kúpajúcich (zafarbené plavky a pod.).  

 
b) monitoring: 
 

Monitoring sa vykonával na 4 vybraných prírodných lokalitách v Bratislavskom kraji 
(Zlaté piesky, Vajnorské jazerá, Slnečné jazerá v Senci, Ivanka pri Dunaji), v rámci ktorého 
sa v pravidelných dvojtýždňových intervaloch odoberali vzorky vody. Sledovala a vyhodno-
covala sa u nich kvalita vody v  2 mikrobiologických ukazovateľoch (E. coli, črevné entero-
koky), vizuálna kontrola odpadu a ďalšieho znečistenia, monitorovanie a hodnotenie premno-
ženia cynobaktérií, podľa požiadaviek Vyhl. MZ SR č. 309/2012 Z.z. v znení Vyhl. č. 
397/2013 Z.z. Súbežne sa sledovali i ďalšie ukazovatele v rámci ŠZD (cyanobaktérie, chloro-
fyla), podľa požiadaviek vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z.z., taktiež sa merala teplota vody, jej 
priehľadnosť a teplota vzduchu.         

Výsledky kvality vody z hľadiska ukazovateľov sledovaných  v rámci monitoringu sú 
podrobne analyzované v bode a) „štátny zdravotný dozor“.  
 
2.2  Umelé kúpaliská 

 
2.2.1   Kúpaliská s celoročnou prevádzkou (tab. č. 2.3 a 2.4) 
 

V Bratislavskom kraji je pre verejnosť dostupných 5 krytých plavární s celoročnou 
prevádzkou (plaváreň Pasienky Bratislava – Nové Mesto, plaváreň – Plavecká akadémia, na 
ul. Š. Králika 3/A v Devínskej Novej Vsi, Aquatermal Senec a mestské plavárne v Pezinku 
a Malackách). Sú to účelové zariadenia, ktoré disponujú pomerne nadštandardným vybave-
ním.    



 
 

Ďalšie bazény, ktoré slúžia výhradne pre uzavretú spoločnosť hotelových hostí sú sú-
časťou hotelových komplexov ako napr. Crowne plaza, Danube, Holiday Inn, Devín, Al-
brecht, Marrols, W Hotel v Bratislave, kde v každom je k dispozícii 1 bazén.  

Pre verejnosť je prístupné napr. Wellness centrum Nivy (Bratislava II), kde je k dispo-
zícii 8 bazénov, Golem Club v NC Centrál v Bratislave, k dispozícii je tu plavecký, detský 
bazén a vírivá vaňa, relaxačné centrum Agro Partner v Plaveckom Podhradí (k dispozícii je tu 
plavecký, ochladzovací bazén a vírivka), Wilisport v Stupave, kde je dispozícii umelý bazén a 
jacuszi (obe v okrese Malacky).  

Verejnosťou je najviac využívané rekreačné zariadenie Aquatermal v Senci, kde ok-
rem možnosti kúpania a vodných atrakcií je poskytovaný široký sortiment ďalších doplnko-
vých služieb (detské atrakcie, saunový komplex, masáže, vírivé kúpele + reštauračné služby 
atď.) 

Hygienicko – prevádzkový režim na sledovaných kúpaliskách sa zabezpečoval podľa 
schválených prevádzkových poriadkov a bol vyhovujúci. Sporadicky zisťované nedostatky sa 
týkali kvality bazénovej vody a boli vždy operatívne riešené uložením nápravných opatrení 
(vypustenie bazénu, jeho dôkladné mechanické vyčistenie a dezinfekcia, opätovné sprevádz-
kovanie bazénov bolo až po preukázaní vyhovujúcej kvality vody).    

Počas roka bolo v sledovaných zariadeniach na základe objednávok prevádzkovateľov 
a v rámci ŠZD na laboratórnu analýzu odobratých spolu 242 vzoriek bazénových vôd, z kto-
rých 83 (34,3%) nevyhovelo požiadavkám platnej legislatívy (vyhláška MZ SR č. 308/2012 
Z.z.). Spolu bolo vyšetrených 2478 ukazovateľov, z ktorých 98 (3,95%) vykazovalo prekro-
čenie limitných hodnôt. V 79 prípadoch (80,61%)  šlo o zdravotne nevýznamné ukazovatele 
(viazaný chlór, voľný chlór, reakcia vody, chemická spotreba kyslíka manganistanom) a v 19 
prípadoch (19,39%) šlo o zhoršenie v zdravotne významných mikrobiologických ukazovate-
ľoch (Stahpylococcus aureus, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36+ - 1°C, E. Coli). Uve-
dené prípady boli ihneď operatívne riešené a nemali negatívny dopad na zdravie kúpajúcich 
sa.  

V rámci letnej odstávky krytej plavárne Pasienky Bratislava bola vykonaná úprava 
dĺžky plaveckého bazéna, vo výukovom bazéne bola osadená nová fólia a v miestnosti sauny 
bolo inštalované nové odsávanie a nové podhľady. Vo všetkých priestoroch zariadenia bola 
vykonaná obnova maľovky a oprava omietky.  

Neboli hlásené žiadne poruchy zdravia alebo podozrenie na ochorenia obyvateľstva 
v súvislosti s kúpaním na umelých kúpaliskách s výnimkou nižšie uvedeného podnetu. 

V septembri 2014 bol na tunajší úrad doručený podnet na nevyhovujúcu kvalitu vody 
na kúpanie v bazéne v hoteli Nivy, Líščie nivy 3 v Bratislave (nadmerný obsah chlóru v bazé-
ne).   

Dňa 10.09.2014 bol odbornou pracovníčkou tunajšieho úrad vykonaný štátny zdravot-
ný dozor spojený s odberom vzoriek vôd zo všetkých bazénov v predmetnom zariadení. 
Z predložených protokolov z laboratórnych rozborov vzoriek vôd z bazénov vyplýva, že 
vzorky preukázali súlad s požiadavkami vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z.z. Boli však zazna-
menané mierne zvýšené hodnoty viazaného chlóru v plaveckom bazéne, rohlíkovom bazéne 
a hodnoty voľného chlóru v Knaippovom bazéne, čo bolo v danom prípade zdravotne nevý-
znamné. Prevádzkovateľ zariadenia bol upozornený na potrebu venovať úprave a dostatočnej 
obmene bazénovej vody náležitú pozornosť tak, aby sa vylúčilo riziko zdravotných obtiaží zo 
zvýšeného chlórovania vody.  

 
2.2.2. Kúpaliská so sezónnou prevádzkou (tab. č. 2.5 a 2.6) 
 

V hodnotenom období 2014 bolo v Bratislavskom kraji v prevádzke v rámci kúpacej se-
zóny 14 letných umelých kúpalísk s bazénmi (Delfín, Lamač, Rosnička, Krasňany, Zbojnička 



 
 

Rača, Tehelné pole, MŠK Iskra Petržalka, Kúpalisko Iuventa, Letné kúpalisko Pezinok-Sever, 
Letné kúpalisko Malacky, Letné kúpalisko Modra, Aquathermal Senec, Biokúpalisko Borovi-
ca, Športové centrum „Fajn club“.)   

Oproti minulému roku bolo uvedené do prevádzky Športové centrum „Fajn club“ na 
Bratislavskej ul. č. 1/b v Bratislave, Záhorskej Bystrici pri TV Markíza. V areáli je k dispozí-
cii - fitness, squash, airsoft, tenis, sauna, masáže a 1 vonkajší plavecký bazén s protiprúdom 
o rozmeroch cca 5 x 10 m.  

Počas tejto sezóny nebolo v prevádzke kúpalisko Summer Club Incheba Bratislava, 
keďže prevádzkovateľ kúpaliska o súhlas k prevádzkovaniu priestorov nepožiadal.  

Na základe objednávok od prevádzkovateľov kúpalísk, v rámci ŠZD a na základe za-
sielaných laboratórnych rozborov vzoriek vôd z bazénov od prevádzkovateľov z iných akredi-
tovaných laboratórií bolo vyšetrených spolu 163 vzoriek vôd (72 vzoriek - mesto Bratislava a 
91 vzoriek - okresy Malacky, Pezinok, Senec), z ktorých 48 vzoriek t.j. (29,45 %) nevyhovelo 
požiadavkám Vyhl. MZ SR č. 308/2012 Z.z.  

Spolu bolo vyšetrených 1470 ukazovateľov, z ktorých 68 t.j. (4,63%) bolo s prekroče-
nou medznou hodnotou. Vo väčšine prípadov 52 t.j. (76,47%) šlo o prekročenie v chemických 
ukazovateľoch voľný chlór, viazaný chlór, reakcia vody, chemická spotreba kyslíka manga-
nistanom. V 15 prípadoch t.j. (22,06%) sa prekročenie týkalo zdravotne významných mikro-
biologických ukazovateľov (Pseudomonas aeruginosa – Kúpalisko Rosnička, Kúpalisko Pezi-
nok – Sever, Aquathermal Senec, kultivovateľné mikroorganizmy pri 36ºC – Kúpalisko Ros-
nička, Kúpalisko Lamač, Kúpalisko Malacky, Kúpalisko Pezinok – Sever, Aquathermal Se-
nec). V jednom prípade bol prekročený biologický ukazovateľ producenty - Kúpalisko Ros-
nička. Vo väčšine prípadov išlo o jednorázové prekročenie kvality vody na kúpanie, kontrolné 
odbery nepotvrdili pretrvávajúce mikrobiologické znečistenie. V prípade Aquathermal Senec 
bola veľká vírivka a vnútorný tobogán dočasne odstavené do doby preukázania vyhovujúcej 
kvality vody.   

Počas KS bol riešený podnet návštevníka biokúpaliska „Borovica“ na Kamennom 
Mlyne na senzorické znečistenie vody v detskom bazéne (zápach po chlóre, napadané lís-
tie,..). Prevádzkovateľ zariadenia bol telefonicky upozornený na predmetný podnet s tým, aby 
operatívne zjednal nápravu. Odobratá bola i vzorka vody z tohto bazéna, v ktorej boli zazna-
menané zvýšené hodnoty voľného i viazaného chlóru. Kontrolná vzorka vody preukázala sú-
lad s požiadavkami vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z.z. Prevádzkovateľ zariadenia bol opera-
tívne upozornený na potrebu zvýšenej starostlivosti o kvalitu vody v týchto ukazovateľoch.  

Taktiež bol riešený podnet na nedostatok plavčíkov v zariadení Aquapark Senec, Sl-
nečné jazerá – sever, Senec. Miestnou obhliadkou v rámci štátneho zdravotného dozoru, pod-
ľa vyjadrenia manažérky spoločnosti Aquathermal Senec, a.s. a preukázateľných dokladov 
bolo zistené, že v predmetnom zariadení je k dispozícii 9 plavčíkov na jednu zmenu.  Zabez-
pečenie stáleho dohľadu dostatočným počtom plavčíkov v predmetnom zariadení bolo tak 
v súlade s požiadavkami § 19 ods. 9 písm. n) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, pod-
pore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Hygienická situácia na sledovaných umelých kúpaliskách bola počas KS 2014                       
(s výnimkou vyššie uvedených prípadov) priebežne stabilizovaná a vyhovujúca z hľadiska 
kvality vody na kúpanie, ako aj čistoty a poriadku v areáloch i celkovej hygienickej úrovne 
poskytovaných služieb.  

Prípady nevyhovujúcej kvality vody a ďalšie iné nedostatky v stabilite kvality bazéno-
vej vody na kúpaliskách sa riešili operatívne opakovanými odbermi vzoriek vôd, prípadne 
nariadením opatrení (telefonicky i písomne), ktoré sa týkali najmä zvýšených hodnôt dezin-
fekčných prostriedkov na zdravotné zabezpečenie vody, výmeny vody v bazénoch resp. vy-
pustenia a vyčistenie bazénov.   



 
 

Poškodenie zdravia v súvislosti s kúpaním sa na uvedených kúpaliskách nebolo za-
znamenané. 

Väčšina kúpacích lokalít ukončila svoju sezónnu predčasne kvôli nepriaznivému počasiu 
prípadne k 15. septembru 2014.  
3.  Kvalita ovzdušia 

  
3.1  Zhodnotenie stavu kvality voľného ovzdušia 
 

Bratislava je vyhlásená ako oblasť riadenia kvality ovzdušia podľa zákona NR SR č. 
137/2010 Z.z. o ovzduší a má vypracovaný Program na zlepšenie kvality ovzdušia. 

Na území Bratislavského kraja prevádzkuje Slovenský hydrometeorologický ústav 3 au-
tomatické meracie stanice v Bratislave (dopravnú na Trnavskom mýte a pozaďové v Petržalke 
– Mamateyova, na Kamennom nám. a na Kolibe v objekte SHMÚ) a jednu dopravnú v Ma-
lackách. Merané znečisťujúce látky sú TZL, SO2, NO2, CO a benzén.  Okrem toho 3 ďalšie 
pozaďové meracie stanice prevádzkuje a.s. Slovnaft (Vlčie hrdlo, Podunajské Biskupice a 
Rovinka), výsledky sú úradu k dispozícii.  

RÚVZ Bratislava dostáva zo SHMÚ  informácie o smogových situáciách „upozornenie“ a 
„varovanie“ a na požiadanie všetky priebežné výsledky meraní znečistenia ovzdušia. V r.2014 
však neboli pre Bratislavu hlásené smogové situácie. 
      Všeobecne pozitívny vplyv na znečistenie ovzdušia v Bratislave má vysoká veternosť 
(ročný priemer nad 5 m/s), ktorá zabezpečuje dostatočný rozptyl škodlivín, a minimálny ča-
sový rozsah inverzných situácií so zhoršením rozptylových podmienok. 

Na  území mesta dochádza k prekračovaniu limitných hodnôt jemných prachových častíc 
PM10, najmä na stanici Trnavské mýto, avšak nevyskytujú sa dlhodobé situácie s vysokými 
koncentráciami, ktoré by predstavovali ohrozovanie zdravia obyvateľov. 

 
 Stacionárne zdroje 
 
K najvýznamnejším znečisťovateľom na území mesta Bratislavy patrí CM European po-

wer s.r.o. (tepláreň Vlčie hrdlo), a.s.Slovnaft, Bratislavská teplárenská a.s., Spaľovňa odpadu 
OLO, Duslo-Istrochem a.s. a Volkswagen Slovakia a.s. V okresoch Malacky, Pezinok a Senec 
sú to Holcim(Slovakia) Rohožník, Swedspan Malacky a Nafta Gbely. Z emisií prevládajú 
prachové častice, oxidy dusíka, oxid uhoľnatý a oxid siričitý. Zdrojom uhľovodíkov je najmä 
prevádzka a.s. Slovnaft. 

Nové veľké a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia prechádzajú posudzovaním vplyvu 
na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. Najvýznamnejšou plánovanou 
investíciou, posudzovanou podľa tohto zákona, bola Splyňovacia elektráreň Pezinok. Pokra-
čuje rozširovanie výrobných kapacít a.s. Volkswagen s možným dopadom na kvalitu ovzdu-
šia. 

 
 Mobilné zdroje 

 
Podľa výsledkov meraní SHMÚ na križovatkách sa prejavovalo prekračovanie limitov 

PM10. K prekračovaniu limitných hodnôt iných škodlivín prakticky nedochádzalo. Monitoro-
vanie koncentrácií dokázaného ľudského karcinogénu benzénu sa vykonáva na Trnavskom 
mýte, prekračovanie limitu v r. 2014 nebolo zistené. 

V roku 2014 nedošlo k významným zmenám v trasovaní dopravy v Bratislavskom kraji 
ani k významným rekonštrukciám komunikácií. Výrazné zlepšenie sa očakáva od vybudova-
nia diaľnice D4  s tunelom pod Karpatmi a rýchlostnej obchvatovej cesty R7. Rovnako prepo-
jenie Petržalky s centrom mesta električkovou traťou by malo priniesť zníženie osobnej do-



 
 

pravy v najviac znečistenom centre mesta. Termíny realizácie uvedených stavieb dosiaľ nie sú 
známe. 

Postupne sa zlepšuje technický stav prevádzkovaných vozidiel na území mesta, narastá 
však ich počet. V autobusoch MHD sa rozširuje využívanie plynového paliva a dochádza 
k postupnej obnove auto-parku. Pokračuje však nežiadúci trend trvalého zvyšovania využíva-
nia osobných vozidiel obyvateľmi mesta i jeho návštevníkmi so zhoršením priepustnosti ciest 
v špičkových hodinách a enormnou záťažou ovzdušia v okolí ťažiskových komunikácií. 

 
3.2. Zhodnotenie stavu kvality ovzdušia uzatvorených priestorov budov nevýrobného  

charakteru (tab. č. 3.1) 
 

V r. 2014 bolo na odbore hygienických laboratórií vykonaných 90 meraní vnútorného 
ovzdušia v bytových priestoroch. V 75 prípadoch bol analyzovaný pevný aerosól s obsahom 
azbestu ako kontrola vnútorného ovzdušia po vykonaní asanačných alebo rekonštrukčných 
prác v objekte, z týchto vzoriek iba jedna nevyhovela požiadavkám. V bytových priestoroch 
bol ďalej sledovaný výskyt formaldehydu (9x), amoniaku (4x) a prchavých organických látok 
(2x). V žiadnej z týchto odberov nebol preukázaný výskyt sledovanej škodliviny. Výsledky 
boli posúdené podľa vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z.z., resp. podľa odporúčaní WHO. 

Z nebytových priestorov bolo analyzovaných 37 vzoriek vnútorného ovzdušia – na 
prítomnosť chlóru (20x), prchavých organických látok (15x) a formaldehydu (2x). V žiadnej 
zo vzoriek nebolo zistené prekročenie príslušných limitných hodnôt. 

Prehľad vyšetrení a výsledkov je v tabuľke č. 3.1. 
 

4. Pôsobenie zdrojov hluku v životnom prostredí 
 

4.1. Zdroje hluku v životnom prostredí  
 
 Stacionárne zdroje 

 
Zo stacionárnych zdrojov hluku pôsobia negatívne areály podnikov obkolesené obytnou 

zástavbou. Podarilo sa doriešiť ochranu okolitej zástavby pred hlukom z areálov firiem Kraft 
Food – Figaro a.s. (teraz Mondelez SR Production s.r.o.), Palma a.s. i nadmerného nočného 
hluku z prevádzky Slovenská Grafia, a.s. Pokračuje sa v riešení nadmerného hluku z prevádz-
ky trolejbusového depa na Hroboňovej ul. v Bratislave, ktoré bolo v prevádzke viac desaťročí 
bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva a spôsobuje nadmerný hluk na fasádach okolitých 
rodinných domov. V súčasnosti je depo v skúšobnej prevádzke, počas ktorej sa realizujú pro-
tihlukové úpravy. 

 
 Mobilné zdroje 

 
Na území mesta Bratislavy je dominantným zdrojom hluku cestná doprava, ktorá na-

priek budovaniu obchvatov stále prechádza niektorými časťami mesta. Hluk na ťažiskových 
ťahoch prekračuje limity - z približne 330 km vybranej komunikačnej siete mesta Bratislavy 
v úseku cca 6 km je prekročený limit hluku o 10 – 15 dB, v úseku 55 km o 5 – 10 dB 
a v úseku 75 km o 0 – 5 dB. 

Najviac problémové sú obostavané úseky - okolie diaľnice D2, Lamačská, Pražská, Šan-
cová, Trnavská, Račianska, Bajkalská, Prievozská, Gagarinova. Tu sa hodnoty hlučnosti po-
hybujú okolo 70 dB cez deň a v noci klesajú iba o 2 – 5 dB. Problematický je naďalej trend 
výstavby polyfunkčných objektov s bytmi pri ťažiskových komunikáciách a priamo na ich 



 
 

križovatkách, pri ktorých je riešená ochrana obytného prostredia iba protihlukovou fasádou 
s núteným vetraním. 

Ďalším mobilným zdrojom hluku je koľajová doprava – železnica v dotyku s obytným 
územím. Z cca 88 km tratí je prekračovaná prípustná hodnota hluku v dĺžke 19 km v rozsahu 
asi o 5 dB, lokálne i vyššie. K problémovým úsekom patria oblasti Lamač, Ružinov, Trnávka, 
Prievoz a Dolné Hony. Očakávalo sa zlepšenie v súvislosti s realizáciou medzinárodného pro-
jektu TEN-T, výstavba však bola odložená. 

Na území celého mesta je významným zdrojom hluku električková trakcia mestskej 
hromadnej dopravy, najmä v nočnej dobe. Dlhodobým problémom je obratisko električiek 
v Rači, kde hluk na okolitej zástavbe prekračoval prípustné hladiny. Podarilo sa presadiť vy-
lúčenie vnútornej koľaje obratiska, kde dochádzalo k rušeniu pískaním, z nočnej prevádzky. 

Letecká doprava ovplyvňuje hlukovú záťaž v oblasti Vajnor, Rače, Vrakune, Podunaj-
ských Biskupíc a Ružinova a ďalej obcí v okrese Senec – Ivanka pri Dunaji a Most pri Brati-
slave. Vojenské letisko je zdrojom hluku v obci Kuchyňa v okrese Malacky, najmä počas vo-
jenských leteckých cvičení. 

Osobitným problémom sa javí výstavba heliportov na strechách novobudovaných hote-
lov (Kempinski, Zimný štadión), ktoré sú umiestnené v obytnej zástavbe a podľa hlukových 
štúdií spĺňajú požiadavky na max. 1 - 2 pristátie/vzlet za noc a deň. V r. 2014 však neboli vy-
užívané. 

 

4.2. Opatrenia na zníženie hlučnosti (tab. č. 4.1) 
 

 V r. 2014 bolo evidovaných celkom 77 podnetov na hluk, z toho 18 na dopravu, 1 na 
výrobné prevádzky (Priemyselný areál Opletalova – Syncro s.r.o.), 13 na pohostinské zaria-
denia a hudobnú produkciu v nich., 17 na technologické zdroje, 9 na mimopracovné aktivity 
osôb a 13 na iné stacionárne zdroje. V poslednej kategórii prevládajú podnety na fitnes centrá 
umiestnené v nebytových priestoroch polyfunkčných bytových domov. 6 podnetov na hluk zo 
stavebnej činnosti bolo postúpených na príslušné stavebné úrady. 

Bol doriešený podnet na nadmerný hluk zo zvonov kostola v Karlovej Vsi, kde došlo 
k zníženiu frekvencie zvonenia i redukcii používaných zvonov. Podnet na nadmerný hluk 
zvonov kostola v Lozorne je t.č. ešte v riešení. 

V r. 2014 boli na úrad doručené podnety na rušenie nočného pokoja z aktivít v rámci let-
nej sezóny na Zlatých pieskoch a na nadmerný hluk z podujatia Festival Bee Free v areáli 
Divoká voda v Čunove. Vzhľadom na to, že konanie hromadných podujatí nepodlieha posu-
dzovaniu podľa zákona č. 355/2007 Z.z., podnety boli postúpené na príslušné mestské časti. 
Neboli evidované podnety na hromadné podujatia v Národnému tenisovému centru ani v ob-
jekte Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Napriek tomu však konanie hromadných podujatí 
v lokalitách v blízkosti obytnej zástavby považujeme za rušivé. Z tohto aspektu by bolo po-
trebné vybudovanie vhodného objektu pre Bratislavu na jej okraji. 

Podnety na rušenie nočného pokoja boli odstupované na riešenie obciam/miestnym úra-
dom bratislavských mestských častí, rovnako ako žiadosti o skrátenie prevádzkovej doby ru-
šivých prevádzok. Susedské spory fyzických osôb boli odstupované správcom objektov alebo 
obciam, s odkazom na možnosť súdneho riešenia. 

Pri kolaudáciách niektorých dopravných stavieb nebolo dosiaľ vydané záväzné stanovi-
sko k trvalému užívaniu z dôvodu nedoriešenia protihlukovej ochrany obyvateľov (napr. 
diaľnica D1/D61 Viedenská cesta – štátna hranica SR/MR, diaľnica D2 Sitina - Harmincova).  

Pri povoľovaní nových prevádzok v obytných objektoch boli vyžadované údaje o ne-
priezvučnosti konštrukcií, ktorá je často zisťovaná ako nedostatočná, neumožňujúci umies-
tnenie ani pomerne málo hlučných aktivít. 



 
 

V správnom konaní vo veci podnetov na hluk bolo vydaných celkom 9 pokynov, z nich 
bolo 6 splnených a 3 sú t.č. vo vybavovaní. V dvoch prípadoch boli udelené pokuty za správ-
ny delikt v čiastke 515 €. 

V r. 2014 bolo vykonali odborní pracovníci úradu celkom103 meraní hluku – ako ob-
jektivizáciu niektorých podnetov a v 20 prípadoch ako platené služby na základe objednávok 
prevádzkovateľov zdrojov hluku. 

 

II. Analýza hygienickej problematiky v objektoch, v ktorých je vykonávaný     
štátny zdravotný dozor 

 
Zariadenia občianskej vybavenosti 
 

 Zariadenia cestovného ruchu (tab. č. 5. 3.)    
 

V roku 2014 sme nezaznamenali významnejšie zmeny oproti predchádzajúcemu ob-
dobiu.  Podľa charakteru a účelu využitia sa prevádzky zariadení  cestovného ruchu delia na 
ubytovacie zariadenia (s časovo neobmedzeným ubytovaním, s časovo obmedzeným ubyto-
vaním, s časovo neobmedzeným ubytovaním nižšieho štandardu a časovo obmedzeným uby-
tovaním nižšieho štandardu)  a iné zariadenia  (hotely, motely, penzióny, kempingy, chatové 
osady, krátkodobé ubytovanie v súkromí). V horeuvedených zariadeniach sa v sledovanom 
období vykonávala v zmysle platnej legislatívy prevažne posudková činnosť pri schvaľovaní 
nových zariadení do prevádzky spolu so schvaľovaním prevádzkového poriadku.  

V rámci posudkovej činnosti v r. 2014 treba spomenúť napr. rekonštrukciu kaštieľa 
Hotel Bernolákovo – ubytovacie a športové zariadenie, rekonštrukciu a prestavbu výrobného 
objektu na hotelové zariadenie a reštauráciu v Modre. 

Na území Bratislavského kraja (okresy Bratislava I – V, vidiecke okresy Malacky, Pe-
zinok, Senec) bolo v roku 2014 evidovaných 536 ubytovacích zariadení s celkovou kapacitou 
39658 lôžok, čo oproti predchádzajúcemu roku znamená nárast o 20 zariadení a zvýšenie cel-
kovej kapacity o 802 lôžok. Z tohto počtu sa 329 (61,4 %) prevádzok nachádza v Bratislave a  
207 (38,6 %)  vo vidieckych okresoch. Uvedené predstavuje mierny nárast  v počte schvále-
ných zariadení (3,7 %), pričom najväčšie zastúpenie (40 %) mali ubytovacie zariadenia  a  (25  
%) penzióny. Medzi najvýznamnejšie patrí Ubytovacie zariadenie Nivy, Mlynské nivy 70, 
Penzion Pri mlyne, Lozorno (komplex služieb aj so stravovaním a wellness, nadštandardné 
vybavenie), Turistická ubytovňa, Stupava, Polyfunkčný objekt s ubytovaním v areáli zdravia 
Rozálka, Pezinok (poskytované ubytovacie a stravovacie služby), Hotel Marathon a Hotel 
Nostalgia, Lichnerova ul., Senec (poskytované ubytovacie a stravovacie služby).  

V správnom konaní bolo vydaných 50 rozhodnutí k otvoreniu nových prevádzok, resp. 
prevádzok v súvislosti so zmenou prevádzkovateľa.   

V  zariadeniach cestovného ruchu tunajší úrad vykonáva štátny zdravotný dozor najmä 
počas letnej turistickej sezóny alebo pri príležitosti rôznych významných spoločenských, kul-
túrnych a politických podujatí (napr. bezpečnostná konferencia GLOBSEC a summit prezi-
dentov v hoteli Kempinski). 

V hodnotenom období sa vykonalo 21 hygienických kontrol v rámci štátneho zdravot-
ného dozoru a šetrení, pri ktorých sa zistila zväčša vyhovujúca hygienická úroveň poskytova-
ných služieb.  

Evidovaných bolo 10 podnetov od občanov na niektoré prevádzky s nižším hygienic-
kým štandardom - Hotel Flóra, Senecká cesta 2, Bratislava, Ubytovňa OAC, Stará Vajnorská 
38, Bratislava, Ubytovňa SOMO, Stará Vajnorská 14 a Pionierska 17, Bratislava, Ubytovňa 
Garden City, Stará Vajnorská 17/B, Bratislava, Ubytovacie zariadenie Rozália, Kamenný 



 
 

mlyn – Vajarský, Plavecký Štvrtok. Vo väčšine ubytovacích zariadení boli pri výkone štátne-
ho zdravotného dozoru zistené tieto hygienicko – prevádzkové nedostatky: zariaďovacie 
predmety (nábytok – váľandy, matrace, skrine) boli značne opotrebované a poškodené, 
v spoločných umývarniach opadávala omietka a obklad, v chodbách  bola opotrebovaná po-
dlahová krytina čo značne znižoval hygienický štandard horeuvedených zariadení. Taktiež 
nebolo zabezpečené oddelené skladovanie čistej a použitej bielizne, čo predstavuje reálne 
riziko prenosu epidemiologicky závažných ochorení. V jednom prípade bolo podozrenie na 
výskyt ploštíc  (Hotel Flóra), ktoré sa však nepotvrdilo. Väčšina podnetov bola neopodstatne-
ná, resp. zistené, menej závažné nedostatky boli následne odstránené. Pre prevádzkovateľov 
ubytovacích zariadení (Hotel Flóra, Ubytovňa OAC, Ubytovňa SOMO Stará Vajnorská 14) 
boli vydané pokyny na odstránenie vyššieuvedených zistených hygienicko-prevádzkových 
nedostatkov.   

  Opakovane sa riešili podnety na ubytovacie zariadenie na Trenčianskej ul. č. 53/A v 
Bratislave, na základe ktorých vykonali odborní pracovníci tunajšieho úradu hygienické kon-
troly v rámci štátneho zdravotného dozoru,  pričom bolo o. i zistené, že predmetná prevádzka 
naďalej nedisponuje súhlasným rozhodnutím orgánu verejného zdravotníctva k uvedeniu prie-
storov predmetného zariadenia do prevádzky, na základe čoho boli prevádzkovateľovi zaria-
denia uložené pokuty v celkovej výške 1500 Eur.  

Hygienická úroveň ubytovacích zariadení je závislá od typu ubytovania. Z výsledkov 
štátneho zdravotného dozoru možno konštatovať, že najhoršia situácia je v ubytovacích zaria-
deniach s nižším hygienickým štandardom. Na druhej strane stúpa počet zariadení, ktoré po-
stupne zvyšujú svoj hygienický štandard modernizáciou a obnovou hygienického zázemia, 
maľovky, schodísk, podláh, a interiérového zariadenia a i.    

 
 Zariadenia starostlivosti o ľudské telo (tab. č. 5. 3.)    

 
Hygienická situácia v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo v sledovanom období r. 

2014 nezaznamenala významnejšie zmeny oproti predchádzajúcemu obdobiu. Pokračovalo sa 
v trende schvaľovania nových prevádzok formou združených činností rôznych druhov služieb 
a to prevažne v polyfunkčných objektoch, administratívnych budovách, veľkých obchodných 
komplexoch (napr. novootvorené NC Bory MALL, Avion Shopping, Retro, Centrál, Eurovea, 
Shopping Palace Zlaté piesky, Apollo Business Cantrum), sporadickejšie v nebytových prie-
storoch domovej vybavenosti bytových domov alebo v satelitných objektoch, najmä rodin-
ných domov. Významnú časť posudkovej činnosti predstavovalo schvaľovanie nových pra-
covných miest v jestvujúcich prevádzkach, ktoré je značne dynamické a premenlivé.    

Vo väčšine prípadov posudkovej činnosti u nových prevádzok išlo o účelovo upravené 
a vybavené priestory, ktoré spĺňali požiadavky vyhl. MZ SR č. 554/2007 Z.z. v znení neskor-
ších predpisov. Problémy sa vyskytovali pri umiestňovaní uvedeného typu prevádzok do prie-
storov veľkoobchodných komplexov s nevyhovujúcimi svetlotechnickými podmienkami, pre-
to ich schvaľovanie bolo vynútené uplatňovaním náhradných opatrení  na ochranu zdravia 
exponovaných pracovníkov podľa požiadaviek prílohy č. 4 vyhl. MZSR č. 541/2007 Z.z. 
v znení neskorších predpisov.    

 V posudkovej činnosti sa po preukázaní predpísaných legislatívnych požiadaviek na 
daný typ zariadení celkovo vydalo 460 rozhodnutí k schváleniu nových prevádzok alebo no-
vých pracovných miest v existujúcich prevádzkach,  zmene prevádzkovateľa, rozšíreniu pre-
vádzky o ďalšie poskytované činnosti vrátane prevádzkových poriadkov. Uvedené predstavu-
je mierny nárast  v počte schválených zariadení (14,8 %), pričom podľa druhu poskytovaných 
služieb najväčšie zastúpenie mali v okrese Bratislava I. - masérske služby, Bratislava II. - ka-
dernícke, kozmetické a masérske služby, Bratislava - III. kozmetické, masérske služby a iné 



 
 

služby (skrášľovanie tela pomocou špeciálnej prístrojovej techniky), Bratislava IV. - pedikér-
ske služby a soláriá, Bratislava V. - kadernícke,  kozmetické a masérske služby, Malacky - 
kadernícke a kozmetické služby, Senec - kadernícke,  kozmetické služby a nechtový dizajn, 
Pezinok - nechtový dizajn a masérske služby.   
 V ostatnom období je osobitným fenoménom čoraz častejšie poskytovanie nových 
druhov služieb, ktoré pomocou špeciálnej prístrojovej techniky a procedúr sú zamerané najmä 
na starostlivosť o pleť a dosiahnutie a udržanie štíhlej línie (IPL, rádiofrekvencia, prístrojové 
lymfodrenáže, fotojuvenizácia, fotoepilácia, oxylifting, ultrazvukové kavitáže, bielenie zubov, 
dermoabrázia , laserové odstraňovanie tetovania  a i.).   

Tieto činnosti majú síce charakter služieb starostlivosti o ľudské telo, ale v mnohých prípa-
doch predstavujú zdravotné výkony podľa legislatívy o poskytovaní zdravotníckej starostli-
vosti, sú vysoko zdravotne rizikové a mali by ich vykonávať zdravotnícki pracovníci s prí-
slušným kvalifikačným vzdelaním podľa osobitného predpisu. Vzhľadom k tomu, že legisla-
tíva na ochranu verejného zdravia však poskytovanie takýchto služieb v zariadeniach starost-
livosti o ľudské telo nezakazuje, ich schvaľovanie je len sprevádzané upozornením, že vydané 
rozhodnutia sa nevzťahujú na akékoľvek liečebné účinky poskytovaných procedúr a vydané 
sú výlučne z hľadiska záujmov na ochranu verejného zdravia. Niektoré ďalšie opatrenia 
uplatňované pri schvaľovaní týchto prevádzok (napr. zabezpečenie odborného zdravotného 
dohľadu nad danou službou zdravotníckym pracovníkom s príslušným vzdelaním, požiadavky 
na zdravotnú a technickú bezpečnosť prístrojovej technicky a procedúr) majú len odporúčací 
odborný a zdravotno-výchovný charakter a nie je možné ich za súčasného stavu celej súvisia-
cej legislatívy právne vymáhať .   
 V súvislosti s novelou vyhl. MZ SR č. 554/2007 Z.z. v znení vyhl. MZ SR č. 75/2014 
(s účinnosťou od 1. mája 2014) bola v hodnotenom období venovaná tiež osobitná starostli-
vosť  schvaľovaniu prevádzok nových solárií s opaľovacími prístrojmi. Súhlas  so schvaľova-
ním nových prevádzok solárií v celkovom počte 7 (z toho 6 prevádzok s opaľovacími zaria-
deniami je umiestnených vo fitness centrách a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo) bol 
vydaný po preukázaní používania ultrafialových žiaričov (trubíc) s limitom celkovej efektív-
nej ožiarenosti do 0, 3 W/m2 a predložení vyhovujúcich výsledkov kvality UV žiarenia s 
uvedením max. času opaľovania pre jednotlivé typy pokožky. Tiež sa vyžadovala prevádzko-
vá dokumentácia na opaľovacie prístroje - s prílohou technickej dokumentácie (popis prístro-
ja, životnosť UV žiaričov, max. dobe opaľovania daná distribútorom -korelovala sa vždy s 
výsledkami merania, doklad o zaškolení určeného pracovníka pre obsluhu opaľovacích prí-
strojov ), prevádzkového poriadku a dokladmi o odbornej a zdravotnej spôsobilosti na vyko-
návanie epidemiologicky závažnej činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo. Táto 
časť činnosti prebiehala v úzkej súčinnosti a odbornej spolupráci s ÚVZ SR.   
Na odbore HŽP evidujeme celkom 104 prevádzok s opaľovacími zariadeniami, ktoré budú 
v najbližšom období skontrolované z hľadiska používania UV žiaričov s predpísaným limitom 
celkovej efektívnej ožiarenosti.   

V rámci plnenia prioritných úloh odboru bola tiež preverená úroveň dekontaminácie 
prostredia vo vybraných prevádzkach pedikúr BSK kraja  
Plnenie danej úlohy prebiehalo podľa anotácie, štátny zdravotný dozor sa vykonal v 11 pre-
vádzkach pedikúr zameraný na kontrolu dodržiavania hygienicko-epidemiologického režimu 
v týchto prevádzkach. Pri kontrolách boli zároveň odobraté i stery na kontrolu sterility vyste-
rilizovaných pedikérskych nástrojov a stery na laboratórne vyšetrenie mikrobiálnej kontami-
nácie pracovných plôch a povrchov prevádzok pedikúr. 



 
 

Z celkového počtu odobratých 10 sterov z vysterilizovaných pedikérskych nástrojov 
nevyhovelo skúške sterility pre prítomnosť mikroorganizmov 10 sterov,  t.j percento kultivač-
ne pozitívnych sterov tvorilo 100 %.  

Na kontrolu mikrobiálnej kontaminácie prostredia prevádzok pedikúr bolo celkovo 
odobraných a kultivačne vyšetrených 11 sterov z pracovných povrchov, pričom 8 sterov bolo 
vyhodnotených ako nevyhovujúcich pre prítomnosť patogénnych mikroorganizmov.  

Sankcie za nevyhovujúce mikrobiologické výsledky neboli vzhľadom na chýbajúcu 
legislatívu uložené.  

Prevádzkovatelia však boli zápisnične upozornení na ďalšie zistené nedostatky, ktoré 
boli v rozpore s prísl. legislatívou na ochranu verejného zdravia  (nesprávna príprava pedikér-
skych nástrojov na sterilizáciu a manipulácia s vysterilizovanými nástrojmi, absencia zázna-
mov o vykonávanej sterilizácii (sterilizačný denník), absencia kontroly účinnosti procesu ste-
rilizácie, nedostatky v dostatočnom počte pedikérskych sád a  vykonávaní ich pravidelnej 
sterilizácie, vykonávalo sa len ich čistenie a dezinfekcia ai.), pričom pri následnej kontrole sa 
zistilo ich odstránenie .  

V 1 prípade neboli nápravné opatrenia splnené (nebol nezabezpečený dostatočný počet 
pedikérskych sád, pedikérske nástroje neboli pravidelne sterilizované, zabezpečená  bola len 
ich mechanická očista a dezinfekcia, chýbali záznamy o vykonávanej sterilizácii), preto bola 
prevádzkovateľovi v správnom konaní uložená pokuta 300 € za správny delikt podľa § 57 
zák. č. 355/2007 Z.z., ktorá bola v odvolacom konaní potvrdená ÚVZ SR. 

V hodnotenom období  r. 2014 bolo v Bratislavskom kraji (okresy Bratislava I. až V. a 
vidiecke okresy Malacky, Pezinok, Senec) evidovaných 3112 zariadení starostlivosti o ľudské  
telo ( najviac v okrese Bratislava II (758 zariadení), čo predstavuje oproti r. 2013 nárast o 268 
prevádzok. V  Bratislave je ich spolu 2392  (76,9 %) a v okresoch Malacky, Pezinok, Senec 
720 (23,1 %). V skladbe a počte zariadení stále dominujú samostatné prevádzky klasických 
služieb - najviac kaderníctva 933 (30,0 %), kozmetiky 648 (20,8 %), klasické masáže 521 
(16,7 %). Najmenej samostatných prevádzok sa vyskytuje so zameraním na piercing, nastre-
ľovanie náušníc, erotické salóny a tetovanie.  
Na úseku kontrolnej činnosti sa v rámci ŠZD vykonalo v priebehu r. 2014 celkom 55 kontrol, 
ktoré boli zamerané na vykonávanie poskytovaných služieb podľa schválených prevádzko-
vých poriadkov, pričom v tomto smere neboli zisťované nedostatky v prevádzkovom režime 
námatkovo kontrolovaných zariadení ani v osobnej hygiene ich pracovníkov. Osobitná pozor-
nosť sa venovala kontrole používania zdravotne nebezpečných kozmetických výrobkov hlá-
sených systémom rýchleho varovania (RAPEX v Európskej únii) vo všetkých prípadoch s 
negatívnym výsledkom. 

Nevyhovujúca hygienická situácia však bola zisťovaná v prevádzkach preverovaných na zá-
klade podaných podnetov zákazníkov. Podnety v celkovom počte 5 sa týkali najmä nedodr-
žiavania prevádzkovej hygieny zariadenia v zmysle zásad prevádzkového poriadku (Bella 
štúdio, Švabinského 13, Bratislava, Lady štúdio, Černyševského 39, Bratislava, Kaderníctvo 
Prestige, Budatínska 7, Bratislava, Pretty women, Mlynarovičova 6, Bratislava). V prevádzke 
kaderníctva  na  Drieňovej ul. č. 37 boli na základe podnetu na výskyt pedikulózy preverené 
hygienické podmienky prevádzky. Hlavná  pozornosť bola venovaná najmä možným cestám 
prenosu pedikulózy, t.j stavu čistoty, manipulácii a spôsobu skladovania bielizne, postupom 
pri dekontaminácii (mechanická očista a dezinfekcia) pracovných nástrojov, pomôcok, po-
vrchových plôch, spôsobu nakladania s odpadom z prevádzky ako aj celkovej úrovni hygieny 
a čistoty prostredia. Hygienicko – prevádzkový režim bol v čase kontroly vyhovujúci, prítom-
nosť vší a ich vajíčok na rizikových miestach prevádzky (uteráky, pracovné pomôcky – hre-
bene, nožnice, fúkacie kefy, elektrické fúkače) nebola preukázaná.  



 
 

Bolo vydaných 5 rozhodnutí o pokute za prevádzkovanie priestorov bez súhlasu v cel-
kovej sume 3193 Eur (v dvoch prípadoch pre prevádzkovateľa fy EURO Nails.sk s.r.o. za 
prevádzky nechtového štúdia „EURO NAIL AMERICAN STYLE“ v NC Shopping Palace 
Zlaté piesky, Bratislava – 2 pokuty, nechtového štúdia v OC Centrál, Metodova ul., nechtové-
ho štúdia „FASHION NAILS HOANG VIET“, Miletičova 13, Bratislava a jedného kaderníc-
tva na Hanulovej 1 v Bratislave).  
Prevádzkovateľmi horeuvedených nechtových štúdií boli občania cudzej štátnej príslušnosti, 
u ktorých overovanie odbornej spôsobilosti na výkon služieb starostlivosti o ľudské telo je 
častokrát vzhľadom na rečovú bariéru veľmi problematické a má často vzhľadom na nedosta-
točné znalosti negatívny vplyv na hygienické podmienky prevádzky i osobnú hygienu pra-
covníkov vykonávajúcich tieto epidemiologicky závažné činnosti.   
 
 Zariadenia sociálnych služieb  (tab. č. 5. 3.)    

V Bratislavskom kraji sa prevádzkujú zariadenia sociálnych služieb (ďalej ZSS) všet-
kých druhov v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších 
predpisov.  

V r. 2014 sa v Bratislavskom kraji evidovalo celkom 297 zariadení sociálnych slu-
žieb, z toho 115 zariadení sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou (t.j. zariadenia 
pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby – ďalej ZOS, rehabilitačné strediská, domovy 
sociálnych služieb – ďalej DSS, špecializované zariadenia a zariadenia podporovaného býva-
nia). Ďalej ide o zariadenia krízovej intervencie (ako sú nocľahárne, útulky, domovy na pol-
ceste a nízkoprahové denné centrá a zariadenia núdzového bývania) v celkovom počte 35. 
Denných stacionárov je 15, denných centier (býv. kluby dôchodcov) je 40 a ostatných zaria-
dení (mobilná opatrovateľská služba, podporné služby, práčovne a strediská osobnej hygieny) 
je 92.  

Z nich cca 20 % je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kra-
ja, cca 20 % v zriaďovateľskej pôsobností obcí a cca 60 % prevádzkujú neverejní poskytova-
telia.  

Na úseku hygieny zariadení sociálnych služieb sa v r. 2014 v rámci preventívnej časti 
štátneho zdravotného dozoru na území Bratislavského kraja vydalo celkom 16 záväzných sta-
novísk ku kolaudáciám a projektovým dokumentáciám na umiestnenie alebo k príslušným 
zmenám v užívaní stavieb a ďalej 55 rozhodnutí k začatiu/zmene prevádzky, zmene prevádz-
kovateľa alebo funkčnej reprofilácii jednotlivých zariadení, 8 rozhodnutí k návrhom na schvá-
lenie prevádzkových poriadkov a tiež 5 odborných stanovísk. Zabezpečilo sa 117 iných akcií 
(miestne a kolaudačné obhliadky, konzultácie, odborné vyjadrenia a pod). 

V posudkovej činnosti prevažovalo posudzovanie zariadení neziskových organizácií 
a súkromných subjektov.  

Posudzovali sa o.i. : 
- projektové dokumentácie nových zariadení (územné konanie) alebo návrhov prí-

stavieb, nadstavieb, rekonštrukcií a stavebných úprav jestvujúcich zariadení – z najvýznam-
nejších: Zariadenie sociálnych služieb - Ul. k Železnej Studienke v Bratislave I, PENZIÓN - 
Zariadenie opatrovateľskej služby Petržalka (zmena stavby pred dokončením) v Bratislave V, 
Zariadenie sociálnych služieb - v Plaveckom Štvrtku a Dom seniorov Čierna voda - Zmena 02 
v Chorvátskom Grobe.       

Schválila sa o.i. kolaudácia:  
- rekonštrukcie a prestavby obj. 4 a 5 na Jakubovom nám. na cirkevné zariadenie  

soc. služieb, zmeny v užívaní bytového domu na Mýtnej ul. na nízkoprahové denné centrum 
pre ľudí bez domova a nebytového priestoru na denný stacionár pre seniorov na Panenskej ul. 
- všetky v Bratislave I, zmeny v užívaní bytového domu na zariadenie pre seniorov na Prúdo-



 
 

vej ul. v Bratislave II, DSS na Bošániho ul. a prestavby spoločenského domu MÚ na DSS na 
Námestí rodiny v Bratislave IV, rekonštrukcie budovy bývalého Obecného úradu na DSS 
v Zohore, denného stacionára MCSS v Malackách a zmeny v užívaní rekreačnej chaty na ZSS 
v Senci.  

Súhlasilo sa o.i. s uvedením do prevádzky priestorov:  
- denného stacionára na Panenskej ul. v Bratislave I, denného stacionára pre senio-

rov na Hraničnej ul. a zariadenia podporovaného bývania a DSS na Hviezdnej ul. v Bratislave 
II, zariadenia podporovaného bývania na Černicovej ul. a denného stacionára seniorov na 
Hattalovej ul. v Bratislave III, zariadenia opatrovateľskej služby a špecializovaného zariade-
nia na Nám. rodiny a zariadenia núdzového bývania Sv. Rafaela na Mokrohájskej ceste 
v Bratislave IV, denného stacionára seniorov v Stupave, zariadenia sociálnych služieb pre 
seniorov na Ul. Pri potoku v Rohožníku, denného stacionára na Ul. 1. mája v Malackách, do-
mu sociálnych služieb na Dolnej ul. v Zohore, špecializovaného zariadenia soc. služieb v Ku-
čišdorfskej doline v Pezinku, zariadenia  pre seniorov ANTONIUS senior centrum na Ul. Na 
pasienku v Chorvátskom Grobe a  zariadenia sociálnych služieb na Ul. Senecké jazerá v Sen-
ci. 

Veľká väčšina zariadení sociálnych služieb v kraji vykazuje vyhovujúci až veľmi 
dobrý hygienicko-prevádzkový štandard. Všetky sledované zariadenia sú napojené na verejné 
vodovody, veľká väčšina z nich je napojená na verejnú kanalizáciu. U niektorých starších 
zariadení však býva problémom ich priestorová stiesnenosť, a to najmä v korelácii s tlakom 
záujemcov i samospráv na navyšovanie kapacít týchto zariadení. Plnenie plošných kritérií na 
1 ubytovacie lôžko je často na hranici hygienického limitu. Preto sa mnohé prevádzky snažia 
riešiť svoje dispozično-priestorové i prevádzkové problémy rôznymi prestavbami, dostavba-
mi, stavebnými úpravami, rekonštrukciami, korekciami lôžkovej kapacity alebo aj reprofilá-
ciami zariadení (alebo ich častí) v intenciách platnej legislatívy (zák. č. 448/2008 Z.z.).  

Priebežne postupuje modernizácia jednotlivých zariadení so zámerom zlepšiť ich 
štandard a konkurencieschopnosť a aj zvýšiť ich kapacitu. Trendom je zriaďovanie zariadení 
podporovaného bývania pre malé society (3 až 12 osôb), väčšinou na báze prenajatých / od-
kúpených bytov a rodinných domov.  

Osobitnými typmi ustanovizní, na ktoré nie je možné plne aplikovať požiadavky 
platných právnych predpisov, sú zariadenia pre bezdomovcov (útulky, nocľahárne, strediská 
osobnej hygieny). V Bratislavskom kraji ide o celkom 19 stabilných prevádzok tohto typu. 
V nich sa poskytuje možnosť vykonania úkonov osobnej hygieny, 1 teplý pokrm denne (do-
voz) a v časti z nich aj nocľah za symbolický poplatok a tiež aj lekárske ošetrenie. Ich hygie-
nický štandard je vcelku uspokojivý.        

Režim manipulácie s posteľnou i ostatnou bielizňou je v sledovaných zariadeniach 
riešený tak, aby nedochádzalo ku krížovej kontaminácii. Väčšina z nich (cca 80 %) disponuje 
vlastnými práčovňami, sušiarňami i žehliarňami, veľké zariadenia majú tento komplex dopl-
nený aj o pracoviská na opravu bielizne.    

Stravovanie klientov v pobytových zariadeniach sociálnych služieb je riešené väčši-
nou prostredníctvom vlastných kuchýň s jedálenskými časťami. V denných centrách a i. ne-
pobytových zariadeniach prevažujú výdajne stravy - s jej dovozom riešeným z vývarovní naj-
bližších ZSS, zdravotníckych a školských zariadení alebo cirkevných, či charitatívnych orga-
nizácií. 

Zdravotnícka starostlivosť o klientov sa poskytuje buď v zariadeniach prostredníc-
tvom vlastného alebo zmluvného zdravotníckeho personálu alebo v blízkych  zdravotníckych 
zariadeniach.   



 
 

V zariadeniach sociálnych služieb sa v rámci štátneho zdravotného dozoru vykonalo 
celkom 28 previerok zameraných na problematiku hygieny životného prostredia – vcelku bez 
zistenia závažnejších nedostatkov – s výnimkou 3 prípadov : 

- ZSS na Seneckej ceste v Bratislave II (na odstránenie zistených nedostatkov bol 
vydaný 1 pokyn orgánu verejného zdravotníctva); medzičasom povinný subjekt oznámil zru-
šenie tohto zariadenia; 

- DSS na Strelkovej ul. v Bratislave III (na odstránenie zistených nedostatkov bol 
vydaný 1 pokyn);  

- DSS a zariadenia pre seniorov KAŠTIEĽ v Stupave – kde boli zistené hygienické 
nedostatky, na odstránenie ktorých boli vydané 2 pokyny – s odlišnými termínmi plnenia); 

V r. 2014 boli v Bratislavskom kraji riešené 2 podnety na hygienicko-prevádzkový 
štandard zariadenia sociálnych služieb - a to : 

- v DSS na Ul. Podháj v Bratislave IV, ktorý bol vyhodnotený ako čiastočne opod-
statnený; v predmetnom zariadení boli zistené menej závažné hygienické nedostatky, ktorých 
odstránenie bolo prejednané zápisnične; kontrola plnenia uložených nápravných opatrení, ako 
aj termíny ich realizácie budú predmetom následného štátneho zdravotného dozoru; 

- v ZSS Domov jesene života na Hanulovej ul. v Bratislave IV, ktorý bol vyhodno-
tený ako neopodstatnený.  
 
 Zdravotnícke zariadenia  

 
Podľa systémovo inovovanej databázy Bratislavského samosprávneho kraja sa v kraji 

ku koncu r. 2014 evidovalo celkom 2836 zdravotníckych zariadení (bez lekární). Z nich 20 je 
nemocníc (vrátane zariadení iných rezortov), 6 je liečební, ďalej ide o 32 polikliník, 23 sta-
cionárov, 188 zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, 74 zariadení jedno-
dňovej zdravotnej starostlivosti, 27 agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, 2 domy 
ošetrovateľskej starostlivosti, 3 hospice (z nich 1 mobilný), 8 zariadení biomedicínskeho vý-
skumu, 2 referenčné laboratóriá, 6 biobánk a 2445 ambulancií. Po započítaní kliník, oddelení, 
polikliník a SVaLZ-ov ústavných zariadení (ako samostatných prevádzkových jednotiek) 
v Bratislavskom kraji takto evidujeme celkom 3006 zdravotníckych zariadení.  

S výnimkou veľkých nemocníc (Univerzitná nemocnica Bratislava - ďalej len „UNB“, 
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava - ďalej len „DFNsP“, Národný onkolo-
gický ústav v Bratislave a Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku) sú všetky 
zdravotnícke zariadenia neštátne. Zriaďovateľom Nemocnice s poliklinikou Malacky je Brati-
slavský samosprávny kraj (prevádzkovateľom je súkromná právnická osoba), Národný ústav 
srdcových a cievnych chorôb na Ul. Pod Krásnou hôrkou a Nemocnica sv. Michala v Brati-
slave fungujú ako štátne akciové spoločnosti a Nemocnica Modra sa prevádzkuje ako nezis-
ková organizácia (t.č. už ústavnú zdravotnú starostlivosť neposkytuje). Z väčších plne privát-
nych nemocníc treba spomenúť Onkologický ústav Sv. Alžbety, s.r.o., Univerzitnú nemocni-
cu s poliklinikou Milosrdní bratia, s.r.o., Gynekologicko-pôrodnícku nemocnicu  KOCH - 
GPN, s.r.o., Špecializovanú nemocnicu clinica orthopedica, s.r.o., Nemocnicu s poliklinikou 
Medissimo - SI Medical, s.r.o. a Nemocnicu NOVAPHARM, s.r.o. a od r. 2014 aj novovybu-
dovanú špecializovanú nemocnicu A-KLINIK Bratislava, s.r.o. - všetky v Bratislave. 

Polikliniky a zdravotné strediská sú prevádzkované súkromnými právnickými osoba-
mi, niektoré sú vo vlastníctve / správe obcí, 1 poliklinika je v správe FNM.  

Na úseku hygieny zdravotníckych zariadení sa v r. 2014 v rámci preventívnej časti 
štátneho zdravotného dozoru na území Bratislavského kraja vydalo celkom 218 rozhodnutí 
(uvedenie do prevádzky / rozšírenie činnosti, návrhy prevádzkových poriadkov, prerušenie 
konania), 50 záväzných stanovísk (umiestnenie, zmeny v užívaní, kolaudácie stavieb) a za-



 
 

bezpečilo sa celkom 476 iných akcií (miestne obhliadky, konzultácie, odborné stanoviská a 
pod.). Nesúhlasné rozhodnutia vydané neboli. Nesúhlasné odborné stanovisko bolo vydané 
v 1 prípade - ako odborný podklad pre ÚVZ SR (v rámci špecializácie RÚVZ Bratislava na 
hygienickú problematiku zdravotníckych zariadení), a to vo veci uvedenia do prevádzky prie-
storov mobilného (kontajnerového) operačného traktu  nemocnice v Topoľčanoch (Nemocni-
ce s poliklinikami, n.o. Nitra).      

V posudkovej činnosti vysoko prevažovalo posudzovanie akcií v privátnom sektore 
(až 96,1 %  vybavení). 

Z významnejších akcií posudzovaných v rámci štátneho sektora na území Bratislav-
ského kraja treba uviesť: 

- projektovú dokumentáciu (ďalej len „PD“) úprav a modernizácie a následne uve-
denie do prevádzky priestorov detskej Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny DFNsP 
Bratislava na Limbovej ul. v Bratislave III, 

- PD úprav átria na účely zriadenia nového pracoviska magnetickej rezonancie (na 
2.PP medzi blokmi 2 a 3) Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., na Ul. Pod 
Krásnou hôrkou v Bratislave III,  

- zámer (podľa zák. č. 24/2006 Z.z.) pre činnosť „Nová Univerzitná nemocnica 
v Bratislave“ na Ceste na Červený most v Bratislave IV. 
 
Z významnejších  posudzovaných akcií v rámci neštátneho sektora treba uviesť : 

- PD pre vydanie stavebného povolenia na modernizáciu a prestavbu lôžkového 
bloku „A“ Onkologického ústavu sv. Alžbety, s.r.o. na Heydukovej ul. v Bratislave I, 

- kolaudáciu a následne uvedenie do prevádzky priestorov privátneho centra asisto-
vanej reprodukcie na Búdkovej ul. v Bratislave I, 

- PD pre vydanie územného rozhodnutia a následne PD pre vydanie stavebného po-
volenia na nadstavbu a dostavbu bloku „C“ Univerzitnej NsP Milosrdní bratia, s r.o. na Ko-
lárskej ul. v Bratislave I,  

- PD pre vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu a nadstavbu objektu býva-
lej NsP (v časti obsahujúcej nové 2-podlažné zdravotné stredisko) na Bezručovej ul. 
v Bratislave I, 

- kolaudáciu a následne uvedenie do prevádzky priestorov privátnej špecializovanej 
nemocnice (A-KLINIK Bratislava s.r.o.) na Jelačičovej ul. v Bratislave II,  

- PD zmeny v užívaní a následne uvedenie do prevádzky priestorov privátneho 
zdravotného strediska (REHAB-Klinik, s.r.o.) na Žitnej ul. v Bratislave III, 

- zámer (podľa zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
v znení neskorších predpisov) a následne PD pre vydanie územného rozhodnutia na revitali-
záciu areálu býv. sanatória NÚSCH a kúpaliska Železná studnička na Ceste mládeže v Brati-
slave III, 

- kolaudáciu privátneho zdravotného strediska (ProCare, a.s.) v obchodnom centre 
Bory Mall na Ul. Lamač v Bratislave IV, 

- PD pre stavebné povolenie na nadstavbu privátnej polikliniky (MEDICÍNSKE 
ZARIADENIE MLYNSKÁ DOLINA, s.r.o.) na Ul. Staré Grunty v Bratislave IV, 

- PD pre zlúčené územné a stavebné konanie revitalizácie obecného zdravotného 
strediska v Gajaroch (okres Malacky), 

- uvedenie do prevádzky priestorov novovybudovaného oftalmologického centra 
NsP Malacky (Nemocničná, a.s.) na Ul. Duklianskych hrdinov v Malackách. 

V neštátnej sfére sa v r. 2014 v rámci Bratislavského kraja odsúhlasilo uvedenie do 
prevádzky / zmena v prevádzkovaní priestorov u celkom 178 zariadení. Šlo prevažne o zmeny 
prevádzkovateľov (pokračujúce transformácie fyzických na právnickú osobu, prevzatie zaria-



 
 

dení inými firmami, rozšírenie činnosti alebo priestorov existujúcich pracovísk); významný 
podiel v uvedenej agende však predstavovali aj pracoviská novovybudované (novostavby, 
zmeny v užívaní). 

V štátnych zdravotníckych zariadeniach bola hygienicko-prevádzková situácia aj v 
priebehu r. 2014 negatívne ovplyvnená nepriaznivou finančnou situáciou v rezorte – a to ob-
dobne, ako v predchádzajúcich rokoch. 

V sledovaných štátnych zdravotníckych zariadeniach sa to prejavuje rôznymi chronic-
kými nedostatkami na úseku technickej údržby a maľovania, resp. rekonštrukcie budov, ako 
aj v bežnej prevádzke jednotlivých pracovísk. Ak aj dochádza k rekonštrukciám, ide iba o 
minimalistické obnovy na úrovni jednotlivých pracovísk alebo oddelení, ktoré sú financované 
väčšinou sponzorsky a iba sporadicky aj rezortom.  

Viaceré ústavné zdravotnícke zariadenia v Bratislavskom kraji sa naďalej prevádzkujú 
v priestoroch, ktoré sú priestorovo stiesnené, stavebno-dispozične nevyhovujúce, resp. vyža-
dujú rozsiahlu modernizáciu. Toto konštatovanie sa týka predovšetkým starších nemocnič-
ných zariadení prevádzkovaných Univerzitnou nemocnicou Bratislava. Ide o prevažnú časť 
pracovísk Nemocnice Staré Mesto na Mickiewiczovej ul. (Bratislava I), Špecializovanej geri-
atrickej nemocnice Podunajské Biskupice na Krajinskej ul. (Bratislava II), ako aj Nemocnice 
akad. L. Dérera na Limbovej ul. (Bratislava III).  

Neuspokojivý je aj stav operačných traktov v značnej časti z nich, v ktorých príslušná 
vzduchotechnika s filtráciou vzduchu a klimatizáciou, určená na zabezpečenie čistých priesto-
rov buď chýba, alebo jestvujúca je zastaraná, resp. poruchová (Nemocnica Staré Mesto a čias-
točne aj Nemocnica akad. L. Dérera na Kramároch – obe UNB). Takisto na týchto pracovis-
kách (najmä však v Nemocnici Staré Mesto) prevláda a pretrváva zastarané stavebno-
dispozičné riešenie priestorov.    

V štátnom sektore v rámci štátneho zdravotného dozoru (hlavne však v zariadeniach 
UNB) je naďalej problematické presadzovať akékoľvek požiadavky na investíciami podmie-
nené odstraňovanie hygienických nedostatkov. Vydané pokyny uvedený subjekt plní iba spo-
radicky, pričom poväčšinou opakovane žiada o predĺženie termínov realizácie rozhodnutiami 
RÚVZ Bratislava hlavné mesto uložených nápravných opatrení (pozri tiež kapitolu Epidemio-
lógia).   

V Bratislavskom kraji možno očakávať zlepšenie jestvujúceho neutešeného stavu v 
rámci štátnych nemocníc až od dobudovania nemocnice Sv. Michala rezortov MO a MV SR 
(novostavba v štádiu hrubej stavby na Cintorínskej ul. v Bratislave I) a tiež vybudovania No-
vej Univerzitnej nemocnice na Patrónke v Bratislave III (t.č. v štádiu schválenej štúdie reali-
zovateľnosti stavby a zámeru EIA).  

Situáciu v kraji sťažuje absurdná blokácia čerpania európskych finančných zdrojov na 
budovanie a obnovu zdravotníckych zariadení na území Bratislavského kraja.     

V neštátnych ambulantných i ústavných zdravotníckych zariadeniach v rámci vstup-
ných hygienických obhliadok i následných previerok ich priestorov sú závažnejšie hygienické 
nedostatky zisťované pomerne ojedinele. Častým problémom je snaha niektorých neštátnych 
poskytovateľov kumulovať v priestoroch jedného pracoviska formou dodatočného prenájmu 
viac druhov z epidemiologického pohľadu nekompatibilných odborných činností, takisto sa 
stretávame s ich neochotou rešpektovať zásady priestorového alebo časového členenia pacien-
tov v čakárňach z hľadiska ich infekčnosti. Naopak, uvedomenosť a ochota žiadateľov k pl-
neniu požiadavky zabezpečovať tvorbu lege artis čistých priestorov v  zdravotníctve (hlavne 
budovaním vzduchotechnických systémov zabezpečujúcich čistenie a úpravu privádzaného 
vzduchu v  prevádzkach so zvýšenými nárokmi na asepsu) sa napriek súvisiacim vysokým 
finančným nákladom postupne zvyšuje.   



 
 

V štátnych i neštátnych zdravotníckych zariadeniach sa na overovanie predpísaného 
priestorového a prevádzkovo-technického vybavenia, ako aj na dodržiavanie zásad správneho 
hygienicko-epidemiologického prevádzkového režimu z aspektu hygieny životného prostredia 
vykonalo celkom 24 previerok - týkajúcich sa najmä nakladania s odpadmi, dezinsekcie a 
deratizácie i priestorového riešenia a vybavenia zariadení + ďalšie v spolupráci s oddelením 
prevencie nozokomiálnych nákaz odboru epidemiológie.        

Na odstránenie zistených nedostatkov boli vydané 2 pokyny – jeden pre Univerzitnú 
nemocnicu Bratislava v súvislosti so zistenými nedostatkami pri prevádzkovaní nemocničné-
ho rehabilitačného bazéna (pozri ďalej) a jeden pre neštátneho poskytovateľa (fu OLIMI, 
s.r.o., Bratislava Nemocničná a.s.) ohľadne doplnenia zdravotechnického vybavenia a zabez-
pečenia potrebnej úpravy stien a vetrania v zázemí pre osobnú hygienu stomatologickej am-
bulancie, ktorú prevádzkuje. Pri následných hygienických kontrolách bolo konštatované, že 
uložené nápravné opatrenia boli v oboch prípadoch v stanovených termínoch splnené.   

Na základe externých podaní bolo v r. 2014 z hľadiska hygieny životného prostredia 
riešených celkom 5 podnetov týkajúcich sa zdravotníckych zariadení - z nich 2 na nevyhovu-
júci hygienicko-prevádzkový štandard, 1 na nevyhovujúce umiestnenie nádob na zhromažďo-
vanie špecifického odpadu, 1 na údajne nepovolenú prevádzku a 1 ohľadne porušovania zá-
kona o ochrane nefajčiarov. U všetkých piatich podaní bola na základe ich prešetrenia konšta-
tovaná ich neopodstatnenosť. 

V oblasti dozoru nad kvalitou vody rehabilitačných bazénov prevádzkovaných zdra-
votníckymi zariadeniami sa v r. 2014 odobralo celkom 34 vzoriek vody, z ktorých 8 nevyho-
velo hygienickým požiadavkám – v 7 prípadoch pre zistené nevyhovujúce koncentrácie voľ-
ného a viazaného chlóru a v 1 prípade v jednom mikrobiologickom parametri. S výnimkou 
rehabilitačného bazéna v Nemocnici akad. L. Dérera UNB na Limbovej ul. (Kramáre) v Bra-
tislave III, vzorky vody z ostatných bazénov (odobraté po vykonaní príslušných opatrení 
v rámci opakovaných odberov) vykázali vyhovujúcu hygienickú kvalitu. V prípade Kramárov 
sa pristúpilo k odstaveniu bazéna a uloženiu potrebných nápravných opatrení pokynom orgá-
nu verejného zdravotníctva; po vykonaní nariadeného servisného vyregulovania dávkovacej 
technológie dezinfekcie, recirkulácie a obmeny bazénovej vody a následne objektivizovanom 
dosiahnutí predpísaných hygienických zachlórovania vody, bolo možné súhlasiť s opätovným 
sprístupnením uvedeného bazéna pre pacientov.      

U neštátnych zariadení za významnú v pozitívnom zmysle možno považovať pokraču-
júcu prípravu i realizáciu prác zameraných na zvyšovanie stavebno-technického štandardu a 
vybavenia Onkologického ústavu Sv. Alžbety s.r.o. a priestorov ním prevzatej bývalej Stoma-
tologickej kliniky FNsP na Heydukovej ul., Univerzitnej NsP Milosrdní bratia s.r.o. na Nám. 
SNP (Bratislava I), ďalej Ružinovskej polikliniky, a.s. na Ružinovskej ul. (Bratislava II) a tiež 
NsP Malacky (Nemocničná, a.s.) na Ul. Duklianskych hrdinov v Malackách.  

V štátnom sektore pozitívny posun je najzreteľnejší v prípade DFNsP Bratislava na 
Limbovej ul. a tiež Národného onkologického ústavu na Klenovej ul. (v Bratislave III), v kto-
rých dochádza k postupnej a pomerne systematickej modernizácii jednotlivých pracovísk.   

V rámci kontroly dodržiavania zákona na ochranu nefajčiarov sa v zdravotníckych za-
riadeniach vykonalo celkom 201 kontrol, nedostatky zo strany prevádzkovateľov boli zisťo-
vané iba ojedinele (chýbajúce označenie prevádzok ohľadne zákazu fajčenia); sankcie sa v 
tejto súvislosti neuplatnili. 

V rámci štátneho zdravotného dozoru nad zariadeniami veterinárnej starostlivosti sa 
vydalo 7 záväzných stanovísk k stavebným akciám a 7 rozhodnutí o súhlase k uvedeniu ich 
priestorov (ambulancie, kliniky) do prevádzky a zabezpečilo sa celkom 24 iných výkonov. 
Najvýznamnejšími posudzovanými akciami boli dokumentácie zmien v užívaní, kolaudácie a 
následne uvedenie do prevádzky priestorov 4 privátnych veterinárnych kliník – a to v ob-



 
 

chodnom centre Jednota na Kresánkovej ul. a polyfunkčnom objekte na Janotovej ul. v Brati-
slave IV, obchodnom centre na Panónskej ceste v Bratislave V a na 1.NP bývalého adminis-
tratívneho objektu v Chorvátskom Grobe (okres Pezinok). V súvislosti s prevádzkou veteri-
nárnych zariadení bol prešetrený 1 podnet (negatívny vplyv ordinácie na Dunajskej ul. 
v Bratislave I na okolité životné prostredie), ktorý bol na základe výsledkov uskutočnenej 
hygienickej previerky vyhodnotený ako neopodstatnený. 
 
 Telovýchovné zariadenia 
 

V Bratislavskom kraji v sledovanom období bolo k dispozícii 352 športovo- relaxač-
ných zariadení (čo predstavuje nárast o 34 nových prevádzok oproti r. 2013), majú najmä lo-
kálny charakter a sú určené na telovýchovné a športové činnosti, ale aj  relax a zotavenie oby-
vateľov  v rámci  krátkodobej rekreácie a pestovania zdravého životného štýlu . 
            Ide o rôzne ihriská, telocvične, viacúčelové športové haly a areály, štadióny, mobilné 
ľadové plochy, tenisové kurty, motokárové dráhy, nafukovacie haly. Najväčší podiel v počte 
telovýchovných zariadení majú obyvateľmi s obľubou vyhľadávané fitnescentrá, ktorých 
spravidla primárne športové zameranie (posilňovne, squashové a tenisové sály, pohybové 
cvičenia) je často kombinované s osobnými službami vhodne dopĺňajúcimi charakter vykoná-
vaných športových aktivít (napr. soláriá, masáže, wellness). Medzi nové činnosti poskytované 
v rámci telovýchovných zariadení môžeme spomenúť napr. tanec s využitím športového nára-
dia (Poladance Positive ) a elektrostimulačné cvičenia .  
Hygienický štandard a vybavenie týchto prevádzok je rôzne, všeobecne kvalitnejšie služby sú 
poskytované v prevádzkach podnikateľských subjektov. Naopak, hygienická situácia u špor-
tových objektov a zariadení v správe obcí je nepriaznivejšia, pretože je priamo závislá od fi-
nančných možností samosprávy obcí. 

V  r. 2014 sa v preventívnom dozore posudzovali projektové dokumentácie nových 
stavieb, napr. Danubia park Bratislava – Čunovo, čo predstavuje športovo-rekreačný areál 
s množstvom atrakcií (potápačský záliv, vodné atrakcie, veslársky a kajakársky záliv, cvičná 
lúka pre golf a frisbee a iné činnosti), ďalej Casíno a bowling v NC Bory Mall , vo vidieckych 
okresoch sa riešil projekt ihriska s prvkami fitnes v Chorvátskom Grobe (streetbalové ihrisko, 
ihrisko petanque, stolný tenis, trampolíny a zariadenia fitnes). 

 V rámci Bratislavy boli do užívania odovzdané stavby - napr. pretlaková hala (4 teni-
sové kurty) na Nobelovom nám, fitnescentrum NC Bory Mall v BA – Lamač, ďalej vo vi-
dieckych okresoch rehabilitačno – rekondičné centrum Modra – Harmónia.   

Do prevádzky boli uvedené ďalšie nové prevádzky, k významnejším v Bratislave patrí 
tenisový areál s príslušenstvom Športový klub Slávia Filozof Bratislava, športové centrum 
Fitcamp  na  Nevädzovej ul, futbalové ihrisko pre mládež na Drieňovej ulici, Športový dom 
AIRCRAFT SPORT HOUSE na Ivánskej ceste (fitnes, multifunkčné sály – telocvičňa na 
stolný tenis /ping – pong/, veľká telocvičňa s digitálnou tabuľou na rôzne športy /futbal, fus-
bal, hádzaná a pod./, telocvičňa na badminton, 4 sály na /aerobik, pilates, jogu, tanec a pod./, 
4 miestnosti na squash), Retro sport & Welnes v OC Retro na Nevädzovej ulici, (fitnes, wel-
nes, squash, tanečná sála, telocvičňa), tanečná sála Poledance Positive  (tanec pri tyči) na Tr-
navskej ceste, Golem club NC Bory Mall (fitnes, telocvičňa na rôzne pohybové činnosti, zóna 
na cvičenie rodičov s deťmi, masáže), Fitcentrum W.M. Rača, Tbiliska ul. (posilňovňa, masá-
že), Fitnescentrum Fitinn (fitnes, soláriá). Vo vidieckych okresoch to boli Best fitness, Senec 
(činkáreň, fitnes stroje, zápasenie, box) a Speedfitnes for body Senec (elektromyostimulácie), 
strelecký areál v Blatnom, a ďalšie rôzne menšie i väčšie fitnesscentrá.  



 
 

V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo v predmetných zariadeniach vykonaných 
celkove 19 kontrol, pri ktorých neboli zistené nedostatky v hygienickej úrovni poskytovaných 
služieb, neboli uložené žiadne nápravné opatrenia, ani sankčné postihy.  

V sledovanom období sme riešili viacero podnetov na telovýchovné zariadenia. 
V troch prípadoch išlo o sťažnosti na hluk z prevádzok fitnescentrum MAXIMUS FITNESS 
& GYM, Karadžičova ul., Fitnescentrum na Lachovej ul. a  Multicentrum Academia univer-
sum, Mlynské nivy . Podnety boli opodstatnené a t. č. sú v štádiu riešenia. 
Podnet klienta na nevyhovujúce hygienické podmienky vo fitnes centre Fi.at na Mlynských 
luhoch v Bratislave bol riešený pokynom na odstránenie - technických nedostatkov (obnova 
maľovky v mužských šatniach a telocvični).  
Opakované boli podnety na prevádzku futbalového štadiónu, miniihriska na TJ Baník, Pezi-
nok (hluk, rušivé osvetlenie), z hľadiska záujmov legislatívy na ochranu verejného zdravia 
nebolo zistené nedostatky. Pri riešení týchto podnetov sa spolupracovalo s Mestom Pezinok.  
Jedno rozhodnutie o pokute bolo vydané za prevádzkovanie priestorov Multicentra Academia 
Universum, Mlynské Nivy bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva v celkovej sume 1 000 
€.  V odvolacom konaní  ÚVZ SR predmetné rozhodnutie zrušil. Ďalej bola uložená pokuta za 
nelegálne prevádzkovanie priestorov fitness centra FIT UP na Nám. SNP v Bratislave vo výš-
ke 400 €.  
 
 Pohrebníctvo 
 

Na území okresov Bratislava I – V a okresov Malacky, Pezinok a Senec je v prevádz-
ke 96 cintorínov, 1 krematórium a 25 pohrebných služieb (okres Bratislava I – 3 PS, Bratisla-
va II – 4 PS, Bratislava V – 3 PS, okres Malacky – 4 PS, okres  Senci – 5 PS a v Pezinku 5 
PS) a 1 krematóriu v Bratislave. Ide o nárast pohrebných služieb o 1 prevádzku. Pohrebné 
služby majú k dispozícii spolu 91 chladiacich zariadení s kapacitou 226 miest. Pohrebné služ-
by disponujú zväčša upravenými pohrebnými vozidlami (v 28 prípadoch), v 5 prípadoch ide 
o vyrobené pohrebné vozidlo a 4 vozidlá slúžia len pre miestnu prepravu. V jedinom kremató-
riu v Bratislave sú k dispozícii 3 chladiace zariadenia s kapacitou 47 miest a 1 mraziace zaria-
denie s kapacitou 2 miesta.  

V  Bratislave je prevádzkovateľom takmer všetkých pohrebísk, krematória a ur-
nového hája mestská príspevková organizácia Marianum – Pohrebníctvo mesta Brati-
slavy. Cintoríny v Devíne, Devínskej Novej Vsi, Lamači a Záhorskej Bystrici spravuje 
Rímsko-katolícka cirkev, jej jednotlivé farnosti. V Jarovciach a v Čunove je správca 
príslušný Miestny úrad. Vo vidieckych okresoch ich v prevažujúcej miere spravujú mes-
tá a obce. Výkon pohrebných služieb zabezpečujú v celom kraji len fyzické osoby 
oprávnené na podnikanie alebo právnické subjekty (napr. PS Memoria, PS Marianum, 
PS PIETA, PS BOSCO, PS Ecker Malacky ai). 

Novým zákonom č. 131/2010 o pohrebníctve prešla kontrolná činnosť pohrebísk 
do priamej pôsobnosti obcí. 

Začiatkom roka 2014 bol vykonaný cielený štátny zdravotný dozor v prevádzkach 
pohrebných služieb a v krematóriu na území Bratislavského kraja,  zameraný na zaobchádza-
nie pracovníkov pohrebných služieb s ľudskými pozostatkami pred ich pochovaním. Sledova-
lo sa, či pohrebné služby vedú evidenciu o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami (či sa ve-
die priebežne a či vyhovujúcim spôsobom), ďalej či jednotlivé PS disponujú vozidlom na 
prepravu ľudských pozostatkov s chladiacim zariadením, s vyznačením účelu vozidla v 
osvedčení o evidencii vozidla a v technickom osvedčení vozidla, ďalej či je cenník poskyto-
vaných služieb umiestnený na viditeľnom a dostupnom mieste v kancelárii PS. Ojedinele bolo 
zistené, že v evidencii chýbal čas uloženia pozostatkov do chladiaceho zariadenia, na čo boli 



 
 

upozornení. Ďalej bol ŠZD zameraný na spôsob zaobchádzania s ľudskými pozostatkami od 
ich prevzatia v mieste úmrtia až po uloženie do hrobu, resp. miesta konečného uloženia a to, 
či jednotlivé PS preberajú ľudské pozostatky iba na základe predložených podkladov (list 
o prehliadke mŕtveho, štatistické hlásenie) vrátane vizuálnej kontroly, ako sa vykonáva trans-
port ľudských pozostatkov, boli kontrolované priestory na úpravu ľudských pozostatkov a 
chladiace zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozostatkov. Pri hygienických kontrolách 
neboli zistené hygienicko-prevádzkové nedostatky v žiadnej prevádzke pohrebnej služby.  

V r. 2014 boli v rámci agendy pohrebníctvo boli vydané 3 rozhodnutia k prevádzke  
pohrebných služieb (1. Pohrebná služba Marianum s vybranými pohrebiskami a krematóriom 
v správe Marianum na území Bratislavy, 2. Zmena prevádzkovateľa pohrebnej služby vo 
Veľkých Levároch z fyzickej osoby na právnickú osobu, 3. Pohrebná služba v Modre). Nové 
prevádzkové poriadky neboli schválené žiadne. Vydané boli záväzné stanoviská k 3  investič-
ným zámerom (k umiestneniu cintorína spoločenských zvierat v Podunajských Biskupiciach, 
rozšíreniu cintorína v Modre o urnový háj a k novostavbe domu smútku na cintoríne Stará 
Vrakuňa na Kaméliovej ul. v Bratislave). Ďalej bola posúdená zmena účelu využitia objektu 
na prevádzku pohrebnej služby VA-SI v Senci a projekt umiestnenie stavby rozšírenia cinto-
rína vo Veľkých Levároch.  

Vydané bolo 1 stanovisko k exhumácii.  
V r. 2014 sa riešilo 7 podnetov na prevádzku pohrebných služieb. Vo väčšine prípadov 

išlo o neopodstatnené podnety, alebo sa dodatočne nedokázalo overiť opodstatnenosť pod-
netov. Išlo o podnety na porušenie zákona o pohrebníctve na obhliadajúceho lekára ohľadne 
uprednostňovania určitej PS pri obhliadke zomrelého, na propagáciu PS v areáli zdravotníc-
keho zariadenia v Senci, nefungujúce chladiace zariadenia v dome smútku v Jablonci a vo 
Veľkých Levároch, opakované podnety na neoprávnené rušenie hrobových miest na cintoríne 
v obci Hrubá Borša. Ďalej sa riešilo overenie vybavenia pohrebných vozidiel chladiacimi za-
riadeniami PS PIETA v Bratislave   
Sankcie neboli udelené. 
 
III. Poskytovanie informácií verejnosti 
 
Od r. 2002 pracuje na úrade Poradňa environmentálenho zdravia. Priebežne poskytovala in-
formácie o hygienickej situácii na dozorovanom území a o možných dopadoch na zdravotný 
stav obyvateľov. Informovala tiež o zdravotných aspektoch využívania rôznych technických 
zariadení (úpravy vody, zdroje elektromagnetického žiarenia, prístroje využívané v zariade-
niach starostlivosti o ľudské telo a pod.). Informácie sa poskytovali najčastejšie telefonicky 
(511), ďalej pri osobných návštevách klientov (68) a prostredníctvom e-mailu (146). Ďalších 
212 žiadostí a podnetov o informáciu bolo vybavených písomnou formou. 
       Poradňa poskytovala informácie aj pracovníkom štátnej správy, samosprávy a podni-
kateľským subjektom, osobne alebo prostredníctvom uvedených prostriedkov. 
V roku 2014 sa pracovníci odboru aktívne zúčastnili na 13 televíznych reláciách, v rámci 
programov STV, TA3, Markízy, JOJ i TV Bratislava. Vstupy sa týkali problematiky cestov-
ného ruchu, zdravotnej nezávadnosti kúpalísk, riešenia podnetov na hluk, výstavby nových 
objektov a ich vplyvu na okolie a pod. Obdobné témy boli riešené za účasti odborných pra-
covníkov odboru v 11 reláciách rozhlasových staníc. Pracovníci poskytli rozhovory alebo 
písomné stanoviská 11x pre dennú alebo periodickú tlač, 4x pre tlačové agentúry a 1x pre 
internetový server - v celkovom počte 40 aktivít v masmediálnej komunikácii.  
        Prostredníctvom internetovej stránky úradu boli poskytované aktuálne informácie o 
kvalite pitnej vody a vody na kúpanie v prírodných i bazénových kúpaliskách, ako aj o aktu-
álnych zdravotne významných témach (povodne, výskyt komárov, výskyt ploštíc, hlučnosť 
v životnom prostredí obytných zón a pod.).  



 
 

IV. Ďalšie činnosti odboru 
 

 Uplatňovanie procesu HIA v praxi  
 
 V roku 2014 neboli na úrad predložené zámery podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ani dokumentácie pre územné konania stavieb, 
ktoré by podľa úvahy orgánu verejného zdravotníctva predstavovali možnosť ohrozovania 
zdravia obyvateľov. 
 Z tohto dôvodu nebolo v roku 2014 požadované vypracovanie HIA. 

 
 Ohrozenie verejného zdravia v dôsledku mimoriadnych situácií  

Charakter počasia v Bratislavskom kraji v r. 2014 si nevyžiadal uplatnenie opatrení na ochra-
nu verejného zdravia pred negatívnymi následkami živelných pohrôm.  

 
 Hromadné podujatia 

V priebehu r. 2014 boli na úrad doručené podnety na hluk z hromadných podujatí na Zlatých 
pieskoch. Súčasne Miestny úrad Ružinov, na území ktorého sa podujatia konajú, požiadal 
úrad o zabezpečenie merania hluku niektorých podujatí. 

Nakoľko však úrad konanie uvedených podujatí podľa zák.č. 355/2007 Z.z. neschvaľu-
je a nemá kapacity na vykonávanie monitoringu hluku z nich v obytnom území, bolo odporu-
čené, aby boli usporiadatelia podujatí pri schvaľovaní ich usporiadania príslušnou ob-
cou/mestskou časťou zaviazaní zabezpečiť monitoring hluku. O realizácii tohto monitoringu 
však nebol úrad informovaný. 
 Podnety obyvateľov boli preposielané na obec/mestskú časť s tým, že ide o jednorázo-
vé akcie, ktoré majú skôr rušivý ako zdravie ohrozujúci charakter a povoliť ich konanie je 
v ich právomoci. 
 

 Zariadenia pre výkon trestu odňatia slobody  
V hodnotenom období odbor vykonával posudkovú činnosť vo vybraných zariadeniach MS 
SR na území BA kraja. Pre Ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody - 
boli vydané 2 záväzné stanoviská ku kolaudáciám (1 x ubytovacie priestory, 1 x vonkajšie 
schodisko) na Chorvátskej ulici 5 v Bratislave a ďalej 5 rozhodnutí k prevádzke ubytovne (1), 
k prevádzkam osobných služieb (1 x sauna, 1 x holičstvo, 1 x prevádzkový poriadok k týmto 
službám) a k priestorom telovýchovy a športu (1x) na uvedenej adrese. Na uvedenom úseku 
činnosti neboli zistené nedostatky, ktoré by bránili vydaniu súhlasu. Treba však povedať, že 
ide o špecifickú problematiku, ktorá je z hľadiska legislatívy na ochranu verejného zdravia 
posudzovaná primerane.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                 Kraj: Bratislavský  

 
                 Tabuľka č. 1.1  Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov 

RÚVZ Bratislava, hlavné mesto 
Rok: 1.1.2014 - 31.12.2014 
 

Okres Počet obyvateľov Počet zásobovaných obyvateľov 
Percento zásobovanosti 

% 

Bratislava I 44 728 44 603 99,72 

Bratislava II 121 861 121 562 99,75 

Bratislava III 71 278 71 102 99,75 

Bratislava IV 105 009 104 710 99,72 

Bratislava V 124 936  124 547 99,69 

Malacky 68 984 60 894 88,27 

Pezinok 60 284 57 672 95,67 

Senec 73 556 65 262 88,72 

Spolu: 670 636 650 352 96,98 
 
 
  
 
 
 

 



 
 

Tabuľka č. 1.2  Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch 
Rok: 1.1.2014 - 31.12.2014 
Zdroj údajov: Monitoring 
Pôsobnosť: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 
 

Nevyhovujúce vzorky 
Celkový počet 

vyšetrených vzoriek 
Z toho 

nevyhovujúcich Fyzikálne a chemické Mikrobiologické 
a biologické Rádiologické Okres Obec 

PM KM počet % abs. % abs. % abs. 
 Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 2 14 0 0 0 0 0 0 0 

Bratislava - Podunajské  
Biskupice 
Bratislava - Vrakuňa Bratislava II 

Bratislava - Ružinov 

0 24 0 0 0 0 0 0 0 

Bratislava - Nové Mesto 
Bratislava - Rača Bratislava III 
Bratislava - Vajnory 

2 26 0 0 0 0 0 0 0 

Bratislava - Devínska  
Nová Ves 
Bratislava - Dúbravka 
Bratislava - Devín 
Bratislava - Karlova Ves 
Bratislava - Lamač 

Bratislava IV 

Bratislava - Záhorská  
Bystrica 

5 55 1 1,67 0 0 1 1,67 0 

Bratislava - Čunovo 
Bratislava - Jarovce 
Bratislava - Rusovce Bratislava V 

Bratislava - Petržalka 

2 28 0 0 0 0 0 0 0 

           
           



 
 

 Borinka          
 Jakubov          
 Kuchyňa          
 Lozorno          
 Plavecké Podhradie 

Plavecký Mikuláš 
         

 Jablonové          
 Kostolište          
 Sološnica          
Malacky Stupava 13 64 9 11,69 8 10,39 1 1,3 0 
 Veľké Leváre          
 Závod          
 Malacky          
 Rohožník          
 Gajary          
 Láb          
 Plavecký Štvrtok          
 Suchohrad          
 Vysoká pri Morave          
 Záhorská Ves          
 Zohor 

Studienka 
Pernek 

         

Pezinok Limbach          
 Modra          
 Budmerice          
 Častá 
 Pezinok          
 Slovenský Grob          
 Svätý Jur          
 Šenkvice          
 Báhoň 3 39 3 7,14 2 4,76 1 2,38 0 
 Jablonec 

Dubová 
Vinosady 
Vištuk 
Doľany 
Píla 
Štefanová 

         



 
 

Viničné 
 Blatné          
 Dunajská Lužná          
 Hrubý Šúr          
 Rovinka          
 Kostolná pri Dunaji          
Senec Hurbanova Ves 16 69 13 15,29 10 11,76 3 3,53 0 
 Miloslavov          
 Bernolákovo          
 Čataj          
 Kaplna          
 Kráľová pri Senci          
 Senec          
 Tomášov          
 Veľký Biel          
 Vlky          
 Zálesie          
 Hamuliakovo          
 Kalinkovo          
 Chorvátsky Grob          
 Boldog          
 Igram          
 Ivanka pri Dunaji          
 Malinovo          
 Nová Dedinka          
Spolu: 43 319 26 7,18 20 5,52 6 1,66 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabuľka č. 1.3  Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch 



 
 

 
Nevyhovujúce vzorky 

Z toho 
nevyhovujúcich Fyzikálne  

a chemické 
Mikrobiologické  

a biologické 
Rádiologické Obec Celkový počet 

vyšetrených vzoriek 
počet % abs. % abs. % abs. % 

Bratislava II - Ružinov 2 1 50 1 50 1 50 0 0 

Pezinok 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu: 3 1 33,33 1 33,33 1 33,33 0 0 
 
 
 

Tabuľka č. 1.4   Výnimky na používanie pitnej vody vo verejných vodovodoch 
            

Názov 
vodovodu Prevádzkovateľ Obec 

Počet zásobo-
vaných obyva-

teľov 

Dodávaná 
voda v m3 

Nevyhovujúci 
ukazovateľ Jednotka 

Limit 
podľa 

platného 
predpisu 

Limit 
podľa 

povolenej 
výnimky 

Priemerná 
zistená hod-

nota v hodno-
tenom roku 

Časové obdobie  
výnimky  
(od - do) 

Poradie 
výnimky 

V r. 2014 RÚVZ Bratislava neudelil žiadnu výnimku.       
 
 
 
Tabuľka č. 1.5  Prehľad epidémií, kde faktorom prenosu bola pitná voda  
RÚVZ Druh 

epidémie 
Obdobie 
trvania 

Miesto 
(Obec/Zariadenie) 

Počet postihnutých 
(príp. dospelý/deti) 

Zdroj vody 
VV/IZ 

Príčiny Nariadené 
opatrenia 

Bratislavský - - - - - - - 
 
Tabuľka č. 2.1 Prehľad prírodných kúpalísk  



 
 

    
Obec Plocha  

Názov  
kúpaliska Typ vody 

kúpaliska 
a pláži 
[m2] 

vody 
[km2] Štatút Rekreácia Stav kúpaliska 

Dátum za-
čatia sezó-

ny 

Dátum 
ukončenia 

sezóny 
Poznámka 

Bratislavský kraj 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 

okres Bratislava II 

Zlaté piesky Odkrytá pod-
zemná voda 332000  Štatút      

vyhlásený Organizovaná Prevádzkované 07.06.2014 31.08.2014  

okres Bratislava III 

Kuchajda Odkrytá pod-
zemná voda 74000  Štatút      

nevyhlásený Neorganizovaná Neuvedené   

Ukončenie pre-
vádzkovania 

prírodného kúpa-
liska. 

Vajnorské 
jazero 

Odkrytá pod-
zemná voda 140000  Štatút      

vyhlásený Neorganizovaná Mimo          
prevádzky    

okres Bratislava V 

Čunovo Odkrytá pod-
zemná voda   Štatút      

nevyhlásený Neorganizovaná Neuvedené   

Vzorky vody 
odobraté dňa 

12.08.2014 preu-
kázali vyhovujú-
cu kvalitu vody 

na kúpanie. 

Veľký       
Draždiak 

Odkrytá pod-
zemná voda   Štatút      

nevyhlásený Neorganizovaná Mimo           
prevádzky    

Rusovce-
Candell 

Odkrytá pod-
zemná voda   Štatút      

nevyhlásený Neorganizovaná Neuvedené   

Vzorky vody 
odobraté dňa 

12.08.2014 preu-
kázali vyhovujú-
cu kvalitu vody 



 
 

na kúpanie. 

okres Malacky 

Malé Leváre Odkrytá pod-
zemná voda   Štatút  

nevyhlásený Neorganizovaná Neuvedené   

Odber vzorky 
vody zo dňa 

18.08.2014 preu-
kázal vyhovujúcu 
kvalitu vody na 

kúpanie. 

Plavecký  
Štvrtok 

Odkrytá pod-
zemná voda   Štatút      

nevyhlásený Neorganizovaná Neuvedené   

Odber vzorky 
vody zo dňa 

18.08.2014 preu-
kázal vyhovujúcu 
kvalitu vody na 

kúpanie. 

okres Senec 
Ivanka pri 

Dunaji 
Odkrytá pod-
zemná voda   Štatút      

vyhlásený Neorganizovaná Mimo           
prevádzky    

Nové         
Košariská 

Odkrytá pod-
zemná voda   Štatút      

nevyhlásený Neorganizovaná Neuvedené   

Odber vzorky 
vody zo dňa 

18.08.2014 preu-
kázal vyhovujúcu 
kvalitu vody na 

kúpanie. 
Slnečné    
jazerá 

Odkrytá pod-
zemná voda 1180000  Štatút      

vyhlásený Organizovaná Prevádzkované 01.06.2014 15.09.2014  

 
 

Tabuľka č. 2.2 Prehľad o kvalite prírodných kúpalísk 



 
 

Prírodné kúpaliská 
 
Kraj  
Okres  
Obec Plocha   Vzorky Ukazovatele 

Názov    
kúpaliska Typ vody 

kúpaliska 
a pláži 
[m2] 

vody 
[km2] Štatút Rekreácia vyšetrené 

spolu 

počet  
prekro-

čených s 
MH 

% nevy-
hovujú-

cich 

spolu       
vyšetrených 

s pre-
kroče-

nou 
MH 

spolu 

MB B FCH 

  
Bratislavský kraj 
 
okres Bratislava II 

Zlaté       
piesky 

Odkrytá 
podzemná 

voda 
332000  Štatút    

vyhlásený Organizovaná 25 1 4 223 1   1 

okres Bratislava III 

Kuchajda 
Odkrytá 

podzemná 
voda 

74000  Štatút    
nevyhlásený Neorganizovaná 16  0 128     

Vajnorské 
jazero 

Odkrytá 
podzemná 

voda 
140000  Štatút    

vyhlásený Neorganizovaná 9  0 82     

okres Bratislava V 

Čunovo 
Odkrytá 

podzemná 
voda 

  Štatút    
nevyhlásený Neorganizovaná 6  0 48     



 
 

Veľký     
Draždiak 

Odkrytá 
podzemná 

voda 
  Štatút    

nevyhlásený Neorganizovaná 9 1 11,11 77 1   1 

Rusovce-
Candell 

Odkrytá 
podzemná 

voda 
  Štatút    

nevyhlásený Neorganizovaná 3  0 24     

okres Malacky 

Malé       
Leváre 

Odkrytá 
podzemná 

voda 
  Štatút    

nevyhlásený Neorganizovaná 6  0 42     

Plavecký 
Štvrtok 

Odkrytá 
podzemná 

voda 
  Štatút    

nevyhlásený Neorganizovaná 3  0 21     

okres Senec 

Ivanka pri 
Dunaji 

Odkrytá 
podzemná 

voda 
  Štatút    

vyhlásený Neorganizovaná 8  0 72     

Nové      
Košariská 

Odkrytá 
podzemná 

voda 
  Štatút      

nevyhlásený Neorganizovaná 4 1 25 35 1   1 

Slnečné 
jazerá 

Odkrytá 
podzemná 

voda 
1180000  Štatút    

vyhlásený Organizovaná 16 2 12,5 144 2   2 

Sumárne údaje za kraj 105 5 4,76 896 5 0 0 5 
 
MB - mikrobiologické 
B - biologické 
FCH – fyzikálno-chemické 
 



 
 

Tabuľka č. 2.3 Prehľad umelých kúpalísk s celoročnou prevádzkou 
Okres  
Obec Bazény 
Názov kúpaliska Dátum zahájenia prevádzky Prerušenia Kapacita termálnych netermálnych spolu 
Bratislavský kraj 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 
okres Bratislava I 
Hotel Albrecht 22.2.2010   10 0 1 1 
Hotel CROWNE PLAZA 1.12.2006   15 0 1 1 
Hotel DANUBE 16.6.2008   15 0 2 2 
Hotel DEVÍN 7.6.2004  20 0 2 2 
Hotel Marrols 14.4.2003   6 0 1 1 
okres Bratislava II 
Hotel Holiday Inn 10.4.2006   45 0 2 2 
Wellness centrum - NIVY 20.8.2008   180 0 8 8 
Golem Club Central                 22.11.2012  65 0 3 3 
okres Bratislava III  
Plaváreň Pasienky 1.1.1974   600 0 4 4 
okres Bratislava IV 
Plaváreň – Š. Králika 3/A 17.01.2013   20 0 1 1 
W Hotel 5.8.2008   7 0 1 1 
okres Malacky 
Krytá plaváreň-Malina 1.5.2004   50 0 2 2 
Agro Partner 6.8.2007   8 0 3 3 
Wilisport 28.5.2007   8 0 2 2 
okres Pezinok 
Krytá plaváreň, Pezinok 17.9.2001   30 0 2 2 
okres Senec 
Aquathermal Senec 15.9.2008   1200 0 10 10 
Sumárne údaje za kraj 2295 0 45 45 



 
 

Tabuľka č. 2.4 Prehľad kvality vody umelých kúpalísk s celoročnou prevádzkou 
 
Umelé kúpaliská 
 
Kraj 

Okres 

Obec Vzorky Ukazovatele 

Názov kúpaliska 
vyšetrené  

spolu 
počet prekročených 

s MH 
% nevyhovu-

júcich 
spolu         

vyšetrených 
s prekročenou MH 

spolu MB B FCH 

  

Bratislavský kraj 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 
okres Bratislava I 

Hotel Albrecht 3 3 100 33 4     4 

Hotel CROWNE PLAZA 9 2 22,22 99 2     2 

Hotel DANUBE 5 2 40 55 3     3 

Hotel DEVÍN 3   0 33         

Hotel Marrols 9 2 22,22 95 3 1   2 
okres Bratislava II 

Hotel Holiday Inn   0       

Wellness centrum - NIVY 41 6 14,63 433 7    7 

Golem Club Central 25 10 40 275 10   10 
okres Bratislava III 

Plaváreň Pasienky 12 8 66,67 122 11 4   7 

 
         



 
 

okres Bratislava IV 

Plaváreň – Š. Králika 3/A 3 1  33,33 23 1 1     

W Hotel 7 3 42,86 67 5    5 
okres Malacky 

Krytá plaváreň-Malina 9 5 55,56 83 6 2   4 

Agro Partner 13 4 30,77 105 5 3   2 

Wilisport   0      
okres Pezinok 

Krytá plaváreň, Pezinok 27 9 33,33 247 10 7   3 
okres Senec 

Aquathermal Senec 76 28 36,84 808 31 1   30 

Sumárne údaje za kraj 242 83 34,3 2478 98 19   79 
 
 
 
 
MB - mikrobiologické 
B - biologické 
FCH – fyzikálno-chemické 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabuľka č. 2.5 Prehľad umelých kúpalísk so sezónnou prevádzkou      
 
Kraj 

Okres 

Obec Dátum   Bazény 

Názov kúpaliska začatia sezóny ukončenia sezóny Prerušenia 
Mimo  

prevádzky Kapacita termálnych netermálnych spolu 

  

Bratislavský kraj 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 
Bratislava I 

IUVENTA 
06.06.2014 

 

15.09.2014 
 

nie 
 

nie 
 

100 
 

0 
 

1 
 

1 
 

okres Bratislava II 

Kúpalisko Delfín 06.06.2014 31.8.2014 nie nie 2000 0 3 3 
okres Bratislava III 

Tehelné pole 06.06.2014 31.8.2014 nie nie 3600 0 3 3 

Krasňany 06.06.2014 31.8.2014 nie nie 1300 0 2 2 

Zbojnička Rača 06.06.2014 31.8.2014 nie nie 2000 0 2 2 
okres Bratislava IV 

Rosnička 04.06.2014 15.09.2014 nie nie 2900 0 4 4 

Kúpalisko Lamač 04.06.2014 15.09.2014 nie nie 500 0 3 3 

Fajn Club 01.07.2014 30.09.2014 nie nie 50 0 1 1 
okres Bratislava V 

Kúpalisko MŠK ISKRA  
Petržalka 

19.06.2014 31.8.2014 nie nie 4000 0 4 4 



 
 

Summer Club-INCHEBA    áno 600 0 1 1 
okres Malacky 

Letné kúpalisko Malacky 09.06.2014 01.09.2014 nie nie 1200 0 2 2 

Biokúpalisko BOROVICA 30.05.2014 30.9.2014 nie nie 650 0 2 2 
okres Pezinok 

Letné kúpalisko Modra 15.6.2014 31.08.2014 nie nie 300 0 1 1 

Letne kúpalisko Pezinok-Sever 21.06.2014 1.9.2014 nie nie 600 0 4 4 
okres Senec 

Aquathermal Senec 04.06.2014 15.9.2014 nie nie 1800 0 16 16 

Sumárne údaje za kraj 21600 0 49 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabuľka č. 2.6  Prehľad kvality vody umelých kúpalísk so sezónnou prevádzkou  
Umelé kúpaliská 

Kraj 

Okres 
Obec Vzorky Ukazovatele 

Názov kúpaliska 
vyšetrené 

spolu 
počet prekroče-

ných s MH 
% nevyhovujú-

cich 
spolu        

vyšetrených 
s prekročenou 

MH spolu 
MB B FCH 

  

Bratislavský kraj 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 

Bratislava I 

IUVENTA 3 1 33,33 33 2   2 
okres Bratislava II 

Kúpalisko Delfín 10 6 60 100 7     7 
okres Bratislava III 

Tehelné pole 10 2 20 99 2     2 

Krasňany 5 2 40 55 2     2 

Zbojnička Rača 6 1 16,67 56 1    1 
okres Bratislava IV 

Rosnička 19 4 21,05 176 7 2 1  4 

Kúpalisko Lamač 14 7 50 131 9 1   8 

Fajn Club 1 1 100 11 1   1 
okres Bratislava V 

Kúpalisko MŠK ISKRA  
Petržalka 

4  0 34  
    



 
 

Summer Club-INCHEBA   0        
okres Malacky 

Letné kúpalisko Malacky 8 2 25 50 2 2    

Biokúpalisko BOROVICA 9 1 11,11 39 3   3 
okres Pezinok 

Letné kúpalisko Modra 3  0 33      

Letne kúpalisko Pezinok-Sever 14 3 21,43 134 5 5    
okres Senec 

Aquathermal Senec 57 18 31,58 519 27 5   22 

Sumárne údaje za kraj 163 48 29,45 1470 68 15 1 52 

 
MB - mikrobiologické 
B - biologické 
FCH – fyzikálno-chemické 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Kraj: Bratislavský 
 
 
Tab. č. 3.1. Prehľad kvality uzatvorených priestorov budov nevýrobného charakteru 
 

Ukazovatele kvality vnútorného prostredia 
Viditeľná 

prítomnosť 
 plesní 

Viditeľná  
prítomnosť  

vlhkosti 

Mikrobiologické 
faktory 

Z toho  
nevyhovujúce 

Chemické  
faktory 

Z toho 
nevyhovu-

júce 

 
Priestor – 

účel  
využitia 

Celkový 
počet 

vyšetrení 

počet % počet % škodlivina počet 
me-
raní 

počet % škodlivina Počet 
mera-

ní 

počet % 

Bytový 90 *         PA s azb. 75 1 1,3 
          formaldehyd 9 0 0 
          amoniak 4 0 0 
          OPL 2 0 0 
              
              
              
Nebytový 37 *         OPL 15 0  
          chlór 20 0  
          formaldehyd 2 0  
              
              
              

 
PA s azbestom = pevný aerosól s obsahom azbestových vlákien 
OPL organické prchavé látky 

 uvedené sumy sú za oddelenie LHP 
 
 
 



 
 

 
 
 
Kraj: Bratislavský 
 
Tab. č. 4.1:   Podnety obyvateľov k problematike hluku v životnom prostredí riešené v rámci výkonu ŠZD 
  

 
Poznámka: Stručné informácie o spôsobe riešenia podnetov je potrebné uviesť v kapitole „č. 4.2: Opatrenia na zníženie hlučnosti“ 

 
 
 
 
 
 
 

Zdroj hluku 
Doprava Stacionárne zdroje 

Okres  

cestná železničná letecká priemysel, 
výrobné  
prevádzky 

pohostinské  
zariadenia,  
obchodné  
prevádzky  
a pod. 

stavebná 
činnosť 

technologické 
zariadenia, vzdu-
chotechnika  
a pod.  

mimopracovné 
aktivity ľudí 

Iné stacionárne 
zdroje  

Počet podnetov spolu: 11 7 0 1 13 6 17 9 13 
z toho:    opodstatnených 11 7 0 1 13  17 7 13 

.... 

              neopodstatnených          
Počet podnetov spolu:          
z toho:   opodstatnených          

.... 

             neopodstatnených          



 
 

 
Kraj: Bratislavský 
 
Tab. č. 5.1 Prehľad ubytovacích zariadení v okresoch Bratislavského kraja v roku 2014 

 

DRUH UBYTOVACIEHO ZARIADENIA 

Hotel Motel Penzión Turistická ubytov-
ňa Kemping Chatová osada 

Krátkodobé ubytova-
nie    

v súkromí  
Iné Spolu Okres  

Počet Kapacita Počet Kapacita Počet Kapacita Počet Kapacita Počet Kapacita Počet Kapacita Počet Kapacita Počet Kapacita Počet Kapacita 

BA I. 34 5383 - - 16 329 12 520 - - - - 16 140 9 371 87 6743 

BA II. 26 5781 3 148 16 287 1 153 1 200 1 226 1 6 54 6030 103 12831 

BA III. 18 1571 - - 1 20 - - - - - - 3 10 56 6317 78 7918 

BA IV. 3 129 - - 7 112 3 117 - - - - - - 27 2840 40 3198 

BA V. 5 383 - - 7 228 - - - - - - - - 9 549 21 1160 

Malacky 9 615 4 123 15 475 5 339 1 160 - - 8 54 26 999 68 2765 

Senec 12 653 - - 13 786 5 102 1 200 9 217 8 61 6 68 54 2087 

Pezinok 18 1107 1 13 24 760 10 295 - - 6 153 10 79 16 549 85 2956 

Spolu : 125 15622 8 284 99 2997 36 1526 3 560 16 596 46 350 203 17723 536 39658 
 
 



 
 

 
 
 
Kraj: Bratislavský 
 
Tab. č. 5.2 Prehľad zariadení starostlivosti o ľudské telo v okresoch Bratislavského kraja v roku 2014     

 

Druh zariadenia 

Okresy Kader- 
níctva Holičstvá Kozme- 

tiky Pedikúry 
Nechtový 

dizajn, 
manikúry 

Soláriá Tetovacie  
salóny 

Klasické  
masáže 

Erotické 
masážne 
salóny 

Sauny Piersing Myosti-  
mulácie 

Nastre-
ľov. 

náušníc 
Iné Spolu 

BA I. 138 2 105 33 48 12 9 94 1 3 - 7 - 14 466 

BA II. 227 2 167 66 68 20 2 141 4 10 1 - 1 49 758 

BA III. 107 2 83 28 35 16 3 61 8 8 - - 1 17 369 

BA IV. 105 3 65 29 29 6 2 51 - 4 - - - 12 306 

BA V. 128 11 83 39 73 24 7 81 1 1 - 13 9 23 493 

Malacky 91 3 58 21 23 12 2 29 - 4 - 2 - 21 266 

Senec 76 - 50 17 27 7 5 31 2 10 - 7 1 10 243 

Pezinok 61 5 37 19 24 7 4 33 - 4 - - 1 16 211 

Spolu: 933 28 648 252 327 104 34 521 16 44 1 29 13 162 3112 
Poznámka: V združených prevádzkach počítať len jednu prevádzku 
 
 
 
 



 
 

 
Kraj: Bratislavský 
 
Tab. č. 5.3 Prehľad zariadení sociálnej služby v okresoch Bratislavského  kraja  2014 
 

Druh zariadenia  
 
 
 

Okresy 
 

        
 
       Zariadenia 
krízovej intervencie 

Zariadenia na 
podporu rodi-

ny 
s deťmi 

 

Zariadenia na riešenie 
nepriaznivej sociálnej 

situácie z dôvodu 
ťažkého zdravotného 

postihnutia, nepriazni-
vého zdravotného stavu 

alebo z dôvodu 
dovŕšenia dôchodkové-

ho veku 
 

Zariadenia  
s použitím 

telekomuni-
kačných 

technológií 
 

Zariadenia 
poskytujúce 

podporné 
služby 

 
 

Iné 
zariadenia 

 

Spolu 

Bratislava I. 4  18           2 11        35 
Bratislava II. 6  20           6 12        44 
Bratislava III. 4  20           2 16        42 
Bratislava IV 7  18           2 12        39 
Bratislava V 5  20           1 14        40 
Malacky 2  18           2 7        29 
Senec 3  16           2 11        32 
Pezinok 4  15           8 9        36 
Spolu 35  145          25 92       297 

 
Poznámka: V združených prevádzkach sa počíta len jedna prevádzka 
 
 
 
 
 



 
 

Kraj: Bratislavský 
 
Tab. č. 5.4 Prehľad zariadení pohrebných služieb a krematórií v SR v roku 2014 
 

Počet  pohrebných vozidiel Okres Počet  
prevádzkovaných  
pohrebných  
služieb 

Počet  
chladiacich 
zariadení  
s kapacitou 

Vyrobené  
pohrebné  
vozidlo 

Upravené  
pohrebné  
vozidlo 

Vozidlo len  
pre miestnu  
prepravu 

Počet  
krematórií 

Počet  
chladiacich  
zariadení  
s kapacitou 

Počet  
mraziacich zariadení  
s kapacitou 

  Napríklad 2/4      Spolu v okrese 
         
Spolu 25 91/226 6 27 4 1 3/47 1/2 
 
 
 
Kraj: Bratislavský 
 
Tab. č. 6.1 Prehľad uplatňovania procesu HIA v praxi 
 
 

Ukončená HIA 
Áno/Nie 

RÚVZ 

Posúdenie 
potreby HIA 

Áno/Nie 
(vyhláška 

č.233/2014 Z.z)  

Názov HIA 
Vyžiadaná 

HIA 
Áno/Nie Mini 

 
 

 
Maxi 
 
 

 

Spracovateľ 
HIA 

(meno odborne 
spôsobilej  

osoby) 

poznámky 

Bratislava - - - - - - - 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FYZIKÁLNE FAKTORY V ŽIVOTNOM  
A PRACOVNOM PROSTREDÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

1. Personálne obsadenie pracovísk FF v SR  
a stav akreditácie v roku 2014 

 

 
vysokoškolsky vzdelaní pracovníci (VŠ)           A – akreditované  (skúšky, odbery, ukazovatele) 
strední zdravotnícki pracovníci (SZP)                N - neakreditované  (skúšky, odbery, ukazovatele)                                                                     
pomocný personál (NZP) 
MD – materská dovolenka 

Pracovníci Akreditácia 
počet počet 

 

skúšok / počet 
ukazovateľov 

odberov / počet 
ukazovateľov 

platnosť  
do ÚVZ a RÚVZ v SR VŠ SZP NZP Spolu 

 A N A N  
S      ÚVZ SR     U      

    S      RÚVZ Banská Bystrica     U      
RÚVZ hl. mesto SR 4 3 0 7 S 1 1   27.10.2015 
Bratislava     U 3 3    

    S      RÚVZ Košice     U      
    S      RÚVZ Nitra     U      
    S      RÚVZ Poprad     U      
    S      RÚVZ Prešov     U      
    S      RÚVZ Prievidza     U      
    S      RÚVZ Trenčín     U      
    S      RÚVZ Trnava     U      
    S      RÚVZ Žilina     U      
    S     - SPOLU     U     - 



 
 

Prehľad meraní veličín fyzikálních faktorov v životnom a pracovnom prostredí v SR v roku 2014 
 

 
 

HLUK 
 

VIBRÁCIE 
 

OPTICKÉ ŽIARENIE 
(osvetlenie, lasery, UV, IR)  

 
TEPELNO-VLHKOSTNÁ 

MIKROKLÍMA  

 
ELEKTROMAGN. POLE 

POČET POČET POČET POČET POČET 

 
Názov úradu 

vzoriek ukaz. analýz vzoriek ukaz. analýz vzoriek ukaz. analýz vzoriek ukaz. analýz vzoriek ukaz. analýz 

ÚVZ SR                  
RÚVZ Bratislava hl.m. SR 684 1640 2814 0 0 0 847 1672 3018 175 599 1590    
RÚVZ Banská Bystrica                
RÚVZ Košice                
RÚVZ Nitra                
RÚVZ Poprad                
RÚVZ Prešov                
RÚVZ Prievidza                
RÚVZ Trenčín                
RÚVZ Trnava                
RÚVZ Žilina                

Spolu                
 
Poznámky k tabuľke: 
počet vzoriek = počet meraných miest, napr. vysielač, miestnosť, pracovné miesto, stroj,  stanovište apod. (označených kódovým číslom centrálneho príjmu) 
počet ukazovateľov = počet fyz. veličín (faktorov) zmeraných na meraných miestach 
počet analýz = počet meraní  
 
1)  z toho (vzorky/ukazovatele/analýzy)  osvetlenie 0/0/0,  UV 334/362/362, lasery 9/9/1 
 
 



 
 

2. Účasť na medzilaboratórnych porovnávacích testoch a porovnaniach  
pracovísk (CHA, BŽP, MŽP, FF) v SR v roku 2014 

 

Typ vzorky 
 

Názov úradu 

 
 
 

Počet 

 

H
lu

k 

V
ib

rá
ci

e 

U
m

el
é 

 o
sv

et
-

le
ni

e 

E
le

kt
ro

m
ag

-
ne

tic
ké

 p
ol

e 

T
V

M
 

in
é 

Sp
ol

u 

prihlásené        testov ukončené        
prihlásené        ÚVZ SR 

ukazovateľov ukončené        
prihlásené 0 0 0  0 3 3  testov ukončené  0 0 0  0 3 3 
prihlásené 0 0 0  0 5 5 

RÚVZ 
Bratislava hl.m. SR ukazovateľov 

ukončené 0 0 0  0 5 5 
prihlásené         testov 
ukončené        
prihlásené        

RÚVZ 
Banská Bystrica ukazovateľov 

ukončené        
prihlásené        testov 
ukončené        
prihlásené        

RÚVZ 
Košice ukazovateľov 

ukončené        
prihlásené        testov 
ukončené        
prihlásené        

RÚVZ 
Nitra ukazovateľov 

ukončené        
prihlásené        testov 
ukončené        
prihlásené        

RÚVZ 
Poprad ukazovateľov 

ukončené        
prihlásené        testov 
ukončené        
prihlásené        

RÚVZ 
Prešov ukazovateľov 

ukončené        
prihlásené        počet testov 
ukončené        
prihlásené        

RÚVZ 
Prievidza ukazovateľov 

ukončené        
prihlásené        testov 
ukončené        
prihlásené        

RÚVZ 
Trenčín ukazovateľov 

ukončené        
prihlásené        testov 
ukončené        
prihlásené        

RÚVZ 
Trnava ukazovateľov 

ukončené        
prihlásené        testov 
ukončené        
prihlásené        

RÚVZ 
Žilina ukazovateľov 

ukončené        

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích testov pracovis-
kami (CHA, BŽP, MŽP, FF) v SR v roku 2014 
 

Organizátor Názov testu Typ testu Počet ukazova-
teľov 

Počet 
účastníkov testu 

RÚVZ BA LHP -    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Typ testu: 
PT – skúška spôsobilosti, porovnávacie meranie 
BP – bilaterálne porovnanie 
EP – experimenty presnosti, validácia metód 

 
 

4. Nové  analytické metódy a postupy meraní (a odberov) zavedené 
v pracoviskách (CHA, BŽP, MŽP, FF) v SR v roku 2014 

 

 
5. Odborná činnosť pracovísk (FF) v SR v roku 2014 

 
a) programy, projekty, ťažiskové úlohy verejného zdravotníctva 
 

 neboli vznesené požiadavky na merannie FF v rámci projektov 

 Počet vzoriek Počet ukazovateľov 
RÚVZ BA odd. LHP 0 0 
 
 
b) Plnenie ďalších úloh a projektov v rámci SR 
 

 
Názov 
úradu 

 
Organizátor 

úlohy, projektu 

 
Názov úlohy 

Počet vzo-
riek 

 
Počet 

ukazovateľov 

 
Počet 
analýz 

RÚVZ BA 
LHP  neboli     

 
 
      
c) Iná odborná činnost 

Názov úradu Typ vzorky (komo-
dita) 

Ukazovateľ Druh metódy Pôvod metódy 
(STN, ISO, EN, vlastná metóda) 

pracovné ovzdušie formaldehyd HPLC/ ÚV-VIS NIOSH 2016 
    

RÚVZ BA 

    



 
 

 
Názov úradu Pracovisko Forma činnosti 
RÚVZ BA LHP Pracovníci oddelenia LHP aj v roku 2014 poskytovali 

odborné konzultácie (telefonicky a e-mailom) 
v problematike fyzikálnych faktorov pracovného a voľ-
ného ovzdušia.  

RÚVZ BA HŽP Pracovníci odboru HŽP poskytovali odborné konzultá-
cie v problematike hluku a optického žiarenia 

   
 
 

6. Medzinárodná činnosť pracovísk (CHA, BŽP, MŽP, FF) v SR v roku 
2014 

 
Názov úradu Pracovisko Forma činnosti 
RÚVZ BA  LHP - 
RÚVZ BA HŽP - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HYGIENA  VÝŽIVY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
I  HYGIENA VÝŽIVY 
 
1  Personálne obsadenie odboru hygieny výživy  
    RÚVZ Bratislava hlavné mesto  
č. 

Meno, priezvisko, titul 
Rok  
nástupu 
na RÚVZ 

VŠ  II. 
Stupňa 

VŠ I. 
stupňa 

Úplné 
stredné 

vzdelanie 

Vyššie 
odborné 
vzdelanie 

1. Erika Žákovičová, MUDr. 1976 X    

2. Tatiana Darulová, MUDr. 1999 X    

3. Eva Fitzová, Mgr. 2004 X    

4. Renáta Srnáková, Mgr. 1986 X    

5. Ruth Matisová, Mgr. 1986 X    

6. Iveta Šibalíková, Mgr. 1986 X    

7. Klaudia Puškáčová, Mgr. 1986 X    

8. Jana Murčová, Mgr. 1998 X    

9. Daniela Víghová, Mgr. 2013 X    

10. Jana Wágnerová, Mgr. 2013 X    

11. Tatiana Cimermanová, Ing. 2012 X    

12. Antónia Hotová, Bc. 2012  X   

13. Iveta Mackovičová 1986    X 

14. Jolana Šturcová 1972    X 

15. Eva Zemanová 1982    X 

16. Darina Kubinová 1996    X 

17. 
Marta Gajniaková, MVDr. 

2008 
(05 / 2013 
materská 

dovolenka) 

X    

18. 
Jana Boďová, Ing. 

2010 
(09 / 2012 
materská 

dovolenka) 

X    

19. Helena Pohanková 
(administratívny pracovník) 2007   X  

 



 
 

  Odborná činnosť a vzdelávanie zamestnancov 
  
Pracovníci odboru hygieny výživy sa zúčastnili nasledovných vzdelávacích akcií (medzi 
vzdelávacie akcie patria odborné semináre, školenia, tematické kurzy, workshopy, konferen-
cie, celoslovenské porady, interné semináre RÚVZ, atď., týkajúce sa problematiky hygieny 
výživy) 

 

Názov  vzdelávacej  
Akcie 

Druh  vzde-
lávacej 
akcie 

Dátum 
konania 

Miesto 
 konania  

Organizá- 
tor  

Počet zúčast. 
zamestnancov 

Porada krajských odborníkov 
v hygiene výživy 

 pracovná 
 porada 

6. – 7. 3. 
2014 

Trenčianske 
Teplice ÚVZ SR 2 

Porada  krajských odborníkov  
v hygiene výživy 

 pracovná 
 porada 

18.- 
19.9.2014 

Nový Smoko-
vec ÚVZ SR 2 

Celoslovenská  pracovná 
porada  v  hygiene  výživy 

 pracovná 
 porada 

6.– 7. 11. 
2014 

Štrbské  
Pleso ÚVZ SR 1 

DG SANCO Training course 
on Food Contact Materials  
rules 

 E-learning 
kurz 

3.-28. 2. 
2014 

RUVZ Brati-
slava DG SANCO 1 

DG SANCO Training course 
on Food Contact Materials  
rules 

 E-learning 
kurz 

3.-28. 3. 
2014 

RUVZ Brati-
slava DG SANCO 1 

DG SANCO Training course 
on Food Contact Materials  
rules 

 E-learning 
kurz 

3.-28. 4. 
2014 

RUVZ Brati-
slava DG SANCO 1 

DG SANCO  
Training Course  
on Food Additives 

kurz 16.6.- 
20.6.2014 

Trim 
Írsko DG SANCO 1 

DG SANCO  
Training Course  
Microbiological criteria in 
Foodstuffs 

kurz 16. – 19. 6. 
2014 

Rím 
Taliansko DG SANCO 1 

DG SANCO  
Training Course  
Controls on contaminants in 
feed and food 

kurz 24.6.- 
27.6.2014 

Praha 
Česká republi-
ka 

DG SANCO 2 

DG SANCO  
Training Course  
Import controls on certain 
feed and food of non-animal 
origin 

kurz 7.7.- 
10.7.2014 

Riga 
Lotyšsko DG SANCO 1 



 
 

DG SANCO  
Training Course  
HACCP principles and audit 
techniques 
 

kurz 13.10.- 17. 
10.2014 

Valencia 
Španielsko DG SANCO 1 

DG SANCO  
Training Course  
Food-borne outbreaks inves-
tigation 

kurz 19.-25. 10. 
2014 

Lisabon 
Portugalsko DG SANCO 1 

Mikrobiálna rezistencia – 
bezpečnosť potravinového 
reťazca 

konferencia 18.11. 
2014 ŠVPS ŠPVS 5 

Výživa, hodnotenie a riadenie 
rizika konferencia 12.12. 

2014 MZ SR MZ SR 
MPRV SR 2 

Doručovanie písomností 

 odborný 
 seminár 
pre pracov-
níkov OHV 

28.3.2014 Bratislava RÚVZ 
 Bratislava 15 

Spoločná pracovná porada 
zástupcov RÚVZ Bratisla-
va, RVPS Bratislava 
a Mestských častí 

 pracovná 
 porada 
 

25.9.2014 Bratislava RVPS Brati-
slava 2 

Spoločná pracovná porada 
zástupcov RÚVZ, Magistrátu 
hlavného mesta a SOI 

 pracovná 
 porada 
 

10.7.2014  Bratislava 

Magistrát 
hlavného 
mesta SR 
Bratislavy 

2 

 
1 pracovníčka pripravila 2 odborné referáty na gremiálnu poradu vedúceho služobného úradu:  
„Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá a jeho aplikácia v praxi“ a „Prídavné látky 
v potravinách“.  
 
1 pracovníčka pripravila a odprezentovala na celoslovenskej pracovnej porade v hygiene vý-
živy príspevok „Problematika návrhu sankcií v hygiene výživy“. 
 
V roku 2014 zamestnanci odboru hygieny výživy zabezpečili aj odbornú prax pre 29 študen-
tov verejného zdravotníctva  (Fakulta verejného zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 
univerzity a pod.) ako aj predatestačnú  prax pre 2 lekárov. 
 
Aktivity v médiách:  
 
2 pracovníčky odboru sa v roku 2014 podieľali na nakrúcaní  1 televíznej reportáže so zame-
raním na kontrolu dodržiavania  hygienických požiadaviek pri príprave a podávaní občerstve-
nia počas konania hromadného podujatia Vianočné trhy.  
 
2 pracovníčky odboru sa podieľali na príprave 2 článkov pre médiá (články sa týkali výroby 
zmrzliny, stravovania a výberu potravín v letnom období)  
 
 



 
 

Iné odborné činnosti :  
 
Konzultačná a poradenská činnosť:  
– počet  odborných konzultácií: 2164 
                               
 
Členstvo v skúšobnej komisii pre vydávanie osvedčení odbornej spôsobilosti pre výkon práce 
v  potravinárstve, vrátane iných  komisií, v ktorých zastupuje odborný zamestnanec úrad:  
 
      - celkový počet zamestnancov odboru hygieny výživy zastúpených v komisiách: 7  
 

1. komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti  na výkon epidemiologicky závažných 
činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov –  

- 4  zamestnanci, 114 zasadnutí, 1091 vydaných osvedčení, 73 duplikátov 
 

2. komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti  na nákup, predaj a spracovanie húb –  
- 2 zamestnanci, 2 zasadnutia, 10 vydaných osvedčení 
 

3. komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti  na prácu s dezinfekčnými prípravkami 
na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov 
na profesionálne použitie – 1 zamestnanec, 0 zasadnutí 

 
4. komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej čin-

nosti pri výrobe kozmetických výrobkov  
              – 5 zamestnanci, 2 zasadnutia, 3 vydané osvedčenia 

 
3.    Rozbor činnosti 

 
3.1. Štátny zdravotný dozor 
 

RÚVZ Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave – odbor hygieny výživy  zabez-
pečuje štátny zdravotný dozor a úradnú kontrolu potravín v 8 okresoch: Bratislava I., Brati-
slava II., Bratislava III., Bratislava IV., Bratislava V., Pezinok, Senec a Malacky. 
 
3.1.1  Posudková činnosť  
 

V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru a plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona 
NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.“) sa po-
súdilo a vydalo 30 záväzných stanovísk k územnému konaniu, 184 záväzných stanovísk ku 
kolaudáciám a zmenám účelu využitia priestorov, 736 odborných stanovísk k projektovým 
dokumentáciám a čiastkových posudkov pre iné odbory (z toho 1 nesúhasný čiastkový posu-
dok k prevádzke baru umiestneného na detskom ihrisku pri obchodnom centre) a iných od-
borných výkonov. Uskutočnilo sa 2164 odborných konzultácii pre žiadateľov. K uvedeniu 
zariadení do prevádzky a k prevádzkovým poriadkom sa vydalo 1 480 rozhodnutí.     

 
Z vyššie uvedených posudkov bolo 6 nesúhlasných rozhodnutí k uvedeniu priestorov 

do prevádzky: 3x zariadenie spoločného stravovania (nezabezpečená tečúca pitná voda, nevy-
tvorené podmienky pre zariadenie), 1x sklad potravín bez zabezpečenia prívodu tečúcej pitnej 
vody), 1x stánok s výrobou zmrzliny bez zabezpečenia prívodu tečúcej pitnej vody a napoje-



 
 

nia na kanalizáciu, 1x výroba a baliareň sušených plodov pre nevhodné dispozičné členenie 
priestorov. 

 
Vydaných bolo aj 196 rozhodnutí o prerušení konania, v 78 prípadoch bolo konanie 

zastavené.   
 
Z vyššie uvedeného počtu vydaných rozhodnutí boli podané 3 odvolania účastníka ko-

nania: 
 

- 1 x odvolanie voči nesúhlasnému rozhodnutiu účastníka konania k uvedeniu výrobne 
a baliarne sušených plodov do prevádzky, následne bolo vydané súhlasné rozhod-
nutie k uvedeniu priestorov do skúšobnej prevádzky 

- 2 x odvolanie dotknutých účastníkov konania proti vydanému rozhodnutiu k uvedeniu  
priestorov kaviarne situovanej v obytnom dome, v 1 prípade bolo rozhodnutie ná-
sledne odvolacím orgánom potvrdené, v 1 prípade bolo obvolanie postúpené na 
odvolací orgán, konanie ešte prebieha  

 
Okrem toho bolo riešené aj odvolanie dotknutých účastníkov konania proti vydanému roz-
hodnutiu k uvedeniu  priestorov kaviarne situovanej v obytnom dome, ktoré bolo doručené na 
tunajší úrad v r. 2013, rozhodnutie bolo v r. 2014 odvolacím orgánom zrušené a vrátené na 
nové prejednanie, následne bolo tunajším úradom vydané rozhodnutie k uvedeniu predmet-
ných priestorov do skúšobnej prevádzky.  

K viacerým zariadeniam boli riešené námietky dotknutých účastníkov konania, na zá-
klade  oznámenia o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky doru-
čeného dotknutým účastníkom konania verejnou vyhláškou.  

 
        Na základe nedostatočných podaní k posúdeniu projektových dokumentácií sa podávali 
návrhy na doplnenie podania, resp. prepracovanie projektovej dokumentácie.  

 
K významnejším prevádzkarniam, ktorým boli vydané súhlasné rozhodnutia k uvede-

niu priestorov do prevádzky patria tieto nové zariadenia: 
obchodné centrum Bory Mall, Lamačská brána v Bratislave (prevádzky: supermarket BILLA 
a  ďalšie predajne potravín a zariadenia spoločného stravovania),  cukráreň s výrobou na Dob-
rovského ul. v Bratislave, výrobňa cukrárskech a pekárskych výrobkov na Björnsonovej ul. 
v Bratislave, výrobňa výživových doplnkov na ul. Na pántoch v Bratislave, predajňa BILLA 
v Stupave, výrobňa mäsových výrobkov a predajňa v Plaveckom Podhradí, bitúnok s predaj-
ňou v Kuchyni, stravovacie zariadenie v areáli Truck centrum v Malackách, domov sociál-
nych služieb so stravovacou časťou v Ivanke pri Dunaji, zariadenie pre seniorov Alžbetin 
dom, Slnečné Jazerá – Juh v Senci. 

Niektoré prevádzky boli zrekonštruované a vybavené novým technologickým zariade-
ním: stravovacia prevádzka v Nemocnici Malacky, stravovacie zariadenia Ústavu na výkon 
väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody na Chorvátskej 3 v Bratislave, vo viacerých 
predajniach LIDL boli novovybudované priestory na dopekanie mrazených pekárskych výrob-
kov. 

 V zariadeniach spoločného stravovania a predajniach potravín dochádzalo k častým 
zmenám prevádzkovateľov, niektoré prevádzky spoločného stravovania boli zrušené, napriek 
tomu sa počet potravinárskych prevádzok v Bratislavskom kraji sústavne zvyšuje.  
 
 
 



 
 

3.1.2  Kontrolná činnosť 
 
a) kontroly podľa zákona č. 355/2007 Z. z.:  
 

V zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. bolo v roku 2014 pracovníkmi odboru hygieny vý-
živy vykonaných 1707 kontrol. Kontroly boli vykonávané v súvislosti s vydaním rozhodnutí 
k uvedeniu priestorov do prevádzky (vrátane zariadení, ktorých výkon kontrol patrí do kom-
petencie orgánov veterinárnej a potravinovej správy) a v rámci výkonu štátneho zdravotného 
dozoru v zariadeniach spoločného stravovania.  

 
Štátny zdravotný dozor v zariadeniach spoločného stravovania bol vykonávaný podľa 

plánu kontrol vyplývajúceho z kategorizácie jednotlivých zariadení (potravinárske prevádzky 
vrátane zariadení spoločného stravovania sú rozčlenené podľa druhu a stupňa rizikovosti do 5 
kategórií). 

 
V roku 2014 bolo evidovaných 5197 zariadení spoločného stravovania, ktorých kon-

trola spadá do kompetencie odboru hygieny výživy. Z uvedeného počtu sa vykonalo v 1344 
zariadeniach spoločného stravovania 2083 kontrol, z toho 1253 kontrol podľa zákona č. 
355/2007 Z.z. a 830 kontrol podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení ne-
skorších predpisov (ďalej len “zákon č. 152/1995 Z.z.”).  

 
  Kontroly boli zamerané na dodržiavanie požiadaviek platných právnych predpisov  

týkajúcich sa zariadení spoločného stravovania (prevádzková hygiena, zavedenie systému 
HACCP, dodržiavanie správnej výrobnej praxe, monitorovanie CCP, vysledovateľnosť su-
rovín, dodacie listy, skladovanie potravín a manipuláciu s nimi, ako aj spôsob skladovania 
a likvidácie odpadov).   

 
Pri kontrolách boli zistené nasledovné typy nezhôd u 151 subjektov ZSS: 
- SVP / HACCP – 7 
- vzdelávanie zamestnancov - 1 
- hygiena prevádzky - 23 
- osobná hygiena - 2 
- odborná spôsobilosť – 11 
- zdravotnej spôsobilosť – 2 
- označovanie  - 12 
- potraviny po dobe spotreby a dobe minimálnej trvanlivosti - 16 
- overovanie pôvodu potravín, vysledovateľnosť  -  8 
- skladovanie potravín - 113 
- manipulácia s potravinami - 61 
- manipulácii s odpadom a jeho kategorizačným zaradením – 1 
- iné - 37 
 
Najčastejšie nezhody zistené pri výkone štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach 

spoločného stravovania v roku 2014: 
 

- skladovanie potravín – spoločné skladovanie nezlučiteľných druhov potravín, 
zmrazovanie potravín dodaných v nezmrazenom stave a samovoľné schladzovanie a 
zmrazovanie hotových pokrmov, nevhodné mikroklimatické podmienky pri 
skladovaní potravín, skladovanie v nevhodných obaloch 



 
 

- manipulácia s potravinami – nevhodná manipulácia s pokrmami a surovinami, 
kríženie čistej a nečistej časti prevádzky, neoznačené pracovné plochy, zamieňanie 
pracovných plôch, rozmrazovanie surovín nevhodným spôsobom  

- hygiena prevádzky – znečistené steny, stropy, podlahy, pracovné plochy, nefunkčné, 
prípadne znečistené technologické zariadenia, prašnosť  

- potraviny po DS a DMT – suroviny a hotové pokrmy po DS a DMT, zamrazované 
suroviny po DS a DMT   

- označovanie potravín – neoznačené alergény v jedálnych lístkoch resp. výveskách, 
nezabezpečenie doplnkového označovania azofarbív, neoznačené suroviny 
a polotovary skladované v zariadeniach spoločného stravovania 

- odbornej spôsobilosti – nedokladovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov 
- overovanie pôvodu potravín – nepredloženie nadobúdacích dokladov k surovinám 

a polotovarom, nezdokladovaný systém vysledovateľnosti potravín  
- dodržiavanie zásad SVP, HACCP – nedodržiavanie stanovených technologických 

postupov, nevykonávanie monitoringu CCP, nevedenie evidencie, dokumenty SVP 
nedostatočne zavedené do praxe, nedodržiavanie podmienok uchovávania 
polotovarov, rozpracovaných pokrmov a hotových pokrmov (teploty a čas ich 
uchovávania) 

- zdravotná spôsobilosť - nedokladovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov 
- osobná hygiena – nevhodný pracovný odev, šperky na rukách 
- vzdelávanie zamestnancov – nepreukázané školenia pracovníkov  
- manipulácia s odpadom a jeho kategorizačné zaradenie – nevhodné odstraňovanie 

odpadov  
- iné – napr. výrobky hlásené v systéme RASFF, ktorých odberateľmi boli 

prevádzkovatelia ZSS 
 

b) kontroly podľa zákona o ochrane nefajčiarov 
 

V roku 2014 pracovníci odboru hygieny výživy vykonali 320 kontrol podľa zákona 
NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 377/2004 Z.z.“).  

 
Z uvedeného počtu bolo 32 kontrol vykonaných na základe podnetov, z toho 8 pod-

netov bolo opodstatnených a 18 neopodstatnených, v 6 prípadoch nebolo možné zistiť opod-
statnenosť alebo neopodstatnenosť podnetu. 

 
Na základe zistených nedostatkov boli v roku 2014 uložené 4 pokuty v celkovej sume 

2500 € podľa § 10 ods. 7 zákona č. 377/2004 Z.z. - za porušenie § 7 ods. 1 písm. h) zákona  č. 
377/2004 Z.z.  

Okrem toho v roku 2014 nadobudli právoplatnosť 2 pokuty v sume 1000 €, ktoré boli 
uložené v roku 2013. 

 
Kontroly na základe podnetov / sťažností: 
 

V roku 2014 bolo riešených celkovo 214 podnetov, 90 z nich bolo opodstatnených, 92 
neopodstatnených a v 35 prípadoch nebolo možné dokázať opodstatnenosť resp. podnety boli 
postúpené na iný úrad. 

 
Z uvedeného počtu bolo 199 podnetov poukazujúcich na nedostatky v zariadeniach 

spoločného stravovania a to najmä: nedostatočnú prevádzkovú a osobnú hygienu, výskyt trá-



 
 

viacich ťažkostí po konzumácii hotových jedál  a pokrmov rýchleho občerstvenia, cudzích 
predmetov v pokrmoch, hluk z prevádzok,  prienikov pachov z pripravovaných pokrmov  do 
okolitého obytného prostredia, porušovanie zákona č. 377/2004 Z.z. Z uvedeného počtu bolo 
85 podnetov opodstatnených, 88 neopodstatnených, v 29 prípadoch nebolo možné dokázať 
opodstatnenosť podnetu, resp. bol podnet odstúpený na iný úrad.  

 
Ďalších 15 podnetov sa týkalo nedostatkov v iných potravinárskych prevádzkach  (vý-

robcovia, distribútori, hypermarkety, predajne, baliarne). Z uvedeného počtu bolo 5 podnetov 
opodstatnených, 4 neopodstatnené a v 6 prípadoch nebolo možné dokázať ich opodstatnenosť 
resp. boli podnety odstúpené na vecne a miestne príslušný úrad. 

V opodstatnených prípadoch boli prevádzkovateľom, resp. zodpovedným pracovní-
kom uložené sankčné postihy a uložené nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedos-
tatkov. 

 
3.2       Úradná kontrola potravín 
 

V zmysle zákona č. 152/1995 Z. z. sa úradná kontrola potravín vykonávala nad ich vý-
robou, v obchodnej sieti, pri manipulovaní s nimi a pri ich umiestňovaní na trh: 
v prevádzkarniach verejného stravovania vrátane výroby cukrárskych výrobkov, zmrzliny, 
a prípravy hotových pokrmov a jedál na predajných miestach, vo vzťahu k epidemiologicky 
rizikovým činnostiam osôb vo výrobe, manipulácii a umiestňovaniu na trh, výživových do-
plnkov, materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami, potravín určených na osobitné 
výživové účely, ako aj detskej výživy a dojčenskej výživy, nových potravín, z hľadiska pou-
žívania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín a kontroly dodržiavania zákazu 
pridávania rádioaktívnych látok do potravín a v súvislosti s prídavnými látkami do potravín. 

 
Z počtu 354 podnikateľských subjektov, ktorí sa zaoberajú výrobou potravín, manipu-

láciou s nimi a uvádzaním do obehu, sa v sledovanom období skontrolovalo 110 zariadení  
a vykonalo 146 kontrol (z toho 79 kontrol podľa zákona č. 152/1995 Z.z. a 67 kontrol podľa 
zákona  č. 355/2007 Z.z. – pri ich uvedení do prevádzky). 

 
Okrem toho bolo vykonaných aj ďalších 84 kontrol podľa zákona č. 152/1995 Z.z 

a 387 kontrol podľa zákona č. 355/2007 Z.z. v subjektoch, ktoré patria do pôsobnosti orgánov 
veterinárnej a potravinovej správy (pri ich uvedení do prevádzky resp. kontrole epidemiolo-
gicky rizikových činností osôb a pod.) . 

 
3.2.1  ÚK v potravinárskych podnikoch vyrábajúcich a manipulujúcich s nebalenou 

zmrzlinou, minerálnymi, pramenitými vodami pre dojčatá, potravinami na oso-
bitné výživové účely, výživovými doplnkami, prídavnými látkami, arómami 

 
V Bratislavskom kraji je evidovaných  95 prevádzok  s výrobou a predajom zmrzliny, 

3 výrobne a 1 baliareň výživových doplnkov, 1 výrobňa a 1 baliareň potravín na osobitné vý-
živové účely, 1 výrobňa a 1 baliareň bylinných čajov, 1 výrobňa plastových obalov, 1 výrob-
ňa keramiky, 51 špecializovaných skladov a 197 špecializovaných predajní.  

 
Pri kontrolách v uvedených prevádzkach boli nezhody zistené v u 17 subjektov. 

Zistené nedostatky: 
 
Výrobcovia a baliarne: 1 subjekt s nevyhovujúcimi výsledkami 

- iné - 1 



 
 

Distribútori a dopravcovia: spolu 4 subjekty s nevyhovujúcimi výsledkami 
- SVP / HACCP – 1 
- iné - 3 

Maloobchod:  1 subjekt s nevyhovujúcimi výsledkami 
- overovanie pôvodu potravín, vysledovateľnosť  -  1 

Výrobcovia predávajúci hlavne na maloobchodnej báze:  spolu 2 subjekty s nevyhovujú-
cimi výsledkami 

- označovanie  - 1 
- skladovanie potravín - 2 
- manipulácia s potravinami - 2 
- iné - 2 

Ostatné prevádzkarne: spolu 9 subjektov s nevyhovujúcimi výsledkami 
- hygiena prevádzky - 2 
- označovanie  - 4 
- skladovanie potravín - 3 
- manipulácia s potravinami - 2 
- iné - 6 

 
Najčastejšie sa vyskytujúce nezhody zistené pri výkone úradnej kontroly potravín: 
 

- skladovanie potravín – spoločné skladovanie nezlučiteľných druhov potravín,  
nevhodné mikroklimatické podmienky pri skladovaní potravín, skladovanie v 
nevhodných obaloch, 

- manipulácia s potravinami – nevhodná manipulácia s potravinami, kríženie čistej 
a nečistej časti prevádzky, zamieňanie pracovných plôch, 

- označovanie potravín – nesprávne označovanie prídavných látok v kuchynskej soli, 
nesprávne označovanie výživových doplnkov, nezabezpečené označovanie alergénov 
a  doplnkového označovania azofarbív,  

- dodržiavanie zásad SVP, HACCP – nedodržiavanie stanovených technologických 
postupov, nevykonávanie monitoringu CCP, nevedenie evidencie, dokumenty SVP 
nedostatočne zavedené do praxe,  

- overovanie pôvodu potravín – nepredloženie nadobúdacích dokladov k surovinám 
a polotovarom, nezdokladovaný systém vysledovateľnosti potravín,  

- iné - napr. výživové doplnky bez súhlasného rozhodnutia ÚVZ SR, výrobky 
(potraviny, materiály a predmety určené na styk s potravinami) hlásené v systéme 
RASFF, nevyhovujúce výsledky laboratórnych analýz výživových doplnkov (prídavné 
látky, kontaminanty) 

 
Výkon úradnej kontroly nad materiálmi a predmetmi určenými  na  styk s potravinami: 
 
 V rámci výkonu kontrol nad materiálmi a predmetmi určenými na styk s potravinami 
boli v roku 2014 vykonávané kontroly s odberom vzorky u výrobcov a distributérov materiá-
lov a predmetov určených na styk s potravinami resp. v potravinárskych prevádzkach, 
v ktorých sa tieto materiály používajú (zariadenia spoločného stravovania, výrobne potravín).  

Podľa plánu výkonu úradnej kontroly na rok 2014 bolo odobratých a následne zasla-
ných na laboratórne chemické vyšetrenie 8 vzoriek materiálov a predmetov určených na styk 
s potravinami a 4 vzorky potravín balených v papierových a kartónových obalových materiá-
loch s farebnou potlačou.  



 
 

Ďalších 5 druhov výrobkov bolo odobratých na základe zaslaných podnetov od spot-
rebiteľov. Vzorky boli laboratórne testované na RÚVZ so sídlom v Poprade, všetky vzorky 
vyhoveli požiadavkám Potravinového kódexu SR a ostatnej platnej legislatívy. 

Pri výkone kontrol sa sledovalo označovanie výrobkov, podmienky ich skladovania a 
vykonávala sa dokumentárna kontrola (kontrola vyhlásení o zhode).  

 
N základe hlásení z Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) 

sa v roku 2014 prešetrovali 4 hlásenia, ktoré sa týkali materiálov a predmetov určených na 
styk s potravinami. Na základe šetrení uvedených hlásení boli v 3 prípadoch uložené opatre-
nia na stiahnutie výrobkov z trhu, v ostatných prípadoch sa už výrobok nenachádzal 
v obchodnej sieti (výrobky vrátené dodávateľovi, resp. boli predané koncovým spotrebite-
ľom).   
 
Celkové zhodnotenie vykonaných kontrol v nadväznosti na hlásenia o výskyte zdravotne 
škodlivých potravín ako aj materiálov  a predmetov v systéme RAPID ALERT: 
 

V roku 2014 bolo na RÚVZ Bratislava postúpených 32 hlásení o nebezpečnom výrob-
ku  z Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF).  

 
V 7 prípadoch bolo uložené na mieste opatrenie podľa § 20 ods. 9 zákona č. 152/1995 Z.z. 
v spojení s článkom 54 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 
o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravi-
nového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (ďalej len 
„nariadenie (ES) č. 882/2004“) - zabezpečiť stiahnutie výrobkov z trhu (2x nepovolený výži-
vový doplnok,  2x atropín v detskej kaši, melamínová miska z dôvodu migrácie formaldehy-
du, 2x plastová slamka z dôvodu migrácie ftalátov). 

V 1 prípade bolo uložené opatrenie podľa § 20 ods. 9 zákona č. 152/1995 Z.z. v spoje-
ní s článkom 54 ods. 2 nariadenia (ES) č. 882/2004 na zabezpečenie informácie pre zákazní-
kov (nepovolená látka vo výživovom doplnku).  

Pri ostatných hláseniach bolo šetrením zistené, že nebezpečné výrobky už boli dobro-
voľne stiahnuté z trhu, boli vypredané, resp. neboli v obchodnej sieti zistené.  

 
V 1 prípade bol zo strany RÚVZ Bratislava hlásený do RASFF nevyhovujúci výsledok  

- prekročenie najvyššieho prípustného množstva v ukazovateli Allura červená – E 129. 
Vzhľadom k tomu, že distribútor výrobku má sídlo v Prievidzi, uvedené zistenie bolo postú-
pené na došetrenie na RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.  

 
3.2.2   Kontrola v ZSS vrátane výroby lahôdkárskych výrobkov, cukrárskych výrobkov 
a prípravy hotových pokrmov a jedál na predajných miestach (kontrola podľa zákona 
č.152/1995 Z. z.) 
 

Na úseku sektoru služieb je evidovaných 5197 zariadení spoločného stravovania. 
V roku 2014 bolo v rámci výkonu úradnej kontroly potravín podľa zákona č. 152/1995 Z.z  
v zariadeniach spoločného stravovania vykonaných 830 kontrol.  
 Najčastejšie sa vyskytujúce nezhody sa zistili pri skladovaní surovín, polotovarov a 
hotových výrobkov (spoločné skladovanie nezlučiteľných druhov potravín, zmrazovanie po-
travín dodaných v nezmrazenom stave a samovoľné zmrazovanie hotových pokrmov, ne-
vhodné mikroklimatické podmienky pri skladovaní potravín, skladovanie v nevhodných oba-
loch). 



 
 

Kontrolovalo sa aj označovanie hotových jedál z hľadiska označovania alergénov na 
jedálnych lístkoch zariadení spoločného stravovania.  
 
3.2.3    Audity podľa čl. 5 nariadenia (ES) č. 882/2004  
 
V roku 2014 sa audity v potravinárskych prevádzkach pracovníkmi odboru hygieny výživy  
 nevykonávali. 
 
3.3 Zdravotná neškodnosť potravín 
 

Za účelom sledovania zdravotnej bezpečnosti potravín sa na laboratórne mikrobiolo-
gické a chemické vyšetrenie odobralo a vyšetrilo celkom 1004 vzoriek potravín, z ktorých 
nevyhovelo 83 vzoriek t.j. / 8,27 %/.  

 
3.3.1. Mikrobiologické hodnotenie potravín 

 
        Na mikrobiologické laboratórne vyšetrenie bolo odobratých 776 vzoriek potravín  z toho 
66 vzoriek, t.j. 8,5 % nevyhovelo mikrobiologickým požiadavkám.  

 
Z celkového počtu odobratých 593 vzoriek hotových pokrmov a pokrmov rýchleho občer-
stvenia nevyhovelo mikrobiologickým požiadavkám Potravinového kódexu SR 27 vzoriek, 
t.j. 4,6 % pre zvýšené počty koliformných baktérií (23 vzoriek), 6x Staphylococcus aureus a 2 
x E. coli. Za nevyhovujúce výsledky laboratórnych vyšetrení hotových pokrmov boli uložené 
úhrady nákladov, v prípade zistenia patogénnych mikroorganizmov boli vykonané následné 
kontroly a uložené nápravné opatrenia – sanitácia priestorov, lekárske prehliadky zamestnan-
cov. 
 
Lahôdkarské výrobky – celkovo bolo odobratých 26 vzoriek lahôdkarských výrobkov na mik-
robiologické vyšetrenie, z ktorých 5 vzoriek (19,2 %) nevyhovelo mikrobiologickým požia-
davkám pre zvýšený počet koliformných baktérií. Za nevyhovujúce výsledky lahôdkarských 
výrobkov boli uložené úhrady nákladov. 
 
Cukrárske výrobky - na mikrobiologické vyšetrenie bolo odobratých 30 vzoriek, z ktorých 8 
vzoriek (26,7 %) nevyhovelo požiadavkám platnej legislatívy pre zvýšený počet koliform-
ných baktérií. Za nevyhovujúce laboratórne výsledky cukrárskych výrobkov boli uplatnené 
úhrady nákladov. 
 
Zmrzlina – na mikrobiologické vyšetrenie bolo odobratých 91 vzoriek, z toho 25 (27,5%) 
nevyhovelo požiadavkám platnej legislatívy (v 24 prípadoch pre  nadlimitný počet Enterobac-
teriaceae, v 16 prípadoch pre zvýšený počet koliformných baktérií). Za nevyhovujúce výsled-
ky laboratórnych rozborov odobratých vzoriek zmrzlín boli uplatnené úhrady nákladov, 
v prípade zistenia patogénnych mikroorganizmov boli vykonané následné kontroly a uložené 
nápravné opatrenia – sanitácia priestorov, lekárske prehliadky zamestnancov. 
 
Potraviny na osobitné výživové účely a výživové doplnky - detská a dojčenská výživa: na 
laboratórne mikrobiologické vyšetrenie bolo odobratých 20 vzoriek, nezhody neboli zistené.  
 
Pramenité vody, balené pitné vody, minerálne vody  – odobratých bolo 12 vzoriek na mikro-
biologické vyšetrenie, ktoré vyhoveli požiadavkám platnej legislatívy. 
 



 
 

Odobratých bolo 18 sterov z pracovného prostredia, ktoré vykazovali vyhovujúcu čistotu a 22 
vzoriek sterov  z rúk a pracovného oblečenia pracovníkov (osobná hygiena), z ktorých 6 
(27,3%) vykazovalo nevyhovujúcu čistotu (prítomnosť koliformných baktérií, Staphylococcus 
aureus). Stery boli odobraté v  zariadeniach spoločného stravovania. 
 
3.3.2.  Chemické hodnotenie potravín 
 

Na laboratórne chemické vyšetrenie bolo odobratých celkovo 228 vzoriek z toho 15 
vzoriek (6,6 %) nevyhovelo požiadavkám platnej legislatívy.  
 
Vyšetrenia boli uskutočnené v nasledovných počtoch: 

- kontaminujúce látky (Pb, Cd, Hg,) boli sledované v dojčenskej a detskej výžive, vo 
výživových doplnkoch, v ostatných potravinách na osobitné výživové účely, 
v pramenitých a balených pitných vodách, pričom bolo vyšetrených 22 vzoriek na 
jednotlivé ukazovatele, všetky odobraté vzorky vyhoveli požiadavkám platnej legisla-
tívy  

- kontaminanty Cu, Ni, boli vyšetrované v 12 vzorkách prírodných pramenitých vôd 
a balených pitných vôd a 2 vzorkách minerálnej vody, nezhody neboli zistené  

- obsah PCB bol vyšetrovaný v 2 vzorkách potravín pre dojčatá a malé deti, nezhody 
neboli zistené  

- prítomnosť dusitanov - bolo odobratých 12 vzoriek prírodných pramenitých vôd 
a balených pitných vôd a 2 vzorky minerálnej vody, nezhody neboli zistené  

- na stanovenie prítomnosti mykotoxínov (aflatoxínu B1, patulínu, ochratoxín A, aflato-
xín M1, deoxynivalenol, zearalenon, fumonizíny) bolo odobratých 29 vzoriek potravín 
pre dojčatá a malé deti, všetky vzorky vyhoveli požiadavkám platnej legislatívy, 

- 1 vzorka bylinného čaju na obsah Pb, Cd, Hg vyhovela požiadavkám legislatívy 
- prídavné látky - prítomnosť syntetických farbív v cukrárskych výrobkoch, odobratých 

bolo 15 vzoriek, ktoré vyhoveli platnej legislatíve 
- prídavné látky – prítomnosť syntetických farbív v zmrzlinách, odobratých bolo 34 

vzoriek zmrzlín, z ktorých 14 vzoriek (41,2, %) nevyhovelo (13 vzoriek pre prítom-
nosť syntetických farbív Ponceau 4R, žltej SY, 1 vzorka pre prítomnosť syntetického 
farbiva Amarant a v 1 prípade aj pre nadlimitné množstvo farbiva Azorubín). Násled-
nými kontrolami bolo zistené, že syntetické farbivá Ponceau 4R, žltej SY boli súčas-
ťou zmesí na výrobu zmrzlín uvedené na trh pred 1. 6. 2013. Podľa  článku 2 Nariade-
nia komisie /EU/ č. 232/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Príloha II k Nariadeniu /ES/ č. 
1333/2008, pokiaľ ide o podmienky a úrovne používania chinolínovej žltej /E 104/, žl-
tej SY FCF/pomarančovožltej S /E 110/ a Ponceau 4R, Košenilovej červenej A /E 
124/ potraviny obsahujúce menované farbivá, ktoré sa v súlade so zákonom uviedli na 
trh pred 1. 6. 2013, ale nespĺňajú ustanovenia tohto nariadenia sa môžu naďalej predá-
vať až do vyčerpania zásob. Z uvedeného dôvodu neboli uplatnené sankcie za zistenú 
prítomnosť syntetických farbív Ponceau 4R, žltej SY. 

- náhradné sladidlá boli vyšetrené v 10 vzorkách (lahôdkarské a cukrárske výrobky), 
nezhody neboli zistené,  

- na obsah konzervačných látok bolo vyšetrených 20 vzoriek (cukrárske výrobky - 11, 
pokrmy rýchleho občerstvenia - 4, dojčenská a detská výživa – 1, výživové doplnky - 
4 ),  nezhody neboli zistené,  

- na stanovenie obsahu jodidov bolo vyšetrených 20 vzoriek soli, v 19 vzorkách sa sta-
novoval ferrokyanid draselný, pričom všetky vzorky vyhoveli požiadavkám platnej le-
gislatívy, 



 
 

- na stanovenie obsahu rezíduí pesticídov bolo odobratých 9 vzoriek, nezhody neboli 
zistené, 

- na stanovenie obsahu NaCl bola odobratá 1 vzorka hotového pokrmu, nezhody neboli 
zistené, 

- na stanovenie histamínu bolo odobratých 7 vzoriek rýb, nezhody zistené neboli, 
- na stanovenie melamínu boli odobraté 3 vzorky detskej a dojčeneckej výživy, všetky 

vzorky vyhoveli požiadavkám platnej legislatívy, 
- sledovanie špecifických kritérií zdravotnej bezpečnosti radiačne ošetrených potravín:  

odobratá bola 1 vzorka potraviny rastlinného pôvodu a  2 vzorky potravín obsahujú-
cich tuk, radiačné ošetrenie uvedených potravín nebolo zistené,  
 
Na základe požiadavky ÚVZ SR boli odobraté v zariadení spoločného stravovania 

nemocničného typu 4 vzorky celodennej stravy na stanovenie obsahu rádionuklidov (odobe-
rané štvrťročne). 
 

Podľa plánu výkonu úradnej kontroly na rok 2014 boli odobraté aj vzorky materiálov 
a predmetov určených na styk s potravinami na chemické vyšetrenie v nasledovných počtoch:  

- melamínové kuchynské pomôcky - 1 vzorka 
- kovové výrobky – 2 vzorky 
- sklenené poháre s farebnou potlačou zasahujúcou do ústneho okraja – 1 vzorka 
- iné výrobky zo skla – 2 vzorky 
- keramické výrobky – 1 vzorka 
- reklamné predmety (keramické hrnčeky) – 1 vzorka 
 

Na základe podnetov spotrebiteľov boli odobraté aj výrobky: tyčový mixér, panvica, 
desiatový box, plastový tanier pre deti, sada na kŕmenie pre deti od 6 mesiacov veku (misky, 
tanieriky). 

 
Odobraté vzorky materiálov a predmetov boli odoslané na laboratórne vyšetrenie na 

RÚVZ so sídlom v Poprade, všetky vzorky vyhoveli požiadavkám Potravinového kódexu SR 
a ostatnej platnej legislatívy. 

 
Taktiež boli odobraté 4 vzorky potravín balených v papierových a kartónových obalo-

vých materiáloch s farebnou potlačou, ktoré boli zaslané na laboratórne vyšetrenie na RÚVZ 
so sídlom v Poprade.  

 
3.4      Turistická sezóna 
 
3.4.1   Letná turistická sezóna 
 

V Bratislavskom kraji sú nasledovné rekreačné strediská: Aquapark Senec, Slnečné 
jazerá v Senci, Rudava v Malých Levároch, Kamenný Mlyn, Zlaté piesky, Vajnorské jazero, 
Kuchajda, Veľký  Draždiak, kúpaliská: Matador, Tehelné pole, Rosnička, Delfín, Lamač, Ma-
lacky, Modra. V roku 2014 boli v prevádzke aj pláže pri Dunaji. Okrem lokalít určených na 
kúpanie sú ďalšie centrá letnej turistickej sezóny: Bratislava Staré Mesto, ZOO Bratislava, 
Hrad Devín, Hrad Červený kameň, hrádza pri Dunaji a iné.  

 
V uvedených strediskách boli kontrolované zariadenia spoločného stravovania sezón-

neho typu (ambulantné stánky a bufety, prevádzky rýchleho občerstvenia, prevádzky výroby 
a predaja zmrzliny), reštaurácie, stravovacie prevádzky v hoteloch a penziónoch. Kontroly 



 
 

boli vykonané v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru a výkonu úradnej kontroly potra-
vín podľa plánu kontrol na rok 2014, ako aj na základe žiadostí prevádzkovateľov sezónnych 
zariadení o uvedenie priestorov do prevádzky.  

V rámci letnej turistickej sezóny bolo vykonaných 415 kontrol. Najčastejšími nedos-
tatkami boli: nedodržiavanie prevádzkovej hygieny, nedostatky v skladovaní a manipulácii s 
potravinami, zistený tovar po dobe spotreby, nedostatočná vysledovateľnosť surovín a polo-
tovarov (zmrazovanie mäsa v prevádzke).  
 
3.4.2   Zimná turistická sezóna 

V  Bratislavskom kraji sú 3 strediská zimnej turistickej sezóny – Pezinská Baba, Zo-
chova chata a Koliba.  

Priebežne sa vykonávali kontroly aj v prevádzkach sezónneho charakteru s prípravou 
a podávaním regionálnych pokrmov (husacina) v Slovenskom Grobe ako aj v iných stravova-
cích zariadeniach v blízkom okolí. Taktiež boli vykonané kontroly v rámci konania hromad-
ných podujatí – Vianočných trhov.  

Celkovo bolo v zimnom období vykonaných 97 kontrol. Najčastejšie zisťovanými ne-
dostatkami bolo nedodržiavanie chladiaceho reťazca u surovín a polotovarov určených na 
prípravu pokrmov (zmrazovanie polotovarov), uchovávanie a podávanie hotových pokrmov 
po dobe spotreby, nedostatočná prevádzková hygiena. 
 
3.5    Hromadné akcie 
 
  V roku 2014 boli na tunajší úrad v súvislosti s predajom potravín a poskytovaním ob-
čerstvenia podľa § 52 zák. č.355/2007 Z. z. ohlásené nasledovné hromadné akcie, ku ktorým 
boli vydané povolenia pre usporiadateľa: 8 vinobraní, 5 vianočných trhov, 2 veľkonočné trhy, 
4 farmárske trhy (konané pravidelne 1x v týždni počas celého roka), 3 súťaže a 12 iných hro-
madných podujatí pri príležitosti festivalov, výročí, športových podujatí a pod. Okrem uvede-
ných povolení pre usporiadateľov sa vydávali aj rozhodnutia pre jednotlivých žiadateľov po-
skytujúcich občerstvenie počas konania týchto hromadných podujatí.  
  „Vianočné trhy“ sú každoročne organizované v mesiacoch november a december v 
Bratislave na Hlavnom námestí, Hviezdoslavovom námestí a v areáli Incheby. V roku 2014 sa 
usporiadali aj pred polyfunkčným centrom EUROVEA, pred Nemeckým kultúrnym domom 
v Bratislave – Rači a na Námestí Republiky v Bratislave – Petržalke. Krátkodobé akcie zor-
ganizovali aj mestá a obce: Senec, Pezinok, Svätý Jur, Šenkvice.  
  V súvislosti s konaním hromadných podujatí v roku 2014 bolo uskutočnených 304 
kontrol, z ktorých v 11 prípadoch boli zistené nedostatky. Medzi najčastejšie zisťované ne-
dostatky patria: nezabezpečená teplá tečúca voda v stánkoch s prípravou občerstvenia,  nedo-
držiavanie chladiaceho reťazca pri skladovaní surovín a polotovarov na prípravu občerstvenia, 
nedostatočná vysledovateľnosť surovín, polotovarov a hotových výrobkov, nedostatočná pre-
vádzková hygiena. Za zistené nedostatky boli 11 zodpovedným pracovníkom uložené blokové 
pokuty v celkovej sume 800 €.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.   Sankčné opatrenia 
      
Sankčné opatrenia podľa zák. č. 355/2007 Z .z. o ochrane, podpore a rozvoji ve-

rejného  zdravia ( ďalej zák. č. 355/2007 Z. z).: 
 
- podľa § 6 ods. 3 písm. i) bol vydaný  1 pokyn na odstránenie nedostatkov (týkajúci sa od-
   stránenia prenikania zápašných látok z cigariet z prevádzky baru do okolitého obytného 
   prostredia) 
 
- podľa § 12 ods.2 písm. i), m), n) neboli vydané zákazy činnosti  
 
- podľa § 55 ods. 2 bolo uložených 28 opatrení na mieste, z toho:  

 
9 opatrení  na zákaz manipulácie s potravinami, ktoré odporujú požiadavkám platnej le-
gislatívy – § 55 ods. 2 písm a)  zák.  č. 355/2007 (zamrazované potraviny v prevádzke, 
tatársky biftek) 
 
3 opatrenia na stiahnutie výrobkov z použitia - § 55 ods. 2 písm b)  zák. č. 355/2007 Z.z. 
(potraviny po DS resp. DMT, skazené potraviny) 
 
16 opatrení na uzavretie prevádzky resp. jej časti - § 55 ods. 2  písm. g) zák. č. 355/2007 
Z.z. (nezabezpečená tečúca pitná voda, tečúca teplá voda, nevyhovujúce technologické 
vybavenie, znečistené priestory prevádzky, poškodené kanalizačné potrubie - hlodavce) 

                                          
- podľa § 58 neboli uplatnené  náhrady nákladov  
 
- podľa § 57 bolo uložených 15 pokút v celkovej sume  8177  €.        

z toho: 12 pokút v celkovej sume 5727 € (prevádzka bez súhlasu orgánu verejného 
zdravotníctva) a 3 pokuty v celkovej sume 2450 € (nedodržanie povinností prevádzko-
vateľa zariadenia spoločného stravovania podľa zák. č. 355/2007 Z.z.)   

 
- podľa § 56 neboli uložené sankcie v priestupkovom konaní  

 
- podľa § 56 ods. 2 v súčinnosti so zákonom č. 372/1990 Zb. bolo udelených 12 blokových 
   pokút v celkovej sume  600 € 
 
Sankčné opatrenia podľa zák. NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení: 

 
- podľa § 19 ods. 1, ods. 2 zákona č. 152/1995 Z.z. nebolo uložené opatrenie 

 
uložené opatrenia: 
 
-  podľa § 20 ods. 9 zák. 152/1995 Z.z. v spojení s čl. 54 ods. 2 nariadenia (ES) č. 882/2004 
    bolo uložených 23 opatrení na mieste, z toho:            
        4 x  stiahnutie potravín z trhu (hlásenie RASFF, nesprávne označovanie)  
        3 x  stiahnutie z trhu predmetov určených na styk s potravinami (hlásenie RASFF) 
        4 x  pozastavenie uvádzania na trh výživových doplnkov (bez rozhodnutia ÚVZ SR,  
               hlásenie RASFF, nevyhovujúce laboratórne výsledky)   
        3 x uvedenie označovania a prezentácie výživových doplnkov do súladu s platnou 
               legislatívou (prevencia a liečba) 



 
 

        1 x zabezpečiť informáciu pre spotrebiteľov (hlásenie RASFF) 
  1x zabezpečiť vykonanie dezinfekcie a deratizácie v priestoroch prevádzky ZSS 

        7x stiahnutie výrobkov z používania v ZSS (potraviny neznámeho pôvodu, po dobe spot-
             reby resp. po dátume minimálnej trvanlivosti) 
 
- podľa § 28 bolo uložených  6 pokút v celkovej sume 5481 € 
 
- podľa § 29 neboli v priestupkovom konaní uložené sankcie  
  
- v blokovom konaní podľa § 29 zákona č. 152/1995 Z.z. v súčinnosti so zák. č. 372/1990 
    Zb. bolo udelených 131 blokových pokút v sume 16100 € 

 
- úhrady nákladov podľa § 20 ods. 4 zák. č. 152/1995 Z. z. boli uložené v 43 prípadoch 
   v celkovej sume 3398 € 

 
Ďalšie sankčné opatrenia: 
 
podľa § 10 zák.č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov  boli uložené 4 pokuty v celkovej sume 
2500 € - za porušenie § 7 ods.1 písm. h) 

 
v blokovom konaní neboli uložené pokuty za porušenie zákona č. 377/2004 Z.z. 
 
podľa § 45 zák č. 71/67 Zb. nebola uložená poriadková pokuta  

 
V zákonom stanovenej lehote boli v roku 2014 podané 2 odvolania voči rozhodnutiu 
o uložení pokuty podľa zákona č. 355/2007 Z.z.  V oboch prípadoch bolo odvolanie účastníka 
konania postúpené na odvolací orgán. 
 
Po zákonom stanovenej lehote bolo podané 1 oneskorené odvolanie voči uloženej pokute 
podľa zákona č. 355/2007 Z.z. Odvolanie bolo postúpené za účelom jeho preskúmania 
v súlade s § 60 správneho poriadku na odvolací orgán. Preskúmaním rozhodnutia mimo odvo-
lacieho konania nebolo zistené, že by tunajší úrad vydal rozhodnutie v rozpore so zákonom 
alebo všeobecne záväzným právnym predpisom, alebo všeobecne záväzným nariadením. 
 
V zákonom stanovenej lehote boli v roku 2014 podané 2 odvolania voči rozhodnutiu 
o uložení pokuty podľa zákona č.152/1995 Z.z.  V 1 prípade bola pokuta správnym orgánom 
znížená, v 1 prípade bolo odvolanie účastníka konania postúpené na odvolací orgán, ktorý 
rozhodnutie potvrdil. 
 
5.  Epidemický výskyt alimentárnych ochorení  
       

V roku 2014 nebol v Bratislavskom kraji zaznamenaný ani hlásený epidemický výskyt  
alimentárnych ochorení.  

 
6. Poradne správnej výživy 
 

 V rámci plnenia Národného programu podpory zdravia pracovníci zabezpečovali zvy-
šovanie zdravotnej uvedomelosti a nutričnej gramotnosti populácie. Formou odborno – popu-
lárnych prednášok a besied v počte 10 ako aj individuálnym poradenstvom pri 28 výjazdo-
vých preventívno – edukačných akciách, v Poradni zdravia zabezpečovali priebežne informo-



 
 

vanosť o problematike zdravia, zdravého životného štýlu a výživy. Vyšetrených a edukova-
ných bolo 1522 osôb. Prostredníctvom mailovej a telefonickej komunikácie bolo z problema-
tiky nutrície usmernených 84 klientov. 
 Odbor hygieny výživy sa na poradenskej činnosti Poradne podieľa v rámci riešenia 
projektu “Sledovanie výživového stavu u vybraných skupín dospelej populácie SR“.  
 
7.   Hlavné úlohy a projekty, mimoriadne úlohy 
 
7.1. Sledovanie výživového stavu u vybraných skupín  dospelej populácie SR 
         

Cieľom projektu je prostredníctvom monitoringu a intervencie vplývať na zlepšenie 
stravovacích návykov u vybraných skupín dospelej populácie a zisťovanie vývoja výživového 
stavu v sledovaných populačných skupinách. Riešenie prebieha od roku 1999, v úlohe sa na-
ďalej pokračuje. 

V roku 2014 boli cieľovou skupinou ľahko pracujúci muži a ženy v produktívnom ve-
ku (v zmysle Odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo v SR - Vestník MZ SR 
čiastka 7-8/1997, číslo SOZO -1586/1997-08).  
Vyšetrené a spracované boli údaje od 80 respondentov v nasledujúcom zložení:  

- mladší muži (19 - 34 roční) – 20 respondentov 
- starší muži (35 - 59 roční) – 20 respondentov 
- mladšie ženy (19 - 34 ročné) – 20 respondentov 
- staršie ženy (35 - 59 ročné) – 20 respondentov 

V rámci plnenia projektu účastníci vyplnili dotazník, ktorý tvoril: 
         -  1-denný jedálny lístok (záznam všetkých jedál a nápojov, ktoré respondent          
             skonzumoval v priebehu jedného ľubovoľného dňa)  
         -  dotazník o stravovacích zvyklostiach a pohybovej aktivite   
         -  údaje:  meno, vek, výška, hmotnosť, obvod pása a bokov  

Súčasťou projektu bolo vyšetrenie každého účastníka, ktoré pozostávalo z merania 
krvného tlaku, pulzu a odberu kapilárnej krvi prístrojom Reflotron na stanovenie parametrov 
lipoproteínového metabolizmu (cholesterol, HDL, LDL, triglyceridy, glukóza).  

Získané údaje z vyplnených jedálnych lístkov boli spracované v programe Alimenta, 
verzia 4.3e. Z výsledkov jednotlivých respondentov bolo následne vyhodnotené % plnenia 
odporúčaných denných dávok živín pre dané vekové skupiny. 

Údaje z dotazníkov a vyšetrení respondentov boli zaznamenané do jednotných tabu-
liek a boli zaslané v požadovanom termíne na RÚVZ so sídlom v Poprade na ďalšie spraco-
vanie.  
 
7.2. Monitoring príjmu jódu 
 
           Cieľom úlohy je monitorovanie obsahu jódu v jedlej soli vo vybraných potravinách 
a ľudskom organizme s cieľom zabezpečovania kontinuálneho prísunu jódu do ľudského or-
ganizmu a jeho predpokladaného obsahu v organizme. Monitoring prebieha od roku 1992, 
v úlohe sa naďalej pokračuje. 
           V rámci  monitorovania obsahu jódu v kuchynskej soli sa za účelom kontroly jodidácie 
kuchynskej soli v roku 2014 odobralo a vyšetrilo 22 vzoriek, v ktorých sa stanovoval jodid 
draselný a jodičnan draselný. Všetky vzorky vyhoveli požiadavkám platnej legislatívy. 
            V rámci monitoringu bol zabezpečený aj odber vzoriek ranného moču od 10 respon-
dentov vybranej populačnej skupiny dospelých (35- 54 r.). Vzorky boli zaslané na analýzu na 
ÚVZ SR.  
 



 
 

7.3. Bezpečnosť papierových a kartónových obalových materiálov 
 
          Cieľom bola kontrola bezpečnosti papierových a kartónových obalových materiálov vo 
vzťahu k migrácii určených fotoiniciátorov, ktoré môžu migrovať z tlačiarenských farieb cez 
primárny obalový materiál používaných na vrchnú potlač papierových a kartónových obalo-
vých materiálov.  

V mesiaci marec boli odobraté 4 vzorky potravín balených v papierových a kartóno-
vých obalových materiáloch, ktoré boli zaslané na laboratórnu analýzu do NRC na RÚVZ so 
sídlom v Poprade, za účelom laboratórnej analýzy na 4-hydroxybenzofenón, benzofenón, 2-
hydroxybenzofenón, 4-metylbenzofenón, 4-benzoylbifenyl, 2-izopropyltioxantón a quantcure.  
 
7.4. Bezpečnosť keramických výrobkov nespadajúcich pod platnú legislatívu  

 
V mesiaci september  bola odobratá 1 vzorka keramického výrobku, ktorá bola odo-

slaná do NRC na RÚVZ so sídlom v Poprade. Odobratá vzorka splnila požiadavky platnej 
legislatívy. 
 
7.5. Bezpečnosť kozmetických výrobkov a ochrana spotrebiteľa  

 
V rámci plnenia úlohy bol pracovníkmi odboru hygieny výživy vykonaný: 

- odber 3 vzoriek kozmetických výrobkov /antibakteriálne mydlá/ so zameraním na 
vonné a konzervačné látky, vzorky vyhoveli požiadavkám platnej legislatívy 

- odber 2 vzoriek výrobkov pre dospelú populáciu určených na bielenie zubov zameraný 
na stanovenie množstva peroxidu vodíka, vzorky boli odoslané do laboratória ÚVZ 
SR, z laboratórnych výsledkov a nasledovne predložených dokladov vyplynulo, že 
predmetné vzorky sú v súlade s platnou legislatívou 

- odber 1 vzorky /parfém/ na stanovenie zakázaných látok – ftalátov, vzorka vyhovela 
požiadavkám platnej legislatívy 

- odber 3 vzoriek /farbičky na tvár pre deti/ na stanovenie zakázaných látok – ťažké ko-
vy, vzorky vyhoveli požiadavkám platnej legislatívy 

- odber 2 vzoriek /keratínová kúra/ na stanovenie regulovaných látok – KTG, pH, for-
maldehyd,  vzorky vyhoveli požiadavkám platnej legislatívy 

- odber 3 vzoriek (tetovacie farby) na stanovenie ťažkých kovov, odoslané boli do      
laboratória RÚVZ so sídlom v Žiline, vzorky vyhoveli požiadavkám platnej legislatí-
vy  

- odber  1 vzorky (chemický peeling) na stanovenie neregulovaných  látok – AHA kyse-
lín, vzorka v sledovaných mikrobiologických ukazovateľoch vyhovela mikrobiologic-
kým požiadavkám v zmysle odporúčaní Európskej komisie COLIPA pre kozmetické 
výrobky, v rámci monitoringu AHA kyselín bola vo vzorke stanovená hodnota kyseli-
ny glykolovej (26 363 mg/kg). 

 
7.6. Nanotechnológie v kozmetických výrobkoch 

 
V rámci plnenia úlohy bolo skontrolovaných 21 distributérov kozmetických výrobkov. 

Kontroly kozmetických výrobkov boli prednostne vykonávané u zodpovedných osôb za koz-
metické výrobky. Kontroly boli zamerané na používanie nanomateriálov v kozmetických vý-
robkoch ako aj na ich označovanie. Súčasťou úlohy bol aj odber 6 vzoriek opaľovacích a ple-
ťových krémov. Vzorky boli odoslané do laboratória ÚVZ SR. 
 
 



 
 

7.7. Minerálne a pramenité balené vody a vody vo watercooleroch.  
 
Vykonaný bol odber 14 vzoriek balených minerálnych a pramenitých vôd a vôd z wa-

tercoolerov, v ktorých bolo vyšetrených spolu 145 chemických ukazovateľov (dusitany, du-
sičnany, pH, fluoridy, Hg, Cd, Pb, Mi, Mn, Cu, v jednej vzorke aj 5 senzorických ukazovate-
ľov) a 94 mikrobiologických ukazovateľov (E. coli, koliformné baktérie, enterokoky, Pseu-
domonas aeruginosa, kult. mikroorganizmy pri 22 a 36 oC). Všetky vzorky vyhoveli požia-
davkám platnej legislatívy. 
 
7.8. Rezíduá pesticídov v potravinách pre dojčenskú a detskú výživu 
 

Podľa plánu úradnej kontroly potravín boli v mesiaci marec odobraté 2 vzorky potra-
vín na počiatočnú výživu dojčiat /vzorky boli určené pre Európsky monitoring/ a v mesiaci 
apríl boli odobraté 4 vzorky – 2 vzorky potravín na následnú výživu dojčiat, 1 vzorka na báze 
ovocia a zeleniny a 1 vzorka na báze cereálií. Na základe požiadavky ÚVZ SR pracovníci 
odboru hygieny výživy zabezpečili naviac odber 3 vzoriek dojčenskej a detskej výživy /1 
vzorka počiatočnej výživy, 1 vzorka následnej  výživy a 1 vzorka ostatnej potraviny určenej 
na výživu dojčiat a malých detí/. Vzorky boli zaslané na vyšetrenie do laboratória ÚVZ SR, 
všetky vyhoveli požiadavkám platnej legislatívy.  
 
7.9. Monitoring glykozidov steviolu v zmrzlinách a náplniach a dekoráciách cukráren-
ských výrobkov 

 
V prvom roku 2014 boli náhodne vybrané 3 vzorky cukrárenských výrobkov, odobratých pra-
covníkmi odboru hygieny výživy, z ktorých boli analyzované náplne na prítomnosť Rebau-
diosidu A a Steviosidu. Laboratórnou analýzou nebola zistená prítomnosť glykozidov stevio-
lu. V ďalšom roku budú vykonané odbery vzoriek v prevádzkach, ktoré ponúkajú zmrzlinu 
a cukrárenské výrobky pre diabetikov, alebo deklarujú prítomnosť glykozidov steviolu vo 
svojich výrobkoch. 
 
7.10. _Monitoring spotreby vybraných prídavných látok a aróm v potravinách  
 

Cieľom monitoringu spotreby vybraných prídavných látok v potravinách u dospelej 
populácie bolo zistiť úroveň ich spotreby a porovnať príjem každej vybranej prídavnej látky 
s jej stanoveným prijateľným denným príjmom (ADI). 

Úloha nadväzuje na úlohy PVV na r. 2010 – 2014 na úseku verejného zdravotníctva.     
V roku 2014  bola úloha zameraná na monitoring vybraných prídavných látok – E 200 – E203 
Kyselina sorbová – sorbany, E210 – E 213 Kyselina benzoová – benzoany a E 952 cyklamáty 
za Bratislavský kraj. Monitoring bol vykonaný na základe dotazníkovej metódy a laboratór-
neho vyšetrenia vytypovaných potravín. 

  V roku 2014 boli cieľovou skupinou ľahko/stredne ťažko pracujúci muži a ženy. Vy-
šetrené a spracované údaje boli od 20 respondentov v nasledujúcom zložení: mladší muži (19 
- 35 roční) – 5 respondentov, starší muži (36 - 54 roční) – 5 respondentov, mladšie ženy (19 - 
35 ročné) – 5 respondentov a staršie ženy (36 - 54 ročné) –5 respondentov. 
      Účastníci monitoringu vyplnili 24 hodinový dotazník spotreby potravín, pokrmov 
a nápojov skonzumovaných počas jedného dňa. Výsledky o predpokladanom množstve skon-
zumovanej prídavnej látky z 24 hodinového dotazníka boli spracované jednotlivo za každého 
respondenta. 



 
 

V rámci úlohy boli odobraté 4 vzorky nealkoholických nápojov na laboratórnu analý-
zu zameranú na obsah sledovaných prídavných látok. Všetky vzorky na stanovenie prídav-
ných látok  zodpovedali požiadavkám platnej legislatívy. 

Výsledky z laboratórneho vyšetrenia vzoriek potravín s predpokladaným obsahom 
sledovaných prídavných látok a výsledky 24 hodinového dotazníka spotreby potravín boli 
zaslané na ďalšie spracovanie na ÚVZ SR.   
 
7.11. Výživa a nutričný stav seniorov v zariadeniach sociálnej starostlivosti 
  

V roku 2014 pracovníci odboru hygieny výživy skontrolovali 23 zariadení sociálnej 
starostlivosti (17 kuchýň a 6 výdajní stravy), pričom počet vykonaných kontrol bol 36 (z toho 
26 kontrol v kuchyniach a 10 kontrol vo výdajniach stravy). Počas výkonu kontrol neboli zis-
ťované závažné porušenia predpisov v prevádzkovej ani osobnej hygiene.  

V rámci výkonu úradnej kontroly potravín  bolo odobratých 13 vzoriek hotových jedál  
určených na mikrobiologickú analýzu. 1 vzorka nevyhovela pre nadlimitný počet koagulázo-
pozitívnych stafylokokov a koliformných baktérií. 

V rámci úlohy sledovania nutričnej a biologickej hodnoty podávaných pokrmov 
v zaradeniach sociálnej starostlivosti pracovníci odboru hygieny výživy vykonali v dvoch 
zariadeniach odber 4 vzoriek celodennej stravy. Laboratórnou analýzou (celkom 28 analýz) 
bola sledovaná energetická hodnota, obsah bielkovín, tukov a sacharidov a následne bolo vy-
konané porovnanie s OVD pre obyvateľov SR – Vestník  MZ SR, čiastka 7-8, 28. 4. 1997. 
Vzhľadom k tomu, že veková štruktúra obyvateľov oboch zariadení je väčšinou vo vekovej 
skupine nad 75 rokov a viac, bolo porovnanie výživových faktorov podľa OVD prepočítané 
na túto vekovú skupinu. Z výsledkov vyplýva, že v 3 prípadoch boli OVD v kategórii muži 
i ženy prekročené a v jednom prípade OVD neboli dosiahnuté. 

V úlohe sa bude i naďalej pokračovať.  
 
7.12. Mimoriadna cielená kontrola zameraná na dodržiavanie hygienických požiadaviek 
a kvalitu jedál v zariadeniach spoločného stravovania v Slovenskej republike   
 

V dňoch 15.1.2014 do 29.1.2014  boli vykonané mimoriadne cielené  kontroly zame-
rané na dodržiavanie hygienických požiadaviek na výrobu, manipuláciu, skladovanie, podá-
vanie a kvalitu pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky MZ SR č. 533/2007  
o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, vrátane kontroly epi-
demiologicky rizikových činností osôb pri výrobe a manipulácii s pokrmami podľa zákona č. 
152/1995 Z. z. v zariadeniach spoločného stravovania otvoreného typu v Bratislavskom kraji. 

Celkovo bolo vykonaných 54 kontrol v 50 zariadeniach spoločného stravovania otvo-
reného typu podávajúcich denné menu. Nedostatky boli zistené v 25 zariadeniach.  

Najčastejšie nedostatky: nesprávna manipulácia so surovinami, polotovarmi, pokrma-
mi  (neoznačené pracovné plochy, nepovolené zmrazovanie surovín, polotovarov a hotových 
pokrmov, nedostatočná ochrana potravín a pokrmov pred kontamináciou), nedodržiavanie 
teplotného, chladiaceho a mraziaceho reťazca (chýbajúce vybavenie meracími prístrojmi, ne-
dôsledná evidencia teplôt), nevhodné skladovanie surovín, polotovarov a hotových pokrmov 
(spoločné skladovanie nezlučiteľných druhov potravín), používanie surovín, polotovarov, 
pokrmov po dátume spotreby, resp. dátume minimálnej trvanlivosti, chýbajúce doklady o od-
bornej spôsobilosti zamestnancov.  

Za zistené nedostatky bolo uložených 28 blokových pokút v celkovej sume 2750 € (z 
toho 2 pokuty v celkovej sume 100 € podľa zákona č. 355/2007 Z.z. a 26 pokút v celkovej 
sume 2650 € podľa zákona č. 152/1995 Z.z.).   



 
 

Súčasťou kontroly bol aj odber 10 vzoriek pokrmov podávaných ako denné menu na 
laboratórne vyšetrenie zamerané na stanovenie energetickej a biologickej hodnoty (energia, 
obsah bielkovín, tukov, sacharidov, kuchynskej soli, vápnika, horčíka). Odobratých bolo aj 6 
vzoriek olejov používaných pri príprave pokrmov za účelom overenia, či nie je používaný 
prepálený jedlý olej (z uvedeného počtu  1 vzorka  nezodpovedala požiadavkám vyhlášky 
MPRV SR č. 424/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na jedlé rastlinné tuky a jedlé 
rastlinné oleje a výrobky z nich -zistená hodnota peroxidového čísla:  10,9 mmol/kg).  Odob-
ratých bolo aj 10 vzoriek surového mäsa a rýb na stanovenie obsahu rezíduí antibiotík (vzorky 
boli zaslané na laboratórnu analýzu na ÚVZ SR).  

 
7.13 Mimoriadna cielená kontrola zameraná na dodržiavanie hygienických požiadaviek 
v „ázijských reštauráciách“ v Slovenskej republike   
 

Mimoriadna cielená kontrola bola zameraná na dodržiavanie hygienických požiada-
viek na výrobu, manipuláciu, skladovanie, podávanie a kvalitu pokrmov, vrátane kontroly 
epidemiologicky rizikových činností osôb pri výrobe a manipulácii s pokrmami v „ázijských 
reštauráciách“.  

Kontroly boli vykonávané v termíne od 1.4.2014 do 11. 4.2014. Pracovníci odboru 
hygieny výživy vykonali 55 kontrol v 48 zariadeniach reštaurácií ázijského typu, z ktorých 
v 19 zariadeniach boli zistené nedostatky. Z uvedeného počtu bolo 7 zariadení, v ktorých boli 
nedostatky zistené opakovane (aj pri predchádzajúcich mimoriadnych úlohách).  

 
Medzi najčastejšie zistenými nedostatkami boli: nesprávna manipulácia so surovinami, 

polotovarmi, pokrmami  (nepovolené zmrazovanie surovín, polotovarov a hotových pokrmov, 
nedostatočná ochrana potravín a pokrmov pred kontamináciou - neoznačené pracovné plochy, 
znečistené pracovné plochy, nedodržiavanie teplotného, chladiaceho a mraziaceho reťazca), 
nevhodné skladovanie surovín, polotovarov a hotových pokrmov (nevhodné podmienky skla-
dovania, potraviny nezabalené resp. uskladnené v nevhodných nádobách, spoločné skladova-
nie nezlučiteľných druhov potravín, znečistené chladiace zariadenia), nedostatočná vysledo-
vateľnosť surovín, nevedenie evidencie, používanie surovín, polotovarov, pokrmov po dobe 
spotreby, resp. dátume minimálnej trvanlivosti – najčastejšie zamrazené suroviny a polotova-
ry. 

Súčasťou kontrol bol aj odber 43 vzoriek pokrmov a 15 sterov z pracovného prostre-
dia, rúk a pracovných ochranných odevov pracovníkov. Z odobratých vzoriek 2 vzorky sterov 
z rúk pracovníkov v sledovaných mikrobiologických ukazovateľoch vykazovali nevyhovujú-
cu čistotu pre: prítomnosť Saphylococcus aureus v mikrobiologickom náleze.  

Z odobratých vzoriek pokrmov 1 vzorka nevyhovela pre  nadlimitný počet E.Coli, 
ostatné vzorky vyhoveli požiadavkám platnej legislatívy. 

V 1 prípade bolo na mieste uložené opatrenie podľa ustanovení § 55 ods. 2, písm. a) 
zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. – zákaz manipulácie s kuchynsky neupraveným mäsom, na-
koľko v prevádzke nie sú vytvorené podmienky na túto činnosť. 1 opatrenie bolo uložené 
podľa § 20 ods. 9 zák. č. 152/1995 Z.z. v spojení s čl. 54 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 
882/2004 – vyradiť z použitia kuracie stehná po dobe spotreby zmrazené (dodané do zariade-
nia v chladenom stave).   

Za zistené nedostatky bolo zodpovedným pracovníkom uložených 15 blokových pokút 
v celkovej sume 2150 €. V 2 prípadoch bola uložená pokuta rozhodnutím podľa zák. č. 
152/1995 Z.z. v celkovej sume 2000 €. 
 
 
 



 
 

7.14. Mimoriadna kontrola zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín po-
čas konania hromadných podujatí 
 

Kontrola bola zameraná na zariadenia stánkového a ambulantného predaja potravín, 
pokrmov a nápojov počas konania hromadných podujatí – farmárske trhy, predaj z dvora, 
jarmoky, hudobné festivaly a pod. uskutočnených v Bratislavskom kraji. Mimoriadne kontro-
ly boli vykonávané od 14. 7. 2014 do 28. 8. 2014.  

Pracovníci odboru hygieny výživy vykonali 31 kontrol v 26 zariadeniach. Nedostatky 
boli zistené v 5 zariadeniach. Najčastejši zisťované nedostatky: nezabezpečená teplá tečúca 
voda v stánkoch s prípravou pokrmov, nevhodné skladovanie surovín a polotovarov, nedodr-
žiavanie teplotného reťazca, nedostatočná prevádzková hygiena. Za zistené nedostatky bolo 
zodpovedným pracovníkom uložených 5 blokových pokút v celkovej jsume 350 €. 
 
7.15  Kontroly zmrzliny počas letnej sezóny 2014  

 
V nadväznosti na povinnosti vyplývajúce orgánom verejného zdravotníctva podľa  zá-

kona č. 152/1995 Z.z. vykonali pracovníci odboru hygieny výživy kontroly v prevádzkarniach 
s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny. Kontroly boli zamerané na dodržiavanie hygienic-
kých požiadaviek pri výrobe, manipulácii a predaji nebalenej zmrzliny a požiadaviek na jej 
označovanie.  

Počas letnej sezóny 2014 bolo vykonaných 60 kontrol v 42 zariadeniach, z ktorých v 9 
zariadeniach boli zistené nedostatky Z uvedeného počtu v 2 zariadeniach boli zistené nedos-
tatky týkajúce sa prevádzky (používanie surovín po dátume minimálnej trvanlivosti, nezabez-
pečená teplá tečúca voda), v 7 zariadeniach nevyhovujúce výsledky odobratých vzoriek zmrz-
lín.  

Za zistené nedostatky bola uložená 1 bloková pokuta v sume 50 €. V 1 prípade bolo na 
mieste uložené opatrenie na uzatvorenie prevádzky. 

Z 89 vzoriek zmrzlín odobratých na mikrobiologickú analýzu 21 vzoriek nevyhovelo 
požiadavkám platnej legislatívy (pre nadlimitný počet koliformných baktérií a nadlimitný 
počet Enterobacteriaceae). 

Z 30 vzoriek zmrzlín odobratých na chemickú analýzu 14 vzoriek nezodpovedalo po-
žiadavkám platnej legislatívy, z toho: 13 vzoriek pre prítomnosť syntetických farbív : Ponce-
au 4R, žltej SY, 1 vzorka pre prítomnosť syntetického farbiva Amarant a v 1 prípade aj pre 
nadlimitné množstvo farbiva Azorubín. Následnými kontrolami bolo zistené, že syntetické 
farbivá Ponceau 4R, žltej SY boli súčasťou zmesí na výrobu zmrzlín uvedené na trh pred 1. 6. 
2013. Podľa  článku 2 Nariadenia komisie /EU/ č. 232/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Príloha 
II k Nariadeniu /ES/ č. 1333/2008, pokiaľ ide o podmienky a úrovne používania chinolínovej 
žltej /E 104/, žltej SY FCF/pomarančovožltej S /E 110/ a Ponceau 4R, Košenilovej červenej A 
/E 124/ potraviny obsahujúce menované farbivá, ktoré sa v súlade so zákonom uviedli na trh 
pred 1. 6. 2013, ale nespĺňajú ustanovenia tohto nariadenia sa môžu naďalej predávať až do 
vyčerpania zásob. Z uvedeného dôvodu neboli uplatnené sankcie za zistenú prítomnosť synte-
tických farbív Ponceau 4R, žltej SY. 

Za ostatné nevyhovujúce vzorky zmrzlín bolo uložených 9 úhrad nákladov v celkovej 
sume 786 €.  
 
7.16  Kontrola mäsa  v zariadeniach spoločného stravovania  
 

   V mesiaci október r. 2014 pracovníci odboru hygieny výživy RÚVZ Bratislava vyko-
nali mimoriadnu kontrolu v zariadeniach spoločného stravovania so zameraním sa na kontrolu 
hygieny, označovania a vysledovateľnosti mäsa používaného na prípravu hotových pokrmov. 



 
 

Úloha vyplývala z opakujúcich sa káuz na spoločnom trhu v súvislosti s klamaním spotrebite-
ľa a vytváraním zdravotného rizika pri používaní živočíšnych potravín. Kontrola bola zame-
riavaná na domovy sociálnej starostlivosti, nemocničné kuchyne, reštaurácie a stánky s rých-
lym občerstvením. 

Prekontrolovaných bolo 41 zariadení spoločného stravovania, v ktorých bolo vykona-
ných 42 kontrol.  

V 11 prípadoch boli zistené nedostatky týkajúce sa mäsa (mäso bez možnosti vysledo-
vateľnosti – mäso skladované bez označenia, v niektorých prípadoch neuvedený dátum spot-
reby ani na dodacích dokladoch, mäso dodané do zariadenia spoločného stravovania v chla-
denom stave a následne zamrazené, mäso bez dokladov o pôvode). 

V 4 prípadoch boli zistené  nedostatky týkajúce sa požiadaviek na prevádzkovú a o-
sobnú hygienu pri výrobe a manipulácii s potravinami a pokrmami v prevádzke a požiadaviek 
na zamestnancov (nedostatočná prevádzková hygieny, spoločné skladovanie nezlučiteľných 
druhov potravín, zamrazovanie pekárskych výrobkov v prevádzke, rozmrazovanie potravín 
pri nevhodných podmienkach, nevykonávaná evidencia teplôt pokrmov uchovávaných v tep-
lých výdajných pultoch ). 

Pri kontrole bolo uložené 1 opatrenie podľa zákona č. 355/2007 Z.z. týkajúce sa záka-
zu manipulácie s potravinami, ktoré odporujú požiadavkám platných predpisov, v 3 prípadoch 
opatrenie podľa zákona č. 152/1995 Z.z. na vyradenie potravín z obehu, v 1 pírpade opatrenie 
podľa zákona č. 152/1995 Z.z. na pozastavenie prevádzky do doby odstránenia nedostatkov. 

Za zistené nedostatky bolo zodpovedným pracovníkom uložených 8 blokových pokút  
v celkovej sume 1 200 €. V 1 prípade bola uložená pokuta rozhodnutím za správny delikt 
podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. v sume 500 €. 

Pracovníkmi odboru hygieny výživy RÚVZ Bratislava hlavné mesto bolo odobratých 
5 vzoriek surového hydinového mäsa. Vzorky boli následne zaslané na  ÚVZ SR na labora-
tórne vyšetrenie - dôkaz chlórovania. 
 
7.17. Mimoriadna kontrola  zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín  

počas konania hromadných podujatí – vianočných trhov v Slovenskej republike 
 
       Mimoriadna kontrola počas konania hromadných podujatí – vianočných trhov v Slo-
venskej republike bola vykonávaná v dňoch  5. 12. 2014 až 15. 12. 2014 v zariadeniach stán-
kového a ambulantného predaja potravín a rýchleho občerstvenia. Kontroly boli zamerané na 
vianočné trhy organizované v danom období na nasledovných miestach: Hlavné námestie, 
Hviezdoslavovo námestie, EUROVEA, trh pred Nemeckým kultúrnym domom v Bratislave – 
Rači, trh na Námestí Republiky v Bratislave – Petržalke, výstavisko Incheba. 

Pracovníci odboru hygieny výživy vykonali 56 kontrol v 55 kontrolovaných zariade-
niach. V 3 zariadeniach boli zistené nedostatky, za ktoré boli zodpovedným osobám uložené 3 
blokové pokuty v celkovej sume 200 €. Zistenými nedostatkami bola nedostatočná vysledova-
teľnosť surovín (potraviny bez označenia) a nedostatočná prevádzková hygiena. 

 V ďalších 2 zariadeniach boli laboratórnou analýzou zistené nevyhovujúce výsledky 
odobratých vzoriek pokrmov. Za nevyhovujúce výsledky vzoriek boli uložené 2 úhrady ná-
kladov v celkovej sume 168 €. 
 
7.18. Kontrola vybraných výživových doplnkov 

 
V mesiaci apríl 2014 bola vykonaná cielená kontrola výživových doplnkov spojená s odbe-
rom vzoriek za účelom ich laboratórnej analýzy a kontroly požiadaviek na ich zdravotnú bez-
pečnosť z pohľadu prítomnosti kontaminantov: kadmium, olovo, ortuť a arzén. Pracovníci 
odboru hygieny výživy vykonali odber 15 vzoriek v 4 zariadeniach (1 výrobca a 3 distributéri 



 
 

výživových doplnkov). Z výsledkov analýz vyplynulo, že 1 vzorka nevyhovela z hľadiska 
obsahu arzénu. Na základe uvedeného bolo uložené opatrenie na pozastavenie distribúcie 
predmetného výživového doplnku. 
 
7.19. Mimoriadna kontrola výrobcov mydla  

 
Na základe zvýšeného počtu podaní, upozorňujúcich na nedostatky v označovaní my-

diel predávaných v internetových predajniach, bola vykonaná mimoriadna kontrola 5 výrob-
cov tuhých toaletných mydiel so zameraním na splnenie legislatívnych požiadaviek týkajú-
cich sa kozmetických výrobkov ako aj vyhodnotenie, či vyrábané mydlá nie sú nebezpečnou 
napodobneninou potravín. Pri kontrole neboli zistené závažné nedostatky. 
 
7.20  Kontroly v súvislosti s hlásením RASFF - Salmonella enteritidis v mrazených ku-
racích stehenných rezňoch pôvodom z  Poľska 
 

V novembri 2014 boli vykonané kontroly v súvislosti s hlásením Rýchleho výstražné-
ho systému pre potraviny a krmivá RASFF - Salmonella enteritidis v mrazených kuracích 
stehenných rezňoch pôvodom z Poľska. 

Vykonaných bolo 7 kontrol u odberateľov podľa priložených distribučných zoznamov. 
V jednom prípade bolo uložené opatrenie na stiahnutie výrobkov z trhu, v ostatných prípa-
doch boli už výrobky spotrebované resp. vrátené dodávateľovi.  
 
7.21  Kontroly v súvislosti s hlásením RASFF o zistenej nepovolenej látke - nitrofuran v  
mrazenom králičom mäse z Číny.  
  

Z Úradu verejného zdravotníctva SR bolo na RÚVZ Bratislava hlavné mesto zaslané 
oznámenie z Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá RASFF o zistenej nepo-
volenej látke - nitrofuran (metabolit furazolidonu) v mrazenom králičom mäse z Číny.  

  Na základe uvedeného boli v júni 2014 vykonané kontroly u 9 odberateľov výrobku 
podľa priloženého zoznamu zo zaslaného hlásenia RASFF ako aj v ďalších 12 zariadeniach 
spoločného stravovania. Zariadenia, v ktorých sa v čase kontroly ešte predmetný výrobok 
nachádzal následne zaslali na tunajší úrad doklady o vrátení výrobkov dodávateľovi.              
 
7.22  Mimoriadna cielená kontrola zariadení spoločného stravovania pred uskutočnením 
stretnutia  prezidentov krajín V4  a Nemecka 
  
 V novembri 2014 bola vykonaná mimoriadna cielená kontrola zariadení spoločného 
stravovania pred uskutočnením stretnutia prezidentov krajín V4 a Nemecka v Bratislave. 
Kontrola bola zameraná na doržiavanie legislatívnych požiadaviek na zariadenia spoločného 
stravovania a bezpečenosti pripravovaných pokrmov. 
 
 7.23  Metodický dozor z ÚVZ SR  
  

V roku 2014 Úrad verejného zdravotníctva SR vykonal na odbore hygieny výživy tunaj-
šieho úradu 2 metodické kontroly s nasledovným zameraním:   

1. výkon kontroly dodržiavania zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov – na kon-
trole sa zúčastnili 2 pracovníci odboru hygieny výživy, kontrolované bolo 1 zariadenie 

2. výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín – na kontrole sa zú-
častnili 2 skupiny pracovníkov odboru hygieny výživy (2 pracovníci v každej skupi-
ne), spolu boli prekontrolované 4 zariadenia spoločného stravovania   



 
 

Vyhodnotenie analýz odobratých vzoriek – RÚVZ Bratislava - rok 2014 
Tabuľka č. 1 
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1 Syry a bryndza zo Sloven-
ska 

0 0 0 0 0 0 4 0.00 

2 Ostatné mliečne výrobky 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
3 Vajcia a výrobky z vajec 0 0 0 0 0 0 6 0.00 

4 Mäso a výrobky z mäsa, 
zverina a hydina 

0 0 0 0 0 0 14 0.00 

5 Ryby a morské živočíchy 0 0 0 0 0 0 10 0.00 
6 Tuky a oleje 0 0 0 0 1 1 6 16.67 
7 Polievky, bujóny a omáčky 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
8 Cereálie a pekár. výrobky 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
9 Ovocie a zelenina 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
10 Byliny a koreniny 0 0 0 0 0 0 1 0.00 
11 Nealkoholické nápoje 0 0 0 0 0 0 4 0.00 
12 Víno 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

13 Alkoholické nápoje (iné 
ako víno) 

0 0 0 0 0 0 0 0.00 

14 Zmrzlina a dezerty 25 14 0 0 0 39 125 31.20 

15 Kakao, kakaové prípravky, 
káva, čaje (okrem 16) 

0 0 0 0 0 0 1 0.00 

16 Ovocné a bylinné čaje 0 0 0 0 0 0 1 0.00 
17 Cukrovinky 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

18 Orechy a výrobky 
z orechov 

0 0 0 0 0 0 1 0.00 

19 Lahôdkarské výrobky 5 0 0 0 0 5 29 17.24 
20 Cukrárske výrobky 8 0 0 0 0 8 65 12.31 
21 Minerálne vody 0 0 0 0 0 0 2 0.00 

22 Pramenité vody a balené 
pitné vody 

0 0 0 0 1 1 24 4.17 

23 Hotové pokrmy 23 0 0 0 0 23 573 4.01 

24 Pokrmy rýchleho občer-
stvenia 

4 0 0 0 0 4 25 16.00 

25 Detská a dojčenská výživa 1 0 0 0 0 1 73 1.37 
26 Výživové doplnky 0 1 0 0 0 1 11 9.09 

27 Ostatné potraviny na 
osobitné výživové účely 

0 0 0 0 0 0 0 0.00 

28 Prídavné látky - farbivá 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
29 Prídavné látky - sladidlá 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

30 Prídavné látky - konzer-
vačné látky 

0 0 0 0 0 0 0 0.00 

31 Iné prídavné látky 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
32 Arómy 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
33 Enzýmy 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
34 Kuchynská soľ 0 0 0 0 0 0 20 0.00 
35 Obalové materiály 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

36 Predmety prichádzajúce 
do styku s potravinami 

0 0 0 0 0 0 8 0.00 

37 Ostatné 0 0 0 0 0 0 1 0.00 
 Spolu 66 15 0 0 2 83 1004 8.27 



 
 

Vyhodnotenie inšpekcií na mieste - RÚVZ Bratislava - rok 2014 
 

Tabuľka č. 2 
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Počet podnikateľských subjektov 0 11 51 197 5197 95 1771 7322 
Počet kontrolovaných subjektov 0 2 17 51 1344 40 425 1879 
Počet kontrol 0 4 22 54 2083 66 471 2700 
Počet subjektov s nevyhovujúcimi výsledkami 0 1 4 1 151 2 9 168 
SVP/ HACCP 0 0 1 0 7 0 0 8 
Vzdelávanie zamestnancov 0 0 0 0 1 0 0 1 
Hygiena prevádzky 0 0 0 0 23 0 2 25 
Osobná hygiena 0 0 0 0 2 0 0 2 
Odborná spôsobilosť 0 0 0 0 11 0 0 11 
Zdravotná spôsobilosť 0 0 0 0 2 0 0 2 
Označovanie 0 0 0 0 12 1 4 17 
Výživové a zdravotné tvrdenia 0 0 0 0 0 0 0 0 
Potraviny po DS/DMT 0 0 0 0 16 0 0 16 
Pôvod, vysledovateľnosť 0 0 0 1 8 0 0 9 
Skladovanie 0 0 0 0 113 2 3 118 
Manipulácia s potravinami 0 0 0 0 61 2 2 65 
Manipulácia s odpadom a jeho kat. zaradenie 0 0 0 0 1 0 0 1 
Iné 0 1 3 0 37 2 6 49 



 
 

 
Prehľad výkonov posudkovej činnosti - RÚVZ Bratislava - rok 2014 

                  
                                                                                                 Tabuľka č. 3 

  

P.č. 
DRUH PODKLADOV 

PRE ROZHODOVACIU 
ČINNOSŤ 

počet ZSS Výroba po-
travín 

Výroba 
kozm., tab., 
PBU a iné 

Predaj 
potravín 

Predaj 
kozm.,tab., 
PBU a iné 

Sklady Iné 
prevádzky SPOLU 

návrhy 6 9 0 11 0 3 1 30 
1. Územné konanie 

odvol. 0 0 0 0 0 0 0 0 
návrhy 97 25 1 35 17 8 1 184 

2. Kolaudačné konanie, zmena 
v užívaní stavieb odvol. 0 0 0 0 0 0 0 0 

návrhy 3 0 0 0 0 0 0 0 
3. Schvaľovanie prev. Poriadkov 

odvol. 0 0 0 0 0 0 0 0 
návrhy 949 64 5 338 57 59 5 1477 

4. Uvedenie do prevádzky, 
resp.do užívania odvol. 1 0 0 0 0 0 0 1 

návrhy 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. Umiestnenie nových potr. 

a výž. doplnkov na trh odvol. 0 0 0 0 0 0 0 0 
6. Prerušenia konania  123 20 4 33 4 10 2 196 
7. Zastavenia konania  36 11 0 23 2 4 2 78 
8. Odborné konzultácie  1823 62 35 160 15 29 40 2164 
9. Iné výkony  509 51 4 145 8 13 6 736 

     
 
 
 

 
 
 

 



 
 

Počet vzoriek, v ktorých boli izolované patogénne a toxinogénne mikroorganizmy - RÚVZ Bratislava - rok 2014 
 

Tabuľka č. 4 
 

POČET VZORIEK S IZOLOVANÝMI KMEŇMI 
 P. č. Komodita 

Počet 
vyšetr. 
vzoriek Sal Shi Cam Yer Pse Clo 

Per Lis Sta Ple Kva Clo 
Bot 

B 
hem Vib Kol Ecol Ent Bac

Cer 
Cro-
no B Iné 

Počet 
nevyh. 
vzoriek 

1 Syry a bryndza zo Slovenska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 Ostatné mliečne výrobky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Vajcia a výrobky z vajec 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Mäso a výrobky z mäsa, zverina 
a hydina 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Ryby a morské živočíchy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Tuky a oleje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Polievky, bujóny a omáčky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Cereálie a pekárske výrobky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Ovocie a zelenina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Byliny a koreniny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 Nealkoholické nápoje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 Víno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Alkoholické nápoje (iné ako 
víno) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Zmrzlina a dezerty 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 24 25 

15 Kakao, kakaové prípravky, 
káva, čaje (okrem 16) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Ovocné a bylinné čaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 Cukrovinky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 Orechy a výrobky z orechov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 Lahôdkarské výrobky 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 
20 Cukrárske výrobky 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 

 
 
 
 
 



 
 

Počet vzoriek, v ktorých boli izolované patogénne a toxinogénne mikroorganizmy - RÚVZ Bratislava - rok 2014 
 

Tabuľka č. 4 - pokračovanie 
 
 

POČET VZORIEK S IZOLOVANÝMI KMEŇMI 
 P. č. Komodita 

Počet 
vyšetr. 
vzoriek Sal Shi Cam Yer Pse Clo 

Per Lis Sta Ple Kva Clo 
Bot 

B 
hem Vib Kol Ecol Ent Bac

Cer 
Cro-
no B Iné 

Počet 
nevyh. 
vzoriek 

21 Minerálne vody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Pramenité vody a balené pitné 
vody 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 Hotové pokrmy 572 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 19 2 0 0 0 0 23 
24 Pokrmy rýchleho občerstvenia 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 
25 Detská a dojčenská výživa 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
26 Výživové doplnky 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 Ostatné potraviny na osobitné 
výživové účely 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 Prídavné látky - farbivá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 Prídavné látky - sladidlá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 Prídavné látky - konzervačné 
látky 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 Iné prídavné látky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 Arómy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 Enzýmy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 Kuchynská soľ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 Obalové materiály 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 Predmety prichádzajúce do 
styku s potravinami 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 Ostatné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Spolu 776 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 53 2 0 0 0 25 66 

 
Vysvetlivky: Sal - Salmonella spp., Shi - Shigella spp., Cam - Campylobacter jejuni, Yer - Yersinia enterocolitica, Pse - Pseudomonas aeruginosa, Clo Per - Clostridium perfringens, Lis - Listeria 
monocytogenes, Sta - Stafylokoky, Ple - plesne, Kva - kvasinky, CloBot - Clostridium botulinum, B hem – B-hemolytické streptokoky, Vib - Vibrio parahaemolyticus, Kol - koliformné baktérie, Ecol – E. 
coli, Ent - enterokoky, BacCer - Bacillus cereus, Crono B - Cronobacter spp.  

 



 
 

Kontaminanty vo vyšetrených vzorkách - RÚVZ Bratislava - rok 2014 
                  

Tabuľka č. 5 
 

Celk. poč. vz. Pb Cd Hg As Cr Al Cu Ni Sn 
P. č. Komodita 

vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % 

1 Syry a bryndza zo Slovenska 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

2 Ostatné mliečne výrobky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

3 Vajcia a výrobky z vajec 2 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

4 Mäso a výrobky z mäsa,  
zverina a hydina 

14 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

5 Ryby a morské živočíchy 10 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

6 Tuky a oleje 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

7 Polievky, bujóny a omáčky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

8 Cereálie a pekárske výrobky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

9 Ovocie a zelenina 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

10 Byliny a koreniny 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

11 Nealkoholické nápoje 2 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

12 Víno 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

13 Alkoholické nápoje  
(iné ako víno) 

0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

14 Zmrzlina a dezerty 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

15 Kakao, kakaové prípravky, káva, 
čaje (okrem 16) 

1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

16 Ovocné a bylinné čaje 1 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

17 Cukrovinky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

18 Orechy a výrobky z orechov 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

19 Lahôdkarské výrobky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

20 Cukrárske výrobky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
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Tabuľka č. 5 - pokračovanie 
 

Celk. poč. vz. Pb Cd Hg As Cr Al Cu Ni Sn 
P. č. Komodita 

vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % 

21 Minerálne vody 2 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0.00 

22 Pramenité vody a balené pitné 
vody 

12 0 0.00 12 0 0.00 12 0 0.00 12 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 0 0.00 12 0 0.00 0 0 0.00 

23 Hotové pokrmy 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

24 Pokrmy rýchleho občerstvenia 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

25 Detská a dojčenská výživa 57 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

26 Výživové doplnky 4 0 0.00 4 0 0.00 4 0 0.00 4 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

27 Ostatné potraviny na osobitné 
výživové účely 

0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

28 Prídavné látky - farbivá 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

29 Prídavné látky - sladidlá 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

30 Prídavné látky - konzervačné 
látky 

0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

31 Iné prídavné látky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

32 Arómy 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

33 Enzýmy 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

34 Kuchynská soľ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

35 Obalové materiály 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

36 Predmety prichádzajúce do 
styku s potravinami 

8 0 0.00 7 0 0.00 7 0 0.00 4 0 0.00 0 0 0.00 2 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 0 0.00 0 0 0.00 

37 Ostatné 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

 Spolu 117 0 0.00 31 0 0.00 31 0 0.00 28 0 0.00 1 0 0.00 2 0 0.00 0 0 0.00 13 0 0.00 15 0 0.00 0 0 0.00 

 
Vysvetlivky: Pb – olovo, Cd - kadmium, Hg - ortuť, As - arzén, Cr - chróm, Al - hliník, Cu - meď, Ni - nikel, Sn - cín 

 
 
 



 
 

 
 

Kontaminanty vo vyšetrených vzorkách - RÚVZ Bratislava - rok 2014 
                  

Tabuľka č. 5 - pokračovanie 
 

NO3 _RP _MT NEL PCB _NZ EKF _HIS _INE 
P. č. Komodita 

vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % 

1 Syry a bryndza zo Slovenska 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

2 Ostatné mliečne výrobky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

3 Vajcia a výrobky z vajec 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 0 0.00 

4 Mäso a výrobky z mäsa,  
zverina a hydina 

0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 0 0.00 

5 Ryby a morské živočíchy 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 0 0.00 3 0 0.00 

6 Tuky a oleje 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

7 Polievky, bujóny a omáčky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

8 Cereálie a pekárske výrobky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

9 Ovocie a zelenina 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

10 Byliny a koreniny 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00 

11 Nealkoholické nápoje 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 0 0.00 

12 Víno 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

13 Alkoholické nápoje (iné ako víno) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

14 Zmrzlina a dezerty 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

15 Kakao, kakaové prípravky, káva, 
čaje (okrem 16) 

0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00 

16 Ovocné a bylinné čaje 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

17 Cukrovinky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

18 Orechy a výrobky z orechov 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00 

19 Lahôdkarské výrobky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

20 Cukrárske výrobky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
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Tabuľka č. 5 - pokračovanie 
 

NO3 _RP _MT NEL PCB _NZ EKF _HIS _INE 
P. č. Komodita 

vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % 

21 Minerálne vody 2 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

22 Pramenité vody a balené pitné 
vody 

12 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

23 Hotové pokrmy 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

24 Pokrmy rýchleho občerstvenia 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

25 Detská a dojčenská výživa 5 0 0.00 9 0 0.00 29 0 0.00 0 0 0.00 2 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 0 0.00 

26 Výživové doplnky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

27 Ostatné potraviny na osobitné 
výživové účely 

0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

28 Prídavné látky – farbivá 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

29 Prídavné látky – sladidlá 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

30 Prídavné látky - konzervačné látky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

31 Iné prídavné látky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

32 Arómy 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

33 Enzýmy 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

34 Kuchynská soľ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

35 Obalové materiály 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

36 Predmety prichádzajúce do styku 
s potravinami 

0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

37 Ostatné 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00 

 Spolu 19 0 0.00 9 0 0.00 29 0 0.00 0 0 0.00 3 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 0 0.00 29 0 0.00 

 
 

Vysvetlivky: NO3 - dusičnany, _RP – rezíduá pesticídov, _MT – mykotoxíny, NEL – polyaromatické uhľovodíky, PCB – polychlórované bifenyly, _NZ – nitrózamíny, EKF – estery kyseliny ftalovej, _HIS – histamín 
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Tabuľka č. 5 - pokračovanie 
 

Sb Ba B NO2 Fx CN Mn Se 
P. č. Komodita 

vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % 

1 Syry a bryndza zo Slovenska 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

2 Ostatné mliečne výrobky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

3 Vajcia a výrobky z vajec 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

4 Mäso a výrobky z mäsa, zverina 
a hydina 

0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

5 Ryby a morské živočíchy 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

6 Tuky a oleje 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

7 Polievky, bujóny a omáčky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

8 Cereálie a pekárske výrobky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

9 Ovocie a zelenina 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

10 Byliny a koreniny 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

11 Nealkoholické nápoje 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

12 Víno 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

13 Alkoholické nápoje (iné ako víno) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

14 Zmrzlina a dezerty 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

15 Kakao, kakaové prípravky, káva, čaje 
(okrem 16) 

0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

16 Ovocné a bylinné čaje 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

17 Cukrovinky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

18 Orechy a výrobky z orechov 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

19 Lahôdkarské výrobky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

20 Cukrárske výrobky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
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Tabuľka č. 5 – pokračovanie 
 

 
 
Vysvetlivky: Sb - antimón, Ba - bárium, B - bór, NO2 - dusitany, Fx - fluoridy, CN - kyanidy, Mn - mangán, Se - selén 
 

Sb Ba B NO2 Fx CN Mn Se 
P. č. Komodita 

vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % 

21 Minerálne vody 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 0 0.00 2 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0.00 

22 Pramenité vody a balené pitné vody 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 0 0.00 11 0 0.00 0 0 0.00 12 0 0.00 0 0 0.00 

23 Hotové pokrmy 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

24 Pokrmy rýchleho občerstvenia 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

25 Detská a dojčenská výživa 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

26 Výživové doplnky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

27 Ostatné potraviny na osobitné výživové 
účely 

0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

28 Prídavné látky – farbivá 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

29 Prídavné látky – sladidlá 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

30 Prídavné látky - konzervačné látky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

31 Iné prídavné látky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

32 Arómy 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

33 Enzýmy 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

34 Kuchynská soľ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

35 Obalové materiály 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

36 Predmety prichádzajúce do styku 
s potravinami 

0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

37 Ostatné 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

 Spolu 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 0 0.00 13 0 0.00 0 0 0.00 13 0 0.00 0 0 0.00 
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Vysvetlivky: Ag – striebro, Cr6+ - šesťmocný chróm, CML - celková migrácia látok, form – formaldehyd, mel - melamín, PAA - primárne aromatické amíny, diizok – diizokyanáty, 1-okt - 1-
oktén, rozp - zvyškové rozpúšťadlá, styr – styrén, mono_EG – monoetylénglykol, di_EG – dietylénglykol, ac_ald – acetaldehyd, akr_nit – akrylonitril, vin_ac – vinylacetát, kapr – kaprolaktám, 
adip - bis-(2-etylhexyl)adipát, Bisf_A -Bisfenol A, Bisf_F - Bisfenol F, Bisf_S - Bisfenol S, odol_farb - odolnosť pigmentov a farbív, UV_stab - prítomnosť UV stabilizátora, fen – fenoly, red_l - 
redukujúce látky, iony - dôkaz iónov, odpar – odparok, prch_l - prchavé látky, senz - senzorické hodnotenie 
 

Ag Cr6+ CML form mel PAA diizok 1-okt 
P. č. Komodita 

vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % 

35 Obalové materiály 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

36 Predmety prichádzajúce do styku 
s potravinami 

0 0 0.00 0 0 0.00 3 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

rozp styr mono_EG di_EG ac_ald akr_nit vin_ac kapr 
P. č. Komodita 

vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % 

35 Obalové materiály 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

36 Predmety prichádzajúce do styku 
s potravinami 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

adip BADGE BFDGE NOGE Bisf_A Bisf_F Bisf_S odol_farb 
P. č. Komodita 

vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % 

35 Obalové materiály 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

36 Predmety prichádzajúce do styku s 
potravinami 

0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

UV_stab fen red_l iony odpar prch_l senz 
P. č. Komodita 

vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % 

35 Obalové materiály 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

36 Predmety prichádzajúce do styku s 
potravinami 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
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Tabuľka č. 6  
 

Celkový počet 
vzoriek Farbivá Sladidlá Chemické konzer-

vačné látky Iné prídavné látky Kuchynská soľ Kofeín Chinín 
P. č. Komodita 

vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % 

1 Syry a bryndza zo Slovenska 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
2 Ostatné mliečne výrobky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
3 Vajcia a výrobky z vajec 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

4 Mäso a výrobky z mäsa, zverina 
a hydina 

0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

5 Ryby a morské živočíchy 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
6 Tuky a oleje 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
7 Polievky, bujóny a omáčky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
8 Cereálie a pekárske výrobky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
9 Ovocie a zelenina 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

10 Byliny a koreniny 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
11 Nealkoholické nápoje 2 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
12 Víno 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
13 Alkoholické nápoje (iné ako víno) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
14 Zmrzlina a dezerty 33 14 42.42 33 14 42.42 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

15 Kakao, kakaové prípravky, káva, čaje 
(okrem 16) 

0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

16 Ovocné a bylinné čaje 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
17 Cukrovinky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
18 Orechy a výrobky z orechov 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
19 Lahôdkarské výrobky 3 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00 2 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
20 Cukrárske výrobky 34 0 0.00 15 0 0.00 9 0 0.00 11 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
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Tabuľka č. 6 - pokračovanie 
 

Celkový počet 
vzoriek Farbivá Sladidlá Chemické konzer-

vačné látky Iné prídavné látky Kuchynská soľ Kofeín Chinín 
P. č. Komodita 

vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % 

21 Minerálne vody 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

22 Pramenité vody a balené pitné vody 2 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

23 Hotové pokrmy 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

24 Pokrmy rýchleho občerstvenia 4 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

25 Detská a dojčenská výživa 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

26 Výživové doplnky 6 1 16.67 4 1 25.00 2 0 0.00 1 0 0.00 2 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

27 Ostatné potraviny na osobitné výživové 
účely 

0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

28 Prídavné látky - farbivá 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

29 Prídavné látky - sladidlá 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

30 Prídavné látky - konzervačné látky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

31 Iné prídavné látky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

32 Arómy 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

33 Enzýmy 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

34 Kuchynská soľ 20 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

35 Obalové materiály 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

36 Predmety prichádzajúce do styku s 
potravinami 

0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

37 Ostatné 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

 Spolu 106 15 14.15 53 15 28.30 12 0 0.00 21 0 0.00 2 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
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Tabuľka č. 6 - pokračovanie 
 

Ferokyanidy Jodidy Dusitany Dusičnany pH CHS kyslíka man-
ganistanom 

Celkový organický 
uhlík P. č. Komodita 

vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % 

1 Syry a bryndza zo Slovenska 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
2 Ostatné mliečne výrobky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
3 Vajcia a výrobky z vajec 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

4 Mäso a výrobky z mäsa, zverina a 
hydina 

0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

5 Ryby a morské živočíchy 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
6 Tuky a oleje 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
7 Polievky, bujóny a omáčky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
8 Cereálie a pekárske výrobky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
9 Ovocie a zelenina 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

10 Byliny a koreniny 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
11 Nealkoholické nápoje 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
12 Víno 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
13 Alkoholické nápoje (iné ako víno) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
14 Zmrzlina a dezerty 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

15 Kakao, kakaové prípravky, káva, čaje 
(okrem 16) 

0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

16 Ovocné a bylinné čaje 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
17 Cukrovinky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
18 Orechy a výrobky z orechov 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
19 Lahôdkarské výrobky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
20 Cukrárske výrobky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

 
 
 
 



 
 

Prídavné látky, osobitné prísady v potravinách a vybrané fyzikálno-chemické parametre vo vyšetrených vzorkách  - RÚVZ Bratislava - rok 2014 
                  

Tabuľka č. 6 - pokračovanie 
 

Ferokyanidy Jodidy Dusitany Dusičnany pH CHS kyslíka man-
ganistanom 

Celkový organický 
uhlík P. č. Komodita 

vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % vyš. nev. % 

21 Minerálne vody 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
22 Pramenité vody a balené pitné vody 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
23 Hotové pokrmy 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
24 Pokrmy rýchleho občerstvenia 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
25 Detská a dojčenská výživa 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
26 Výživové doplnky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

27 Ostatné potraviny na osobitné výživové 
účely 

0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

28 Prídavné látky - farbivá 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
29 Prídavné látky - sladidlá 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
30 Prídavné látky - konzervačné látky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
31 Iné prídavné látky 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
32 Arómy 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
33 Enzýmy 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
34 Kuchynská soľ 20 0 0.00 20 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
35 Obalové materiály 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

36 Predmety prichádzajúce do styku s 
potravinami 

0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

37 Ostatné 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 
 Spolu 20 0 0.00 20 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

 
 
 
 
 
 



 
 

Hygienická situácia v potravinárskych zariadeniach - RÚVZ Bratislava - rok 2014 
Tabuľka č. 7 

 
 

Počet kontrol Počet vzoriek potravín Počet vzoriek sterov - 
prostredie 

Počet vzoriek sterov - 
osobná hygiena Počet vzoriek vody 

Druh zariadenia Počet 
zariadení ÚK ŠZD odobr. nevyh. % odobr. nevyh. % odobr. nevyh. % odobr. nevyh. % 

2.01      lahôdkarská výroba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.02      cukrárska výroba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.03      výroba zmrzliny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.04      výroba nových druhov potravín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.05      výroba potravín na výživu dojčiat a malých detí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.06      výroba potravín pre osobitné výživné účely 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.07      výroba výživových doplnkov 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.08      výroba prírodných minerálnych vôd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.09      výroba vôd - pramenitých a balených pitných vôd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.10     výroba bylinných čajov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.11     výroba hotových mrazených a chladených pokrmov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.12     výroba aditívnych látok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.14     baliareň lahôdkarských výrobkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.15     baliareň cukrárskych výrobkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.16     baliareň zmrzliny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.17     baliareň nových druhov potravín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.18     baliareň potravín na výživu dojčiat a malých detí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.19     baliareň potravín pre osobitné výživné účely 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.20     baliareň výživových doplnkov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.23     baliareň bylinných čajov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.24     baliareň hotových mrazených a chladených pokrmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.25     baliareň aditívnych látok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.27.1  výroba plastových/kombinovaných obalov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.27.2  výroba papierových/kartónových obalov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.27.3  výroba keramiky 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.27.4  výroba skla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.27.5  výroba PET fliaš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.27.6  výroba predliskov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.27.7  výroba iných obalov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 



 
 

Hygienická situácia v potravinárskych zariadeniach – RÚVZ Bratislava - rok 2014 
 

Tabuľka č. 7 
 

Počet kontrol Počet vzoriek potravín Počet vzoriek sterov – 
prostredie 

Počet vzoriek sterov - 
osobná hygiena Počet vzoriek vody 

Druh zariadenia Počet 
zariadení ÚK ŠZD odobr. nevyh. % odobr. nevyh. % odobr. nevyh. % odobr. nevyh. % 

3.1      špecializované sklady a distribúcia potravín 43 13 8 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.3      sklady a distribúcia obalov a predmetov 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4.1      špecializované predajne potravín 102 9 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
4.3      lekárne, drogérie 92 11 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4.5      predajne obalov a predmetov 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5.1.1   nemocnice - kuchyne 13 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5.1.2   nemocnice - výdajne stravy, čajové kuchynky 23 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5.1.3   nemocnice - bufety 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5.2.1   závodné stravovanie - kuchyne 113 41 28 150 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5.2.2   závodné stravovanie - výdajne stravy 92 2 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5.2.3   závodné stravovanie - bufety 45 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5.3.1   domovy sociálnej starostlivosti - kuchyne 47 10 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5.3.2   domovy sociálnej starostlivosti - výdajne stravy 48 4 6 5 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5.3.3   domovy sociálnej starostlivosti - bufety pre uzavretú skupinu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5.4.1   rehabilitačné zariadenia - kuchyne 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5.4.2   rehabilitačné zariadenia - výdajne stravy 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5.4.3   rehabilitačné zariadenia - bufety 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5.6      zariadenia s prípravou jedál (reštaurácie, pizzérie...) 1763 419 470 449 21 5 11 0 0 14 3 21 2 0 0 
5.7      zariadenia bez prípravy jedál (hostince, bary, kaviarne) 1659 99 280 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5.8      predaj občerstvenia (rýchle obč., bufety, sezónne zariadenia) 985 140 239 119 19 16 6 0 0 4 2 50 3 0 0 
5.9      krátkodobý stánkový predaj (pri hromadných akciách ) 389 106 199 5 2 40 1 0 0 4 1 25 1 1 100 
6      Výrobcovia predávajúci hlavne na maloobchodnej báze 95 44 22 93 30 32 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
Medzisúčet 5714 909 1320 932 81 9 18 0 0 22 6 27 10 1 10 
1      Primárna výroba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.13     výroba ostatných výrobkov 152 4 37 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.26     baliareň ostatných výrobkov 13 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.2      ostatné prevádzkarne (ostatné sklady) 173 5 36 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4.2      ostatné potravinárske predajne 1280 68 278 67 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4.4      novinové stánky 153 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medzisúčet 1771 84 387 72 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Súčet 7485 993 1707 1004 83 8 18 0 0 22 6 27 10 1 10 



 
 

 
 

Hygienická situácia v potravinárskych zariadeniach - SR podľa krajov - rok 2014 
 

Tabuľka č. 7a 
 

Počet kontrol Počet vzoriek potravín Počet vzoriek sterov – 
prostredie 

Počet vzoriek sterov - 
osobná hygiena Počet vzoriek vody 

P.č. Kraje Počet 
zariadení ÚK ŠZD odobr. nevyh. % odobr. nevyh. % odobr. nevyh. % odobr. nevyh. % 

1. Banskobystrický                 

2. Bratislavský  7485 993 1707 1004 83 8 18 0 0 22 6 27 10 1 10 

3. Košický                

4. Nitriansky                 

5. Prešovský                 

6. Trenčiansky                 

7. Trnavský                

8. Žilinský                 

9. S p o l u                

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Prehľad vykonaných auditov v potravinárskych prevádzkach – RÚVZ Bratislava - rok 2014 
Tabuľka č. 8 

Druh zariadenia Počet vykonaných 
auditov 

Počet auditov  
s nezhodami 

Počet zistených 
nezhôd 

2.03      výroba zmrzliny 0 0 0 
2.04      výroba nových druhov potravín 0 0 0 
2.05      výroba potravín na výživu dojčiat a malých detí 0 0 0 
2.06      výroba potravín pre osobitné výživné účely 0 0 0 
2.07      výroba výživových doplnkov 0 0 0 
2.10     výroba bylinných čajov 0 0 0 
2.11     výroba hotových mrazených a chladených pokrmov 0 0 0 
2.12     výroba aditívnych látok 0 0 0 
2.16     baliareň zmrzliny 0 0 0 
2.17     baliareň nových druhov potravín 0 0 0 
2.18     baliareň potravín na výživu dojčiat a malých detí 0 0 0 
2.19     baliareň potravín pre osobitné výživné účely 0 0 0 
2.20     baliareň výživových doplnkov 0 0 0 
2.23     baliareň bylinných čajov 0 0 0 
2.24     baliareň hotových mrazených a chladených pokrmov 0 0 0 
2.25     baliareň aditívnych látok 0 0 0 
2.27.1  výroba plastových/kombinovaných obalov 0 0 0 
2.27.2  výroba papierových/kartónových obalov 0 0 0 
2.27.3  výroba keramiky 0 0 0 
2.27.4  výroba skla 0 0 0 
2.27.5  výroba PET fliaš 0 0 0 
2.27.6  výroba predliskov 0 0 0 
2.27.7  výroba iných obalov 0 0 0 
3.1      špecializované sklady a distribúcia potravín 0 0 0 
3.3      sklady a distribúcia obalov a predmetov 0 0 0 
4.1      špecializované predajne potravín 0 0 0 
4.3      lekárne, drogérie 0 0 0 
4.5      predajne obalov a predmetov 0 0 0 
5.1.1   nemocnice - kuchyne 0 0 0 
5.1.2   nemocnice - výdajne stravy, čajové kuchynky 0 0 0 
5.1.3   nemocnice - bufety 0 0 0 
5.2.1   závodné stravovanie - kuchyne 0 0 0 
5.2.2   závodné stravovanie - výdajne stravy 0 0 0 
5.2.3   závodné stravovanie - bufety 0 0 0 
5.3.1   domovy sociálnej starostlivosti - kuchyne 0 0 0 
5.3.2   domovy sociálnej starostlivosti - výdajne stravy 0 0 0 
5.3.3   domovy sociálnej starostlivosti - bufety pre uzavretú skupinu 0 0 0 
5.4.1   rehabilitačné zariadenia - kuchyne 0 0 0 
5.4.2   rehabilitačné zariadenia - výdajne stravy 0 0 0 
5.4.3   rehabilitačné zariadenia - bufety 0 0 0 
5.6      zariadenia s prípravou jedál (reštaurácie, pizzérie...) 0 0 0 
5.7      zariadenia bez prípravy jedál (hostince, bary, kaviarne) 0 0 0 
5.8      predaj občerstvenia (rýchle obč., bufety, sezónne zariadenia) 0 0 0 
5.9      krátkodobý stánkový predaj (pri hromadných akciách ) 0 0 0 
6      Výrobcovia predávajúci hlavne na maloobchodnej báze 0 0 0 
Spolu 0 0 0 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOZMETICKÉ VÝROBKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

I. Charakteristika RUVZ so sídlom v Bratislave 
tabuľka č. 1 

1 2 3 
RUVZ 

 

Výdavky RUVZ na ŠZD 
nad kozmetickými výrob-
kami, vrátane miezd, škole-
ní, komunikačných aktivít, 
laboratórnych činností a 
podobne 

Počet zamestnancov vykonávajúcich 
ŠZD nad kozmetickými výrobkami 

36106 len KV:* Bratislava 

 KV+ iné:* Cimermanová, Hotová 
 
Vysvetlivky  k 
*              RUVZ, ktoré nesleduje  kozmetické výrobky samostatne, urobí odhad   
**  v riadku len KV je potrebné uviesť počet zamestnancov, ktorí vykonávajú dozor len nad kozmetickými výrobkami  
***  v riadku KV + iné: uviesť počet zamestnancov, ktorí vykonávajú dozor nad kozmetickými výrobkami kumulovane  

s inými činnosťami napr. potravinovým dozorom 
 
 
II. Výkon ŠZD 

                                                                                                                                      tabuľka č. 2 
 
 
 

Výkon ŠZD 

 V
ýr

ob
a 

   

     D
is

tr
ib

úc
ia

  

Se
kt

or
 sl

u-
ži

eb
  

 C
el

ko
m

 

Subjekty 
počet fyzických a právnických osôb podliehajúcich ŠZD 13 5 157 0 175 
počet fyzických a právnických osôb, u ktorých bol vykonaný ŠZD * 8 0 81 1 90 
Inšpekcie 
Počet inšpekcií 2*      
v rámci inšpekcií počet vykonaných kontrol x x x x x 
- na dodržiavanie Správnej výrobnej praxe 8 x x x 8 
- informačnej zložky o výrobku 3 - x x 3 
- internetového predaja výrobkov 0 0 15 0 15 
- na základe podnetov - - - 1 1 
- na základe hlásení zo systému    RAPEX    717** 106*** 823 
- počet kontrol vykonaných na povinné označovanie výrobkov 3* 0 0 23 0 23 
- počet kontrol vykonaných na pravdivosť tvrdení 4* 0 0 2 0 2 
Výrobky 
Počet skontrolovaných výrobkov       
z toho počet výrobkov x x x x x 
- predávaných cez internet 0 0 30 0 30 
- analyzovaných v laboratóriách 5* 0 0 15 0 15 
- v rámci kontroly informačnej zložky 12 0 0 0 12 
- na povinné označovanie 3* 0 0 70 0 70 
- na pravdivosť tvrdení 4* 0 0 3 0 3 
Nevyhovujúce výrobky (vzorky) 
Počet nevyhovujúcich výrobkov      
z toho počet výrobkov x x x x x 
- s nedostatkami v povinnom označení  0 0 1 0 1 
- s nedostatkami v tvrdeniach 0 0 0 0 0 
- s nedostatkami v zložení    0 0 0 0 0 
- s nedostatkami v mikrobiológii 0 0 0 0 0 
- nebezpečných výrobkov s vážnym rizikom 0 0 0 0 0 
- s nedostatkami v informačnej zložke   0 0 x x 0 
Sankcie 
Opatrenia dobrovoľne prijaté fyzickou alebo právnickou osobou 
počet prijatých dobrovoľných opatrení  0 0 0 0 0 



 
 

 

počet druhov výrobkov dobrovoľne stiahnutých  z obehu  0 0 0 0 0 
počet druhov výrobkov dobrovoľne stiahnutých  od spotrebiteľov  0 0 0 0 0 
Opatrenia uložené rozhodnutím RUVZ  (aj opatrením na mieste podľa 355/2007) 
počet zákazov (výroby, uvádzania výrobkov do obehu, zákaz používania 
prístrojov a zariadení, príkaz na zneškodnenie výrobkov  a pod.)  

0 0 4* 0 4* 

počet príkazov na stiahnutie výrobkov z obehu  0 0 4 0 4 
počet príkazov na stiahnutie výrobkov od spotrebiteľa 0 0 0 0 0 
počet druhov/ks výrobkov stiahnutých  z obehu na základe opatrenia 0 0 4 0 4 
počet druhov/ks výrobkov stiahnutých od spotrebiteľa na základe opatre-
nia RUVZ 

0 0 0 0 0 

počet druhov zničených výrobkov  0 0 0 0 0 
Počet pokút / výška v Eurách  0 0 0 0 0 

 
*       pozastavenie predaja do doby odstránenia nedostatkov 
**     vrátane elektornických kontaktovaní 
***   kozmetické, kadernícke a tetovacie salóny 
 
Vysvetlivky k  
* počet skontrolovaných subjektov v prípade zariadení starostlivosti o ľudské telo - uvedie sa iba  vtedy, ak sa 

v zariadení vykonáva kontrola podľa nariadenia EPR 1223/2009 alebo nariadenia (EÚ) 655/2013. 
2*  inšpekcie sú pravidelné a náhodné kontroly vrátane kontrol na Internete alebo iné formy kontaktu (e-mailom, 

faxom, telefonicky), ktoré uskutočňuje zamestnanec RUVZ, orientované na presadzovanie predpisov (okrem sa-
motnej výmeny informácií) a zamerané na overenie bezpečnosti výrobkov a dodržiavanie ustanovení právnych  
predpisov. Ak sa počas jednej a tej istej inšpekcie kontroluje viacero výrobkov/ustanovení predpisov, teda vykoná-
va viacero kontrol, toto sa považuje za jednu inšpekciu s viacerými kontrolami. Aj kontrola trvajúca niekoľko dní 
sa zarátava ako jedna inšpekcia. Avšak, kontroly zamerané výlučne na odber vzoriek nesmú byť zarátané ako in-
špekcia. Z každej inšpekcie musí byť vypracovaný záznam/protokol. Odstúpenie podnetu na riešenie inému 
RUVZ bez vykonania inšpekcie sa za kontrolu nepovažuje. 

3* povinné označenie podľa čl. 19 nariadenia (ES) 1223/2009 – uvedie sa počet inšpekcií/počet výrobkov , ktoré boli 
vykonané/skontrolovaných na označenie, teda  výrobky, ktoré boli analyzované v laboratóriách + tie výrobky, na 
ktoré boli kontrolované iba na označovanie a z kontroly  bol vystavený protokol z hodnotenia označenia KV 

4* pravdivosť tvrdení – uvedie sa počet kontrol/počet výrobkov, ktoré boli vykonané /skontrolované podľa čl. 20 
nariadenia (ES) 1223/2009 a nariadenia (EÚ) 655/2003 

5* Ak sa niektorá vzorka opakovane analyzovala, v stĺpci sa uvedie počet analyzovaných vzoriek/počet opakovane 
analyzovaných vzoriek, napríklad na analýzu sa odošle 5 vzoriek a jedna vzorka sa opakovane analyzuje, v tabuľke 
sa uvedie 5/1. 

 
Iné vysvetlivky:  
Výroba: sú všetky výrobné zariadenia, ktoré vyrábajú kozmetické výrobky. Patria sem i baliarne, ktoré sa zaoberajú 
len touto činnosťou a nie výrobou kozmetických výrobkov ako takých.  
Dovoz – zahŕňa všetkých dovozcov, ktorí dovážajú priamo z tretích krajín (všetky krajiny okrem krajín EÚ) na územie Slo-
venska.  
Distribúcia: zahŕňa sklady, predaj profesionálom a konečnému spotrebiteľovi vrátane predajných automatov, trhových 
stánkov, lekární, internetového  a katalógového predaja a pod.  
Sektor služieb: zariadenia starostlivosti o ľudské telo napr. kozmetické salóny, kaderníctva, pedikúry, manikúry a nechtový 
dizajn. Pod ŠZD nad kozmetickými výrobkami sa rozumie kontrola v zmysle nariadenia vlády č. 658/2005 Z.z., preto 
kontroly v zmysle vyhlášky o starostlivosti o ľudské telo sa do výkonu nezarátavajú. 
Počet fyzických a právnických osôb podliehajúcich ŠZD: zahŕňa všetky miestne zariadenia, ktoré v zmysle svojej činnosti 
podliehajú štátnemu zdravotnému dozoru nad kozmetickými výrobkami, ktoré ohlásili svoju činnosť ale aj tie, ktoré ju neoh-
lásili a vieme o nich, že existujú. 
Počet fyzických a právnických osôb, u ktorých bol vykonaný ŠZD: zahŕňa počet zariadení, v ktorých bol vykonaný počas 
roka štátny zdravotný dozor, za ktorý sú predkladané výsledky. Každý podnik môže byť zarátaný len raz aj napriek tomu, že 
počas roka bolo v ňom vykonaných viacero kontrol. 
Počet kontrol spolu: zahŕňa všetky kontroly zo strany dozorného orgánu, z ktorých existuje zápis. „Inšpekcia“ je definovaná 
ako jedna alebo viac kontrol/odber vzoriek, kontrola osobnej hygieny, prevádzkovej hygieny, dokumentácie, bezpečnosti.../ 
za účelom zistenia skutkového stavu.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

III. Výsledky cielených sledovaní 
 
Analýza vzoriek odobratých v rámci cielených sledovaní 

 
                  tabuľka 3a  

porušenia 
 

 
odobraté 
vzorky* 

 
nevyhovujú-

ce vzorky  
mikro- 

biologické 
chemické 
zloženie 

označenie tvrdenia o 
výrobku 

 
 

Cielené sledovania 
Počet  Počet  počet počet počet počet 

ZAKÁZANÉ LÁTKY       
ťažké kovy 6 0 0 0 0 0 
ftaláty 1 0 0 0 0 0 
Hormóny, glykokortikoidy - - - - - - 
farbivá - - - - - - 
REGULOVANÉ LÁTKY       
konzervačné látky 3 0 0 0 0 x 
vonné látky - - - - - x 
UV filtre  - - - - - x 
KTG, pH, formaldehyd  2 0 0 0 0 x 
fluór, DEG H2O2 2 0 0 0 0 x 
farbivá - - - - - x 
PRAVDIVOSŤ TVRDENÍ       
výrobky deklarujúce koenzým Q10  - - x x x - 
výrobky deklarujúce vitamín C - - x x x - 
Výrobky s antibakteriálnymi/ 
antimikrobiálnymi tvrdeniami 

3 0 x x x - 

NEREGULOVANÉ LÁTKY       
AHA kyseliny 1/0 x - - - x 

 
* Ak do dátumu odoslania správy RUVZ nebude mať výsledky všetkých odobratých vzoriek výrobkov, uvedie  

v stĺpci odobratých vzoriek/počet vyhodnotených vzoriek, napríklad 5 vzoriek sa odobralo a ku dňu odoslania sprá-
vy mal RUVZ výsledky iba z 3 vzoriek , v stĺpci uvedie5/3.   

 
 
Zoznam nevyhovujúcich výrobkov (okrem nebezpečných výrobkov s vážnym rizikom hlásených 
v RAPEXe) 

tabuľka  č. 3b 
Názov výrobku Krajina 

pôvodu 
Nedostatky* 

Zloženie/mikrobiológia/označovanie/tvrdenia 
Cuticura antibakterial hand wash with natural 
extract, black pepper and pomegranate 
(mydlo na umývanie rúk s pokročilou antibakteriál-
nou technológiou) 

Veľká Bri-
tánia 

Prekročený 
limit pre 
kyselinu 
salicylovú 

- - - 

BB créme, all-in-one topical cosmetics treatment 
(prípravok na nechty) 

USA  - - Neoznačené v 
SJ 

- 

Kalos profi pil (farba na obočie a riasy, hnedá) Nemecko Prítomnosť:  
2,5-diamino 
toluén sulfát 
a 2 – metyl 
rezorcinol 

- - - 

 Casuelle Make-up palette, 24 eyeshadow colours 
(make up -ová sada pre deti) 

Holandsko - - Nesprávne 
označenie v SJ 
(nevhodne 
nalepné) 

- 

      
      

Vysvetlivky k 
 * v konkrétnom stĺpci sa symbolom „x“ označí zistený nedostatok 
 
 
 



 
 

 

Správna výrobná prax 
tabuľka 3c 

Výrobca Zistené nedostatky* 
Biorealis s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava - 
De Sade s.r.o., Smaragdová 7, 851 10 Jarovce - 
Jobpoint spol s r.o., Medená 10/K, 811 02 Bratislava nevypracovaná 
Saipo s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava - 
TORR, s.r.o., Sibírska 47, 831 02 Bratislava  - 
Štefan Gažo, Budatínska 31, 851 06 Bratislava - 
Dareum s.r.o., Dostojevského rad 17, 811 09 Bratislava - 
MUDr. Ružena Sochorová – LIFE STYLE, Bartoňova 9, 811 03 Bratislava - 
 

Vysvetlivky k 
 * uvedú sa konkrétne nedostatky 
 
Informačná zložka o výrobku 

           tabuľka č. 3d 
Činnosť * Zistené nedostatky 2* Názov kontrolovaného 

subjektu  a jeho adresa 
Názov výrobku, ktorého infor-

mačná zložka bola kontrolovaná Výroba Dovoz Bez 
dokumentácie 

Neúplná 
dokumentácia 

Biorealis s.r.o., Radlin-
ského 9, 811 07 Bratisla-
va 

Prírodné mydlo tuhé (rôzne druhy) 
Balzamy na pery (rôzne druhy) 
Telové maslá (rôzne druhy) 

X - - - 

De Sade s.r.o., Smarag-
dová 7, 851 10 Jarovce 

Prírodné mydlo tuhé (rôzne druhy) X - - - 
Saipo s.r.o., Košická 58, 
821 08 Bratislava 

Prírodné mydlo tuhé (rôzne druhy) X - - - 
Vysvetlivky  
* symbolom „x“ sa označí, či ide o výrobu alebo dovoz.  
2* symbolom „x“ sa uvedie či dokumentácia chýbala úplne alebo len čiastočne. 
 
IV. Nebezpečné výrobky 
 
Nebezpečné výrobky s vážnym rizikom, nájdené na území SR na základe výkonu  ŠZD  

 tabuľka č. 4a 
Sankcie* Názov 

výrobku 
Krajina 
pôvodu 

Počet kusov 
výrobkov 

stiahnutých z 
obehu 

Prijaté dobrovoľ-
ne fyzic-

kou/právnickou 
osobou 

Uložené RUVZ 

- - - - - 
     
     

Vysvetlivky k 
* uvedú sa konkrétne prijaté/uložené opatrenia 
 
Nebezpečné výrobky s vážnym rizikom nájdené na území SR na základe hlásenia zo systému 
RAPEX 

tabuľka č. 4b 
Sankcie * Názov 

Výrobku 
Krajina 
pôvodu 

Počet kusov 
nebezpečných 

výrobkov, ktoré 
boli stiahnuté z 

obehu 

Prijaté dobrovoľne 
fyzickou/právnickou 

osobou 

Uložené RUVZ 

- - - - - 
     
     

Vysvetlivky  
* uvedú sa konkrétne prijaté/uložené opatrenia 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HYGIENA  DETÍ  A MLÁDEŽE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

III     Analýza hygienickej situácie na úseku hygieny detí a mládeže 
 
VŠEOBECNÁ   ČASŤ 
 
1.    Celkové zhodnotenie činnosti odboru HDM  
 

Štátny zdravotný dozor sa vykonáva na území 8 okresov - Bratislava I až V, Malacky, 
Senec a Pezinok. 

V roku 2014 sa zabezpečoval štátny zdravotný dozor v 2 927 zariadeniach pre deti      
a mládež, z ktorých 877 je neštátnych. Pribudlo 57 zariadení, prevažne prevádzkovaných súk-
romnými osobami (prevádzkarne starostlivosti o deti do 6 rokov veku, materské školy, škol-
ské jedálne, výdajné školské jedálne  a zariadenia rýchleho občerstvenia).  

Bratislavský kraj je charakteristický veľkým počtom predškolských, školských a vy-
sokoškolských zariadení.  

Okrem toho sa eviduje vysoký počet a typová rôznorodosť zariadení so zvláštnou sta-
rostlivosťou (327 zariadení) – špeciálne školy, špeciálne výchovné zariadenia, školské zaria-
denia výchovného poradenstva a prevencie, zariadenia sociálnych služieb a sociálnej kurately 
a pod.  

Špeciálne internátne školy a niektoré stredné odborné školy majú celoslovenskú pô-
sobnosť. 

Špecifikom kraja je vysoká koncentrácia vysokoškolských výučbových, stravovacích 
a ubytovacích zariadení (262). 

Za rok 2014 bolo vydaných 83 záväzných stanovísk, z ktorých boli 3 nesúhlasné. Posu-
dzované projektové dokumentácie v rámci územného prípadne zlúčeného konania sa týkali  
prestavby, nadstavby, prístavby a rekonštrukcie materských a základných škôl, prevádzkarni 
starostlivosti o deti do 6 rokov veku, novostavby športovej haly, zázemia a výstavby vonkaj-
ších športovísk. Zmeny v užívaní stavieb  boli posudzované  prevažne na úseku prevádzkarní 
starostlivosti o deti do 6 rokov veku, materských škôl, výučbových priestorov pre stredoško-
lákov a vysokoškolákov, priestorov služieb vysokoškolákov a mimoškolskej činnosti. V rámci 
kolaudačného konania boli posudzované prevažne prevádzkarne starostlivosti o deti do 6 ro-
kov veku, základné a materské školy vrátane stravovacích prevádzok, výučbové priestory pre 
stredoškolákov, ubytovacie priestory pre vysokoškolákov, priestory pre drogovo závislú mlá-
dež, detské ihriská a mimoškolskú činnosť. 

V priebehu roka bolo vydaných 305 rozhodnutí, z ktorých boli 2 nesúhlasné. Voči  roz-
hodnutiam neboli zaslané odvolania. 

V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru v 2 927 sledovaných zariadeniach sa 
vykonalo 1 044 kontrol a 1 355 iných úkonov(stanoviská, bežné listy, analýzy prevádzkových 
poriadkov a projektových dokumentácií, konzultácie, rokovania a úkony v súvislosti s reali-
záciou projektov). Z dôvodu objektivizácie faktorov životného a pracovného prostredia sa 
odobralo 358 vzoriek a vyhodnotených bolo 374 výsledkov vyšetrení faktorov prostredia.  

V porovnaní s minulým rokom kvalita vody v školských bazénoch po stránke che-
mickej sa mierne zlepšila (nevyhovelo 35,8 %) a po mikrobiologickej stránke (nevyhovelo  
5,7 % vzoriek). 

Výsledky laboratórnych rozborov vzoriek piesku z pieskovísk  poukazujú, že situácia 
v kvalite piesku v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zlepšila. Hygienickým požiadav-
kám  po mikrobiologickej stránke nevyhoveli iba 2 vzorky, čo predstavuje 3,6 %.  

Zistené hygienické nedostatky boli riešené  blokovými pokutami, náhradami nákladov, 
pokutami za správne delikty a zákazmi prevádzky. V priebehu roka bolo uložených 35 bloko-
vých pokút v sume 1 020 €, z toho 34  pokút v sume 1 000 € v zmysle § 84 zák.č.372/1990 
Zb. a 1 pokuta v sume 20 € za porušovanie zákazu fajčenia (§ 11 zák.č.377/2004 Z. z.). Väč-



 
 

 

šina blokových pokút bola uložená v stravovacích prevádzkach. Za nevyhovujúcu kvalitu  
vzoriek bazénovej vody a  jednej vzorky piesku bola uložená v 14 prípadoch náhrada nákla-
dov v sume 584,6 €. Za prevádzku 4 zariadení bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva  
boli uložené  4 pokuty v sume 2 113 € v zmysle § 57 zákona č. 355/2007 Z.z. (správny de-
likt). Za výskyt  závažných hygienických nedostatkov, ktoré predstavovali riziko ohrozenia 
zdravia  bol v 3 prípadoch uplatnený zákaz prevádzky v zmysle § 55 zákona  č. 355/2007 Z.z.  
 

    Výchovno – vzdelávací proces 
Podmienky hygieny pedagogického procesu sa v porovnaní s minulým rokom podstat-

ne nezmenili.  
V roku 2014 bol zaznamenaný vzostup počtu detí v MŠ o 1 147 zapísaných detí. 

Umiestňovanie detí mladších ako 3 roky v zariadeniach MŠ má klesajúcu tendenciu. Počet 
žiakov v základných školách stúpol o 1 263 žiakov, v gymnáziách klesol o 780 žiakov, stred-
ných odborných školách klesol o 660,  v špeciálnych školách  stúpol o 183 deti a žiakov.  Vý-
razný vzostup  sa zaznamenal vo vysokých školách  o 2 216 poslucháčov. 

V Bratislavskom kraji v základných a stredných školách nie je dvojzmenné vyučova-
nie. 

 
   Podmienky ubytovania  

Podmienky ubytovania vo väčšine ubytovacích zariadení pri stredných a špeciálnych 
školách  sú vyhovujúce. 
           Vo vysokoškolských ubytovacích zariadeniach s výnimkou ubytovacích zariadení UK  
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra, Staré Grunty, Bratislava sa hygienická situácia postupne zlep-
šuje. Problémom vysokoškolských ubytovacích zariadení je, že ubytovacie kapacity v pre-
vádzkových poriadkoch boli schválené orgánom verejného zdravotníctva podľa predchádza-
júcej legislatívy, v zmysle ktorej boli požiadavky na plošné parametre nižšie. Z uvedeného 
dôvodu v súčasnosti sú vo viacerých ubytovacích zariadeniach  počty ubytovaných v rozpore 
so súčasne platnou legislatívou, avšak v súlade so schválenými prevádzkovými poriadkami.    
 
   Stravovanie detí a mládeže 
 Väčšina stravovacích zariadení je na dobrej hygienickej úrovni, aj keď výsledky štátne-
ho zdravotného dozoru poukázali na pomerne veľa nedostatkov technického a prevádzkového 
charakteru, o čom svedčí počet uložených blokových pokút.  
 Pokrmy sú pripravované podľa materiálno-spotrebných noriem školského stravovania, 
vo väčšine zariadení zodpovedajú  aj zásadám racionálneho stravovania a  sú v nich dodržia-
vané zásady správnej výrobnej praxe.  
Za účelom objektivizácie úrovne spoločného stravovania detí a mládeže bolo odobratých: 

-   70  vzoriek zeleniny na chemické vyšetrenie. Hygienickým požiadavkám nevyhoveli         
2 vzorky (2,86 %) z dôvodu prekročeného limitu dusičnanov,  

-    v rámci samostatnej  úlohy  zameranej  na kontrolu mäsa vo vybraných  zariadeniach škol- 
      ského stravovania  pri  školách  rôznych  typov  bolo  odobraných  5 vzoriek  hydinového  
      mäsa na prítomnosť chlóru, ktorý  vo vzorkách nebol zistený, 
-    115 vzoriek stravy z predškolských a školských stravovacích zariadení, z ktorých len  1   
      nevy hovela po stránke mikrobiologickej  požiadavkám potravinového kódexu z dôvodu  
      výskytu zvýšeného množstva koliformných baktérií (0,87%), 
-    na energeticko-biologickú hodnotu pokrmov bolo vyšetrených 17 vzoriek obedov, ktoré 

nevyhoveli požiadavkám odporúčaných výživových dávok. 
   
 

   



 
 

 

  Zásobovanie pitnou vodou 
Z celkového počtu 2 927 zariadení  je na verejný vodovod napojených 2 520, čo pre-

stavuje 86,09 % zariadení. Z individuálneho vodného zdroja je zásobovaných 12 zariadení 
(0,35 %).V zásobovaní pitnou vodou  sa v porovnaní s minulým rokom situácia zmenila napo-
jením dvoch nových zariadení (MŠ, ŠJ pri MŠ) v Senci na studňu s vyhovujúcou kvalitou 
vody.  
       
2.  Činnosť presahujúca rámec štátneho zdravotného dozoru, osobitná čin-
nosť a agenda (tab. č.1) 
 

Na základe úloh vyplývajúcich z požiadaviek MZ SR, ÚVZ SR boli v rámci zvýšené-
ho štátneho zdravotného dozoru a potravinového dozoru v priebehu roka vykonávané cielené 
hygienické kontroly,  výsledky ktorých boli spracované do 9 správ.  

V priebehu roka bolo vypracovaných 183 odborných stanovísk a vyjadrení, z toho    
20 k problémom, týkajúcim sa stravovania detí a mládeže a 163 k problematike zariadení pre 
detí a mládež.  

V rámci „Programov a projektov" vyhlásených HH SR pre odbor HDM sme riešili      
4 projekty. Pri realizácii týchto projektov bolo vyplnených 1599 dotazníkov,  ktoré boli spra-
cované do databáz. V súvislosti so spracovaním databázy jednotlivých projektov bolo zreali-
zovaných   2 094 výkonov. 

     Odborní pracovníci odboru poskytli 441 konzultácií, z toho 142 k problémom, týkajú-
cim sa stravovania detí a mládeže a 299 k problematike zariadení pre deti a mládež. Išlo         
o konzultácie v rámci posudkovej činnosti pri zriaďovaní zariadení pre deti a mládež,  k zme-
ne v užívaní a rekonštrukcii objektov a v rámci kontrolnej činnosti  v súvislosti s  výkonom 
štátneho zdravotného dozoru. 
      Na odbore  sa  uskutočňovali  pravidelné  pracovné porady  v nadväznosti na gremiálne 
porady  vedúceho  služobného  úradu,  operatívne   porady  a porady  na  riešenie  aktuálnych    
 odborných problémov, v celkovom počte 20. 
 Pracovníčky odboru sa zúčastnili na  4 odborných podujatiach – konferencii a seminá-
roch, na ktorých  boli odprednášané  2 referáty. 
 Vedúci pracovníci odboru sa zúčastnili  porady hlavnej odborníčky MZ SR pre odbor 
HDM a  konzultačného dňa. 
     Krajská odborníčka posudzovala 2 materiály na pracovnú poradu s hlavnou odborníč- 
kou.  
 V rámci publikačnej činnosti boli spracované 4 odborné materiály do publikácií.  
 Pre masovokomunikačné prostriedky boli poskytnuté informácie v 4 prípadoch, z toho 
1 pre tlač a 3 pre TV .  

V rámci činnosti odboru bolo vypracovaných 23 správ - 10 čiastkových správ za jed-
notlivé okresy Bratislavského kraja a 1 komplexná výročná správa, 3 k odpočtu úloh, 9 k pl-
neniu úloh v  rámci mimoriadnych úloh. V súvislosti s prevádzkou odboru sa vykonalo 92 
úkonov. 

   
Pedagogická činnosť 
 
  Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti pracovníkov v potravinárstve v škol-   
ských stravovacích zariadeniach overila vedomosti u 139 osôb. V súvislosti s činnosťou ko-
misie bolo napísaných 139 zápisníc. 
 
 
 



 
 

 

2.1 Zhodnotenie školského mliečneho programu 
 
Mliečny program v školskom roku 2014/2015 bol zabezpečovaný štyrmi  spôsobmi:  

1.  V 8 ZŠ okresov Bratislava II.,IV, Pezinok a Malacky sa podávali mliečne výrobky v rámci 
desiat, ktoré boli denne pripravované v školských jedálňach a podávané cez veľkú prestávku 
žiakom I. stupňa.   
2.  V zmysle NV SR č. 342/2009 Z. z. - o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka 
a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre 
žiakov na stredných školách, mliečny program  zabezpečovala Tatranská  mliekareň a.s. Kež-
marok. Podávanie mlieka a mliečnych výrobkov bolo súčasťou pokrmov v rámci obeda, de-
siatej a olovrantu. Manipulácia s výrobkami bola zabezpečená pracovníkmi ŠJ. 
3.   Školský mliečny program s názvom „Školská mliečna liga“ zabezpečovala firma Danone, 
spol. s. r . o Bratislava a podávala viacero druhov mliečnych výrobkov. 
4.  „Rajo brejky“ firmou a.s. RAJO - formou mliečneho automatu za pomoci čipovej karty. V 
ponuke boli jogurty rôznej chuti a ochutené mlieko (kakaové, vanilkové a ovocné). Na zákla-
de zistení v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru  bol v roku 2014 do projektu zapojený 
nasledovný počet škôl: 
 

Zhodnotenie školského mliečneho programu v roku 2014 
 

Podmienky  

Druh  
zariadenia  

Počet škôl, zapojených  
do školského mliečneho programu vyhovujú 

(počet) 
nevyhovujú 

(počet) 

MŠ 125 125 0 
ZŠ 112 112 0 
SŠ 6 6 0 
Iné 
školské jedálne 17 17 0 
Spolu 260 260 0 
 
V počtoch škôl, detí a žiakov sú zahrnuté údaje zo štátnych, cirkevných aj súkromných škol-
ských zariadení. V porovnaní s minulým rokom stúpol počet škôl zapojených do mliečneho 
programu. Pri výkone štátneho zdravotného dozoru neboli zistené nedostatky.  
 
2.2 Zhodnotenie stavu pieskovísk 
 
Výkon štátneho zdravotného dozoru sa realizoval ako každoročne na vybraných detských 
ihriskách a pieskoviskách vrátane mimoriadnych cielených kontrol zameraných na dodržiava-
nie hygienických požiadaviek na pieskoviská, ktoré sú súčasťou detských ihrísk Bratislavské-
ho kraja.      

Celkový hygienický štandard areálov detských ihrísk bol vyhovujúci vo všetkých 
predškolských zariadeniach a na dozorovaných ihriskách. Vykonávala sa pravidelná údržba 
pohybových atrakcií, zabezpečovalo sa čistenie plôch vrátane kosenia trávy. Pieskoviská v 
kontrolovaných predškolských zariadeniach sú vo väčšine prípadov prikrývané netkanou tex-
tíliou. 
 Počas celej sezóny 2014 bolo odobratých 55 vzoriek piesku na laboratórne vyšetrenie. 
Požiadavkám Vyhlášky MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pies-



 
 

 

koviská nevyhoveli 2 vzorky (3,6 %). Prítomnosť baktérií rodu Salmonella bola zistená v 1 
vzorke a v 1 vzorke piesku boli prekročené najvyššie prípustné množstvá fekálnych strepto-
kokov – enterokokov.  Vajíčka zvieracích helmintov neboli zistené.  
 V roku 2014 bolo riešených 5 podnetov, z ktorých bol jeden opodstatnený. Išlo o zne-
čistené pieskovisko v areáli MŠ, pričom laboratórnym vyšetrením vzorky piesku bol zistený 
zvýšený počet fekálnych streptokokov. Následne boli zrealizované opatrenia na nápravu 
a úhrada nákladov za vyšetrenie piesku. 
 

Počet nevyhovujúcich vzoriek z celkového počtu 
 vyšetrených vzoriek z dôvodu nálezu: 

  
 
Miesto odberu 

Celkový 
počet 

vyšetrených 
vzoriek 

2014 

Termotolerantné  
 koliform.bakt. 
Escherichia colli  

Fekálne 
 streptokoky 
- enterokoky 

Baktérie 
rodu Salmonella  
species 

Vajíčka helmintov 
 alebo iné vývojové  
štádiá týchto parazitov 

 okres BA I.      

1 DI- Medická záhrada  I. 1 0 0 0 0 
2 DI- Medická záhrada II. 1 0 0 0 0 
3 DI- Fajnorovo nábrežie 1 0 0 0 0 
4 DI Jakubovo námestie 1 0 0 0 0 
5 DI Eurovea 1 0 0 0 0 
6 DI Jedlíková 1 0 0 0 0 
  

okres BA II.  
     

7 DI Toplianska 1 0 0 0 0 
8 DI Rajčianska    1 0 0 0 0 
9 DI Čiernovodská 1 0 0 0 0 
10 DI Bebravská 1 0 0 0 0 
11 DI Pivoňková   1 0 0 0 0 
12 DC Mlynské Nivy 1 0 0 0 0 
13 DI Hraničná 1 0 0 0 0 
14 Areál hier , Drieňová  0 0 0 0 
15 Súkromná MŠ Sečovská 1 0 0 0 0 
16 Súkromná MŠ mlynské 

Nivy 
1 0 0 0 0 

  
okres BA I11. 

     
17 MŠ Šancová 1 425 0 0 0 
18 DI Nová Doba 1 125 0 0 0 
19  

DI Osadná 
1 0 0 0 0 

20 DI Račianske Mýto I. 1 0 0 0 0 
21 DI Račianske Mýto II. 1 0 0 0 0 
22 DI Koloseo 1 0 0 0 0 
23 DI Piešťanská 1 225 0 0 0 
  

okres BA IV. 
     

24 DI Levárska 9 1 100 75 0 0 
25 DI Lackova 4 1 0 0 0 0 
26 DI ul. L. Sáru  1 0 0 0 0 
27 DI Majerníkova 58 1 0 0 0 0 
28 DI Pribišova 9 1 100 0 0 0 
 okres BA V.      
29 DI MŠ Iľjišinova 1-vz. č.1 1 0 0 0 0 
30 DI MŠ Iľjišinova 1-vz. č.2 1 225 300 0 0 
31 DI MŠ Iľjišinova 1-vz. č.3 1 50 1725 0 0 
32 DI Bulikova 4 1 0 0 0 0 
33 DI Pankuchova 6 1 125 50 0 0 
 MALACKY 

 
     

34 MŠ Hviezdoslavova 1 1 150 25 0 0 
35 MŠ Bernolákova 18 – vz. 

č. 1 
1 100 0 0 0 

36 MŠ Bernolákova 18 – vz. 
č. 2 

1 675 0 0 0 

37 MŠ Rakárenská 50 1 0 0 0 0 
38 MŠ Štúrova 139 1 150 0 0 0 
 
 
       



 
 

 

 PEZINOK      
39 DI ul. 1. mája pri potoku 1 0 0 0 0 
40 DI Bystrická ul. – veľké 1 75 0 0 0 
41 DI ul. 1 mája pri potravi-

nách CBA 
1 50 0 0 0 

42 DI Zámocký park 1 25 325 0 0 
43 DI Záhradná ul. za Billou 1 475 725 0 0 
 SENEC 

 
     

44 DI Košická ul. 1 125 0 0 0 
45 DI Zemplínska ul.  1 200 0 Salmonella Abo-

ny 
O:4,5,12  
H:b:e,n,x 

0 

46 DI Pezinská ul. - veľké 1 0 25 0 0 
47 DI Pezinská ul- malé 1 0 0 0 0 
48 DI ul.Farkaša 1 25 0 0 0 
49 Rekreačno-športové 

centrum, Miloslavovo 
1 0 0 0 0 

50 Detské centrum Malinovo 1 0 0 0 0 
 Zariadenia so zvláštnou 

starostlivosťou  
     

51 Špeciálna MŠ Mišíkova 
19, BA  

1 0 0 0 0 

52 ZŠ s MŠ pre deti a žiakov 
so sluch. post. int., Dro-
társka cesta 48, BA 

1 0 0 0 0 

53 Spojená škola int., Svrčia 
6, BA 

1 0 0 0 0 

54 Špeciálna ZŠ, Žehrianska 
9, BA 

1 0 0 0 0 

55 Detský domov STU-
DIENKA, Lenardova 10, 
BA 

1 0 0 0 0 

 SPOLU 
 

55 0 1 1 0 
 
2.3   Zhodnotenie sortimentu v školských bufetoch 
 

Štátny zdravotný dozor sa vykonáva v 140 bufetoch, z ktorých je 135 neštátnych. Ide 
o zariadenia rýchleho občerstvenia, ktoré ponúkajú  nealkoholické nápoje v originálnych ba-
leniach, mliečne výrobky, pečivo a pekárenské výrobky, cukrovinky a pochutiny, obložené 
pečivo a bagety (plnené syrom, šunkou, prípadne tepelne spracovanými mäsami) a priemysel-
ne vyrábane balené šaláty. Čerstvé ovocie sa ponúka ojedinele a čerstvá zelenina len ako prí-
loha v bagetách z dôvodu nezáujmu zo strany žiakov. Vo väčšine bufetov sa dodržiava povo-
lený sortiment predaja.  

Vysokoškolské bufety majú sortiment rozšírený o predaj hotových jedál, ktoré sú pri-
pravované priamo v zariadeniach, prípadne sú dovážané.  

V priebehu roka bol riešený 1 podnet na vysokoškolské zariadenie rýchleho občer-
stvenia, ktorý nebolo možné preveriť nakoľko v čase kontroly bola ukončená prevádzka.  
 
3.   Štátny zdravotný dozor – kontrolná činnosť (tab. 2 a 3 ) 
 
3.1 Posudková činnosť 
 

V priebehu roka 2014 bolo vydaných 83 záväzných stanovísk, z ktorých boli 3 nesúh-
lasné. Nesúhlasné záväzné stanoviská boli vydané z dôvodu nedodržania hygienických požia-
daviek navrhovaných priestorov, neukončenia stavebných úprav a nesplnenia povinnosti 
v rámci kolaudačného konania.  

Z celkového počtu k návrhom na územné konanie a k projektovým dokumentáciám bo-
lo vydaných 15, ku kolaudáciám 48 a k zmene v užívaní stavieb 20  záväzných stanovísk. 



 
 

 

Posudzované projektové dokumentácie v rámci územného prípadne zlúčeného konania 
sa týkali  prestavby, nadstavby, prístavby a rekonštrukcie materských a základných škôl, pre-
vádzkarni starostlivosti o deti do 6 rokov veku, novostavby športovej haly, zázemia a výstav-
by vonkajších športovísk.  

Zmeny v užívaní stavieb boli posudzované  prevažne na úseku prevádzkarní starostli-
vosti o deti do 6 rokov veku, materských škôl, výučbových priestorov pre stredoškolákov a 
vysokoškolákov,  priestorov služieb vysokoškolákov a mimoškolskej činnosti. 

V rámci kolaudačného konania boli posudzované  prevažne prevádzkarne starostlivosti 
o deti do 6 rokov veku, základné a materské školy vrátane stravovacích prevádzok, výučbové 
priestory pre stredoškolákov, ubytovacie priestory pre vysokoškolákov, priestory pre drogovo 
závislú mládež, detské ihriská a mimoškolskú činnosť. 
 

V roku 2014 bolo vydaných 305 rozhodnutí, z ktorých boli 2 nesúhlasné. Voči rozhod-
nutiam neboli zaslané odvolania. 

 K návrhom na uvedenie priestorov do prevádzky alebo zmeny v ich prevádzkovaní bo-
lo vydaných 225 rozhodnutí, k prevádzkovým poriadkom 7. Konanie bolo prerušené v 40 
prípadoch a v 26 prípadoch bolo konanie zastavené.   

Za prevádzkovanie zariadení bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva boli vydané  
4 rozhodnutia k uloženiu pokút  ako správny delikt.    
 Rozhodnutia k začatiu prevádzky prípadne k ich zmenám boli vydané pre materské 
školy (76), stravovacie zariadenia (58), prevádzkarne starostlivosti o deti do 6 rokov veku 
(45), bufety (21), zotavovacie podujatia (16), stredné odborné školy (12), základné školy (11),    
pre deti a mládež vyžadujúce osobitnú starostlivosť (9), ubytovacie zariadenia  (9),  základné 
umelecké školy (5), telovýchovu (5), gymnázia (5), VŠ (2)  a ostatné (31). 
 Prevádzkové poriadky boli posudzované prevažne pre materské a základné školy, stra-
vovacie  a ubytovacie zariadenia. 
   

3.2 Kontrolná činnosť 
 

V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru v 2 927 sledovaných zariadeniach sa 
vykonalo 1 044 kontrol. V rámci samostatnej úlohy bolo vykonaných 57 cielených  kontrol 
zameraných na rešpektovanie zákazu fajčenia v školách a školských zariadeniach rôznych 
typov  (zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov).  

V štátnej správe je 2 050 zariadení a 877 zariadení je v neštátnej sfére.  
Z celkového počtu 2 927 zariadení do hygienickej kategórií A je zaradených 1 046 za-

riadení (35,74  %),  do kategórie B – 1 869 (63,85 %) a do C – 12 (0,41 % ). 
 Pribudlo 57 zariadení, prevažne prevádzkovaných súkromnými osobami (prevádzkar-

ne starostlivosti o deti do 6 rokov veku, materské školy, školské jedálne, výdajné školské je-
dálne  a zariadenia rýchleho občerstvenia).  

V porovnaní s minulým rokom je najviac zariadení v kategórii „B“. Zaznamenal sa 
presun zariadení z kategórie „C“ do „B“ o 1,52%.  

Z dôvodu objektivizácie faktorov životného a pracovného prostredia sa odobralo 358 
vzoriek a vyhodnotených bolo 374 výsledkov vyšetrení faktorov prostredia.  

V priebehu roka bolo vykonaných 53 odberov vzoriek vody zo školských, detských 
rehabilitačných bazénov a z bazénov pre plávanie malých detí. Po stránke chemickej nevyho-
velo 19 vzoriek (35,8 %) z dôvodu nedodržania limitu voľného, viazaného chlóru a prekroče-
nia limitu pH a chemickej spotreby kyslíka. Po mikrobiologickej nevyhoveli 3 vzorky  (5,7  
%) z dôvodu výskytu kultivovateľných mikroorganizmov pri 36 oC. Po stránke biologickej 
vyhoveli všetky vzorky. 



 
 

 

Ďalej boli odobraté 4 vzorky pitnej vody v rámci novej výstavby,  ktoré po stránke 
chemickej a biologickej vyhoveli požiadavkám na pitnú vodu. Po stránke mikrobiologickej 
nevyhoveli požiadavkám pre zvýšený počet kultivovateľných mikroorganizmov pri 22 oC. 

 Z individuálnych vodných zdrojov boli odobraté 3 vzorky vody v okresoch Malacky, 
a Senec, ktoré vyhoveli požiadavkám na pitnú vodu. 
 Z detských ihrísk a pieskovísk bolo odobratých 55 vzoriek piesku. Po stránke mikro-
biologickej nevyhoveli 2 vzorky (3,6 %). Prítomnosť baktérií rodu Salmonella bola zistená v 
1 vzorke a v 1 vzorke piesku boli prekročené najvyššie prípustné množstvá fekálnych strepto-
kokov – enterokokov.  Vajíčka zvieracích helmintov neboli zistené.  
 Za účelom objektivizácie úrovne spoločného stravovania detí a mládeže bolo odobra-
tých spolu 232 vzoriek, z toho: 

-   70 vzoriek zeleniny na chemické vyšetrenie. Hygienickým požiadavkám nevyhoveli 2 vzo-
rky (2,86 %) z dôvodu prekročeného limitu dusičnanov,  

-    v rámci samostatnej  úlohy  zameranej  na kontrolu mäsa vo vybraných  zariadeniach škol- 
      ského stravovania  pri  školách  rôznych  typov  bolo  odobraných 5 vzoriek  hydinového  
      mäsa na chemické vyšetrenie, pričom chlór  vo vzorkách nebol zistený, 
-   115 vzoriek stravy z predškolských a školských stravovacích zariadení, z ktorých 1  nevy- 
     hovela po stránke mikrobiologickej  požiadavkám potravinového kódexu z dôvodu výsky- 
     tu zvýšeného množstva koliformných baktérií (0,87%), 
-    20 vzoriek dojčenskej stravy, z toho 10 na chemické a 10 na mikrobiologické  vyšetrenie,  

ktoré vyhoveli  požiadavkám zdravotnej nezávadnosti, 
-    na energeticko-biologickú hodnotu pokrmov bolo vyšetrených 17 vzoriek, ktoré nevyho-

veli požiadavkám odporúčaných výživových dávok. V rámci samostatnej úlohy bola hod-
notená záťaž kuchynskou soľou z celodennej stravy 2  reedukačných domovoch, pričom 
vo všetkých 4 vzorkách bol prekročený celodenný limit  kuchynskej soli, 

-    v rámci objektivizácie pracovných podmienok v stravovacích prevádzkach boli odobraté 4 
stery  z pracovných plôch, náčinia a rúk pracovníkov, ktoré vyhoveli hygienickým požia-
davkám, 

-     a 1 vzorka oleja, ktorého oxidačné číslo vyhovelo požiadavkám zdravotnej nezávadnosti. 
 

Odborní pracovníci vykonali analýzu 1 merania umelého osvetlenia, ktoré vyhovelo 
požiadavkám príslušných STN.  

V rámci  ŠZD bola meraná kvalita vnútorného ovzdušia v 11 bazénových halách, pričom 
výsledky koncentrácií chlóru boli  v súlade s najvyšším prípustným krátkodobým expozičným 
limitom.  

V jednej špeciálnej základnej škole v rámci podnetu bolo  realizované meranie na or-
ganické prchavé látky, pričom limit krátkodobej koncentrácie formaldehydu  nebol prekroče-
ný. 
 
3.3   Sťažnosti, petície, podnety a oznámenia občanov  
 

Pracovníci odboru prešetrili celkom 31 žiadostí, podnetov a oznámení občanov na hy-
gienické nedostatky v zariadeniach rôznych typov. Opodstatnených bolo 11, neopodstatne-
ných 20. Z celkového počtu  podnetov bolo 31 zaslaných písomne, prípadne e-mailom. Sú-
hrnne bolo 29 neanonymných  a 2 anonymné podnety. 

V opodstatnených podnetoch išlo o upozornenia na prevádzkovanie zariadení bez sú-
hlasu orgánu verejného zdravotníctva, v predškolských zariadeniach išlo o upozornenia na 
nevykonávanie ranného filtra, nedostatočný pobyt deti na vzduchu, nevyhovujúce náhradné 
priestory pre deti, nedostatočnú prevádzkovú hygienu ŠJ, pieskovísk a následný výskyt ali-
mentárnych ochorení, zatekanie do priestorov s následným výskytom plesní a riziko úrazu 



 
 

 

v dôsledku nekrytých radiátorov. Vo vysokoškolskom ubytovacom zariadení išlo o nevyhovu-
júci spôsob upratovania spoločných priestorov. V ďalších opodstatnených podnetoch išlo o 
nevyhovujúci stav zariadení pre osobnú hygienu v SOŠ a nevhodné skladovanie a manipulá-
cia s odpadom a nevyhovujúcu energeticko-biologickú hodnotu pokrmov v medzinárodnej 
spojenej škole.  
 V neopodstatnených prípadoch išlo prevažne o upozornenia na znečistené pieskoviska, 
nevyhovujúcu kvalitu piesku a hluk z komunikácie, na prevádzkovanie prevádzkarní starost-
livosti o deti do 6 rokov veku bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva, nevyhovujúcu 
prevádzkovú hygienu zariadení spoločného stravovania a kvalitu podávaných pokrmov s ná-
sledným výskytom alimentárnych ochorení,  nevyhovujúcu prevádzkovú hygienu vo vysoko-
školských  ubytovacích zariadeniach a nevhodné podmienky osobnej hygieny žiakov.  

 
3.4    Sankčné opatrenia 
 

V priebehu roka bolo uložených 35 blokových pokút v sume 1 020 €, z toho 34  pokút v sume 
1 000 € v zmysle § 84 zák.č.372/1990 Zb. a 1 pokuta v sume 20 € za porušovanie zákazu faj-
čenia (§ 11 zák.č.377/2004 Z. z.). Väčšina blokových pokút bola uložená v stravovacích pre-
vádzkach. Za nevyhovujúcu kvalitu  vzoriek bazénovej vody a jednej vzorky piesku bola ulo-
žená v 14 prípadoch náhrada nákladov v sume 584,6 €. Za prevádzku 4 zariadení bez súhlasu 
orgánu verejného zdravotníctva  boli uložené  4 pokuty v sume 2 113 € v zmysle § 57 zákona 
č. 355/2007 Z.z. (správny delikt). Za výskyt závažných hygienických nedostatkov, ktoré pred-
stavovali riziko ohrozenia zdravia  bol v 3 prípadoch  uplatnený zákaz prevádzky v zmysle § 
55 zákona  č. 355/2007 Z.z. Všetky pokuty boli uhradené. 
 
Blokové pokuty:  

- v  školských jedálňach bolo uložených 27 pokút v  sume 790 € za nevyhovujúcu pre-
vádzkovú hygienu a osobnú hygienu kuchynského personálu, zmrazovanie mäsa, polotovarov 
a hotových pokrmov, kríženie čistej a nečistej prevádzky, prekročenie varnej kapacity, nemo-
nitorovanie faktorov HACCP, nesprávnu skladbu jedálnych lístkov, chýbanie dokladov o pô-
vode tovaru a nesprávne odkladanie vzoriek stravy, 

- v školských bufetoch boli uložené 4 pokuty v sume 120 €, za  nedostatky v prevádz-
kovej a osobnej hygiene, nespĺňanie požiadaviek odbornej spôsobilosti, 

- za nedostatky prevádzkového charakteru 2 materských škôl a jednej prevadzkárne 
starostlivosti o deti do 6 rokov veku boli  uložené 3 pokuty v sume 90 €, 

- za porušovanie zákazu fajčenia boli uložené  1 pokuta v sume 20 €.  
 
 Za správne delikty: 

- 4 pokuty v sume 2 113 € boli uložené za prevádzku detského centra, medzinárodnej 
základnej školy a 2 ubytovacích zariadení bez súhlasu orgánu verejného zdravotníc-
tva.  

 
Náhrady nákladov: 

- za nevyhovujúcu kvalitu 13 vzoriek  bazénovej vody a jednej vzorky piesku bola ulo-
žená náhrada nákladov v sume 584,6 €. 

Zákaz prevádzky v zmysle § 55 zákona č. 355/2007 Z.z.: nevyhovujúce podmienky v 2 MŠ 
a jednej SOŠ. 

 
 
 
 



 
 

 

ŠPECIÁLNA ČASŤ 
 
1. Analýza hygienickej situácie v zariadeniach  pre deti a mládež 
(tab.č.3 a 4) 
 
1.1   Prevádzkarne starostlivosti o deti do 6 rokov veku 
 

V Bratislavskom kraji je 107 prevádzkarní starostlivosti o deti do 6 rokov veku s ka-
pacitou 2 153 miest a s počtom 2 007 zapísaných detí. 

V roku 2014 sa počet zvýšil o 13 nových malokapacitných zariadení a zrušené bolo 
jedno zariadenie. Oproti minulému roku sa zvýšila kapacita o 273 miest, počet zapísaných o 
256 detí. 
  Obložnosť sa plnila v priemere na 93,2 %, čo predstavuje zvýšenie o 0,1 % v po-
rovnaní s rokom 2013. Pod správu miestnych úradov patrí 5 zariadení a 102 prevádzkarní  
prevádzkujú súkromné osoby.  

V rámci posudkovej činnosti sme sa vyjadrili k 14 PD na zmenu v užívaní stavieb - 
rodinných domov, ktorým vo väčšine prípadov predchádzali konzultácie. V rámci kolaudač-
ných konaní bolo vydaných  8 záväzných stanovísk.  V súvislostí s prevádzkou zariadení bolo 
vydaných 45 rozhodnutí. Jedno rozhodnutie bolo nesúhlasné, nakoľko v priestoroch výdajni 
stravy nebol zabezpečený prívod pitnej vody. 

Okrem  12 novootvorených zariadení zlepšenie nastalo v ďalších 4 MŠ  výmenou ná-
bytku, podlahových krytín, lôžkovín a obnovou maľoviek. 

Na tomto úseku boli riešené 2 podnety, z ktorých bol 1 opodstatnený. Išlo o upozorne-
nie  na nevyhovujúce podmienky a  prevádzkovanie detského centra bez súhlasného rozhod-
nutia orgánu verejného zdravotníctva, za čo  bola uložená pokuta v rámci správneho deliktu.  
Predmetom neopodstatneného podnetu bol nevyhovujúci technický stav objektu. Pri kontrole 
sa zistilo, že zariadenie je mimo prevádzky. 

   
1.2   Materské školy 
 

Na území Bratislavského kraja sa nachádza 287 materských škôl s kapacitou 19 845 
miest, s počtom zapísaných detí 21 591.Obložnosť sa v priemere plnila na 108,7 %. V porov-
naní s minulým rokom pribudlo 10 malokapacitných MŠ a jedno bolo zrušené. Kapacita sa 
zvýšila o 614 miest a počet zapísaných o 1 147 detí. 

Z celkového počtu materských škôl je 231 štátnych, 43 súkromných a 13 cirkevných. 
K začiatku školského roku bolo umiestnených 91 detí mladších ako 3 roky v zariade-

niach okresu Bratislava V.  
V MŠ Bratislavského kraja naďalej pretrváva nepriaznivá situácia v súvislosti s prepl-

nenosťou zariadení. 
V rámci posudkovej činnosti sme sa vyjadrili k 9 PD na rekonštrukciu – nadstavby, 

prístavby objektov s vytvorením tried MŠ v rámci územného a stavebného konania. V 2 prí-
padoch boli vydané súhlasné záväzné stanoviská na zmenu prevádzky na MŠ a v 10 prípa-
doch boli posudzované stavby v rámci kolaudačného konania. V 76 prípadoch boli vydané 
rozhodnutia k začatiu prevádzky, prípadne k  zmene  prevádzky a prevádzkových poriadkov. 
Väčšina zmien prevádzky predstavovala súhlas so zvýšením počtu zapísaných detí na dva 
školské roky z dôvodu zvýšeného záujmu o umiestnenie detí do MŠ. 

V 41 zariadeniach došlo k zlepšeniu hygienického štandardu, a to: v 6 zariadeniach  po 
kompletnej rekonštrukcii priestorov, v 4 MŠ po rekonštrukcii elektroinštalácie s výmenou  
svietidiel, v 3 po rekonštrukcii zariadení pre osobnú hygienu, 23 obnovou maľoviek stien 



 
 

 

a výmenou nábytku a podlahových krytín, v 4 doplnením pohybových atrakcií na detských 
ihriskách. Zlepšenie tepelnej pohody sa dosiahlo v 1 MŠ výmenou okien. 

Prevádzkové nedostatky boli riešené v 10 zariadeniach. Pre dlhodobé nedodržiavanie 
hygienických požiadaviek v jednej MŠ v súvislosti so zvýšeným  počtom prítomných detí a 
prevádzkovanie bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva bola realizovaná pokuta v rámci 
správneho deliktu. V ďalších 7 MŠ prevádzkovatelia prijali opatrenia na  odstránenie nedos-
tatkov na obnovu maľoviek  a v jednom prípade riešením havarijného stavu na vodovodnom 
potrubí.      

V priebehu roka bolo riešených 11 podnetov, z ktorých bolo 6 opodstatnených. V 
dvoch prípadoch išlo o upozornenia na zatekanie do priestorov herní s následným výskytom 
plesní a nevhodné náhradné priestory v základnej škole, ktoré boli riešené zákazom prevádzky 
v zmysle § 55 zákona č. 355/2007 Z. z. V  2 podnetoch išlo o oznámenia na výskyt ochorení v 
súvislosti s porušovaním hygienických požiadaviek pri príprave pokrmov a nedostatočnú pre-
vádzkovú hygienu piesku v pieskovisku. Laboratórnym vyšetrením sterov z technologického 
vybavenia kuchyne a vzorky piesku z pieskoviska bola potvrdená opodstatnenosť podnetov. 
V ďalších 2 MŠ bolo zistené nevykonávanie ranného filtra, dĺžky pobytu detí na čerstvom 
vzduchu a nevyhovujúce preventívne opatrenia proti úrazom  na vykurovacom zariadení. 
  
1.3    Základné školy 
 
 Na území kraja je 167 základných škôl s počtom 43 930 zapísaných žiakov. Oproti 
predchádzajúcemu roku 1 ZŠ  pribudla. Celkový počet žiakov sa zvýšil o 1 263. Vo väčšine  
okresov bol zaznamenaný vzostup žiakov - najväčší v okrese Bratislava V o 488, Senci o 384 
a Pezinku o 231. Pokles bol v okrese Bratislava IV o 445 žiakov. 

Z celkového počtu základných škôl je 136 v štátnej správe, 20 súkromných a 11 cir-
kevných.  

V rámci posudkovej činnosti boli posudzované  projektové dokumentácie v 4 ZŠ na   
prístavbu,  nadstavbu a  rekonštrukciu priestorov školy a zmenu využitia priestorov. V ďalších 
10 prípadoch boli posúdené priestory a vydané záväzné stanoviská v rámci kolaudačných ko-
naní. K uvedeniu priestorov do prevádzky prípadne k zmene prevádzky bolo vydaných 11 
rozhodnutí.  

Zlepšenie hygienického štandardu sa dosiahlo v 18 ZŠ. Výrazné zlepšenie podmienok 
vyučovania sa zaznamenalo v 8 ZŠ  realizáciou rozsiahlejších rekonštrukcií -rekonštrukciou 
kotolní, výmenou okien, rekonštrukciou umelého osvetlenia s následnou obnovou maľoviek 
a výmenou podlahových krytín. Čiastočné zlepšenie podmienok sa zaznamenalo v 10 ZŠ - 
doplnením zariaďovacích predmetov v zariadeniach pre osobnú hygienu žiakov, obnovou 
maľoviek a podlahových krytín a rozšírením  priestorov  o herňu a knižnicu.   

Hygienické nedostatky boli riešené v 5 ZŠ z dôvodu výskytu nedostatkov súvisiacich 
s nedostatočnou údržbou objektov (opotrebovanosť zariadení pre osobnú hygienu, znečistené 
maľovky a vlhkosť stien).   

V priebehu roka boli podané 2 podnety, z ktorých jeden bol opodstatnený. Išlo o ne-
vyhovujúci technický stav okien s ktorými súvisela nedostatočná tepelná pohoda v triedach. 
Neopodstatnený podnet sa týkal nedostatkov v zabezpečení primeranej tepelnej pohody a o-
sobnej hygieny žiakov. 
 
1.4    Gymnáziá   
 

Na území kraja sa nachádza 42 gymnázií s celkovým počtom 12 788 žiakov. Z uvede-
ného počtu zariadení je 20 štátnych, 14 súkromných a 8 cirkevných.               



 
 

 

V  porovnaní  s minulým  rokom  klesol  celkový počet o 780 žiakov. Najväčší pokles 
bol v okrese Bratislava II o 661, Bratislava IV o 101 žiakov.  Mierny vzostup sa zaznamenal  
v okrese Bratislava I., Senec a Pezinok. 
           V priebehu roka pribudli 2 gymnázia s vyhovujúcimi podmienkami. Zlepšenie hygie-
nického štandardu sa dosiahlo v 5 zariadeniach, z toho v jednom bola zrealizovaná komplet-
ná rekonštrukcia zariadení pre osobnú hygienu žiakov, v ďalších výmena okien, nábytku 
a obnova maľovky stien celej školy. 
 

1.5   Stredné odborné školy 
 

Na území kraja je 70 stredných odborných škôl s celkovým počtom 14 743 žiakov, 
z ktorých je  44 štátnych, 24 súkromných  a 2 cirkevné.  

V rámci posudkovej činnosti bola posúdená jedna PD zmeny v užívaní stavby  na SOŠ 
a následne vydané záväzné stanovisko v rámci kolaudačného konania. V 12 prípadoch boli 
vydané rozhodnutia k začatiu prevádzky, prípadne k  zmene  prevádzky a prevádzkových po-
riadkov jestvujúcich škôl. 

Zlepšenie hygienickej situácie sa zaznamenalo v 9 SOŠ, kompletnou rekonštrukciou 
zariadení pre osobnú hygienu, výmenou okien, doplnením nábytku, obnovou podlahových 
krytín, opravou osvetľovacích telies a doplnením technologického vybavenia v odborných 
učebniach.    

Hygienické nedostatky boli riešené v 4 SOŠ. Na základe podnetu v jednej SOŠ z dô-
vodu  nevyhovujúceho stavu zariadení pre osobnú hygienu bol uplatnený zákaz prevádzky 
podľa § 55 zákona č. 355/2007 Z.z.. 

V roku 2014 v rámci prioritnej úlohy boli vykonané komplexné hygienické previerky 
v 9 SOŠ v odbore služieb zamerané na komplexné hodnotenie pracovných podmienok žiakov 
na pracoviskách a strediskách praktického výcviku stredných odborných škôl Bratislavského 
kraja. Školy majú rozhodnutia k začatiu prevádzky a schválené prevádzkové poriadky s vý-
nimkou Súkromnej SOŠ v Plaveckom Štvrtku, kde bolo začaté správne konanie a pokuta za 
správny delikt. 
 
 1.6   Jazykové školy 
 

Na území kraja sa nachádza 9 jazykových škôl, z ktorých sú 4 štátne a 5 súkromné. Ide 
o zariadenia, ktoré zabezpečujú výučbu cudzích jazykov prevažne pre dospelých.  
 
1.7 Praktické vyučovanie 
 

         Na území kraja je 99 pracovísk praktického vyučovania (PPV) a 9 stredísk praktického 
vyučovania (SPV). Z celkového počtu je 50 PPV a 7 SPV štátnych a  48 PPV a 2 SPV súk-
romných a 1 PPV cirkevné.  
  V roku 2014 boli vykonané komplexné hygienické previerky v 9 SOŠ v odbore slu-
žieb zamerané na komplexné hodnotenie pracovných podmienok žiakov na pracoviskách a 
strediskách praktického výcviku stredných odborných škôl Bratislavského kraja.  
      Žiaci vykonávajú odbornú prax na škole v odborných učebniach napr. cukrárenskej 
dielni, v kuchynskom technologickom centre, učebni stolovania, cvičnej firme, kaderníckych 
a kozmetických dielňach. Okrem toho individuálny výcvik v počtoch od 1 až 12 žiakov je 
realizovaný na 107 pracoviskách praktického výcviku (ďalej PPV) v  zariadeniach spoločného 
stravovania otvoreného typu napr. hotelov, reštaurácií, pabov a pod. a na 37 PPV v zariade-
niach starostlivosti o ľudské telo a cestovných kanceláriách celého Bratislavského kraja v 
ktorých štátny zdravotný dozor vykonávajú odborní pracovníci odboru hygieny výživy a hy-



 
 

 

gieny životného prostredia. Všetky preverené  zariadenia spoločného stravovania a zariadenia 
starostlivosti o ľudské telo disponujú rozhodnutím orgánu verejného zdravotníctva k začatiu 
prevádzky. Prevádzkovatelia všetkých prevádzok každoročne podpisujú zmluvu – dohodu so 
SOŠ o vykonaní odbornej praxe v jednotlivých prevádzkach. Pravidelne kontrolujú prácu 
študentov aj majstri odborného výcviku z príslušnej školy. 
           Najfrekventovanejšie študijné odbory sú kuchár a čašník, ale aj cukrár, pekár, lahôd-
kar, pracovník marketingu a hotelierstvo. Školy typu hotelových akadémií pripravujú žiakov 
v odboroch hotelová akadémia, služby v cestovnom ruchu, manažment, medzinárodné podni-
kanie, ale aj barman, sommelier, diétny kuchár a sprievodca v cestovnom ruchu. Školy so 
zameraním na starostlivosť o ľudské telo zabezpečujú štúdium v odboroch kaderník, kozme-
tik, manikér, pedikér, vizážista  a vlasová kozmetika.  
          Podmienky práce študentov a zariadení pre osobnú hygienu študentov na navštívených 
pracoviskách boli vyhovujúce. Študenti pracujú pod vedením skúseného personálu zariadenia, 
dodržaná je dĺžka pracovnej doby študentov s poskytnutím prestávky na oddych a konzum 
obeda. Práca a pracovné tempo sú primerané, bez nadmernej fyzickej záťaže. Študenti použí-
vajú pri práci pracovný odev a obuv, ktorých prevažná väčšina si zabezpečuje samostatne ich 
čistenie. Pred prvým nástupom na pracovisko – prevádzkovateľ vykonáva pre žiakov pred-
nášku bezpečnosti práce a informuje študentov o možných rizikách v súvislosti s prácou. Ab-
solvovanie prednášok s poučením je zaznamenané v dokumentácii, ktorá je založená v spise 
študenta.Všetci študenti sú zdravotne spôsobilí- majú platné zdravotné preukazy, ktoré si no-
sia so sebou. 

Pri kontrole predmetných pracovísk boli zistené hygienické nedostatky v troch prípa-
doch, odstránenie ktorých bude následne skontrolované. 
 
1.8    Špeciálne školy 
 
  Ide o školy pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
Na území kraja sa nachádza 60 zariadení, ktoré slúžia pre deti a mládež s rôznym zdravotným 
znevýhodnením - sluchovým, zrakovým, telesným, s narušenou komunikačnou schopnosťou, 
s autizmom, chorých a zdravotne oslabených, s vývinovými poruchami učenia, s poruchami 
aktivity a pozornosti, s viacnásobným postihnutím a s poruchami správania. Z nich je 15 špe-
ciálnych materských škôl (ďalej ŠMŠ), 29 špeciálnych základných škôl (ďalej ŠZŠ) a 16 špe-
ciálnych stredných škôl (ďalej ŠSŠ). 
 

1.8.1  Špeciálne materské školy 
 

Z celkového počtu 15 ŠMŠ je 13 štátnych a 2 súkromné, ktoré navštevuje 505 detí. V 
porovnaní s minulým rokom stúpol počet o 38 detí. 

Hygienický štandard týchto zariadení je vyhovujúci a nedošlo k významným zmenám. 
 

1.8.2 Špeciálne základné školy 
 

Z celkového počtu 29 ŠZŠ je 25 štátnych a 4 súkromné, ktoré navštevuje 2 203 žia-
kov. V porovnaní s minulým rokom stúpol počet o 29 žiakov.  

Okrem samostatných špeciálnych základných škôl, základných škôl internátnych sú 
v počte zaradené aj školy, ktoré sú súčasťou domovov sociálnych služieb, špeciálnych vý-
chovných zariadení, nemocníc, ale aj školy pre mimoriadne nadané deti.  

V rámci posudkovej činnosti bola posúdená PD výstavby obytného domu s priamym 
dopadom na súkromnú ZŠ s MŠ pre deti s autizmom a následne bolo vydané nesúhlasné 
čiastkové záväzné stanovisko k umiestneniu predmetnej stavby. K zmene prevádzky priesto-



 
 

 

rov spojenej školy a  k  uvedeniu priestorov SZŠ s MŠ pre autistov do prevádzky a k prevádz-
kovému poriadku boli vydané 2 súhlasné  rozhodnutia.   

Pri výkone štátneho zdravotného dozoru bolo zistené zlepšenie v jednom zariadení 
obnovou podlahových krytín a zhoršenie v 2 školách (morálne opotrebované okná s násled-
ným vlhnutím stien a znečistením maľoviek, poškodené podlahové krytiny a morálne opotre-
bované zariaďovacie predmety v zariadení pre osobnú hygienu žiakov).  

Na základe písomnej žiadosti rodičov, ktorí upozorňovali na zdravotné problémy – za-
červenanie spojiviek a bolesti hlavy u žiakov jednej triedy, bolo vykonané objektívne meranie 
formaldehydu v ovzduší, ktorým sa zistilo, že limitné hodnoty neboli prekročené. 
 

1.8.3 Špeciálne stredné školy 
 

Na území kraja je 16 štátnych s celkovým počtom 813 žiakov. V porovnaní s minulým 
rokom  klesol počet o 132 žiakov. 

V rámci posudkovej činnosti boli vydané dve súhlasné stanoviská k zaradeniu do siete 
škôl.  

Pri výkone štátneho zdravotného dozoru bolo zistené zlepšenie v jednej praktickej 
škole obnovením maľoviek stien. Zhoršenie podmienok sa zaznamenalo v 1 ŠSŠ (poškodená 
maľovka stien v učebniach, poškodené podlahové krytiny a morálne opotrebované zariaďova-
cie predmety v zariadení pre osobnú hygienu žiakov).  
 
1.9   Fakulty vysokých  škôl 
 

Na území mesta sa nachádza 12 vysokých škôl (ďalej VŠ), z toho 5 verejných, 1 štátna 
a 6 súkromných. Štátny zdravotný dozor sa vykonáva v 40 fakultách s celkovým počtom 
47198 študentov, čo v porovnaní s minulým rokom predstavuje vzostup o 2 216 poslucháčov. 

Do prevádzky bolo uvedených 8 katedier Prírodovedeckej fakulty UK vrátane pre-
vádzkových poriadkov, vo väčšine ktorých súčasťou boli aj posudky o riziku na prácu s ne-
bezpečnými chemickými  a biologickými faktormi.  

 
1.10 Zariadenia a prevádzky mimoškolskej výchovy a vzdelávania a základné umelec-

ké školy 
 
        Na území kraja je 222 zariadení, z toho je 173 školských klubov, 39 základných ume-
leckých škôl a 14 centier voľného času.  
 

1.10.1 Školské kluby 
 

Pre mimoškolskú činnosť a trávenie voľného času slúžia školské kluby detí. V 173 
kluboch detí pri ZŠ je zriadených 665 oddelení, ktoré navštevuje 19 662 detí.    

V porovnaní s minulým rokom počet oddelení klesol o 60 a počet detí  stúpol o 3 163. 
V uvedených počtoch sú zahrnuté aj školské kluby a deti so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami. 

Vzhľadom na to, že ŠKD sú súčasťou základných škôl, zlepšenie prípadne zhoršenie 
situácie úzko súvisí s celkovým štandardom príslušnej školy.   
 
1.10.2 Centrá voľného času 
 

Pre mimoškolskú činnosť a trávenie voľného času slúži 14 centier voľného času, z 
ktorých je 8 štátnych, 5 súkromné a 1 cirkevné. Centrá voľného času majú celoročnú činnosť 



 
 

 

s bohatou krúžkovou aktivitou. Okrem toho usporadúvajú prímestské rekreácie v období jar-
ných a letných prázdnin.  

Hygienické kontroly boli vykonané v rámci prímestských rekreácií, pri ktorých bol 
zistený vyhovujúci hygienický štandard. 
 
1.10.3 Základné umelecké školy 
 

 Na území kraja sa nachádza 39 základných umeleckých škôl, z ktorých je 21 štátnych, 
17 súkromných a 1 cirkevná.  Súčasťou ZUŠ je 57 elokovaných pracovísk, ktoré sa prevažne 
nachádzajú v materských a základných školách. 

Väčšina škôl sa nachádza v adaptovaných neúčelových objektoch. Vyučovanie sa 
uskutočňuje prevažne v popoludňajších hodinách v odboroch – speváckom, hudobnom, ta-
nečnom, výtvarnom, literárno-dramatickom, počítačovej grafiky a digitálnej fotografie.  
  

1.11.   Ubytovacie zariadenia  
 

Na území kraja je 74 ubytovacích zariadení, z ktorých je  18 pri SOŠ, 2 pri konzerva-
tóriách, 27 pri VŠ , 4 pri ŠZŠ, 2 pri ŠSŠ, 1 pri praktickom OU a 20 pri ostatných špecializo-
vaných zariadeniach pre deti a mládež.  

Pri stredných školách je 18 štátnych zariadení s ubytovacou kapacitou 3 325 lôžok 
a počtom 1 992 ubytovaných. V porovnaní s minulým rokom stúpol počet o 91 ubytovaných. 
            Pri konzervatóriách sú 2 internáty s kapacitou 62 lôžok a 60 ubytovaných. 

Zlepšenie podmienok ubytovania sa zaznamenalo v 5 ubytovacích zariadeniach, z toho 
v 2 rekonštrukciou zariadení pre osobnú hygienu, a v 3 výmenou nábytku, obnovou maľoviek 
stien izieb a výmenou podlahových krytín. 

Pre deti, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť, je ďalších 27 ubytovní pri zariadeniach 
pre deti a mládež s kapacitou 1 219 lôžok s počtom ubytovaných 982 klientov, z ktorých sú 2 
zariadenia neštátne. 

V rámci  posudkovej činnosti boli vydané 2 rozhodnutia k uvedeniu priestorov do pre-
vádzky a k zmene prevádzky. K ubytovaniu a stravovaniu žiakov so sluchovým postihnutím 
boli vydané 2 stanoviská k celoslovenským vedomostným a športovým súťažiam.  

Zlepšenie hygienického štandardu sa zaznamenalo v jednom zariadení obnovou maľo-
viek  a náterov vo všetkých izbách. Nedostatky boli riešené v 2 zariadeniach a týkali sa zvý-
šeného počtu ubytovaných na izbách, znečistených maľoviek, poškodených podlahových kry-
tín a nedostatočného vybavenia zariadení pre osobnú hygienu.  

  
Vysokoškoláci sú ubytovaní v 27 ubytovacích zariadeniach (ďalej ŠD), z ktorých je 22 

štátnych, 3 súkromné a 2 cirkevné. 
Celková kapacita ubytovacích zariadení pri VŠ je 17 469 lôžok a ubytovaných je 16 

760. V porovnaní s minulým rokom došlo k zrušeniu jedného ubytovacieho zariadenia a 4 
bloky manželských internátov Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra Mlyny boli v rekonštrukcií 
a v rámci kolaudačného konania bolo vydané súhlasné záväzné stanovisko. Ďalšou rekon-
štrukciou prešli 2 vchody  bloku B študentského domova Mladosť a druhá časť bloku B ŠD J. 
Hronca na Bernolákovej ul. V roku  2014  umiestnenie prísteliek nebolo riešené. 
 V priebehu roka boli riešené 4 podnety, z ktorých boli 3 neopodstatnené. Išlo o upo-
zornenia na výskyt plesní v zariadeniach pre osobnú hygienu  a obťažovanie hlukom, vibrá-
ciami a laserom. V jednom opodstatnenom podnete bol riešený nevhodný spôsob upratovania 
spoločných priestorov v neštátnom ubytovacom zariadení a súčasne bola uložená pokuta za 
právny delikt, nakoľko zariadenie bolo prevádzkované bez súhlasu orgánu verejného zdra-
votníctva. 



 
 

 

        V mesiaci decembri v  rámci mimoriadnej úlohy zameranej na dodržiavanie legislatív-
nych požiadaviek v ubytovacích zariadeniach pre žiakov stredných škôl a vysokoškolákov 
Bratislavského kraja bolo vykonaných 23 hygienických kontrol. Najčastejším nedostatkom 
v ubytovacích zariadeniach vysokoškolákov bolo nedodržanie plošných parametrov a poddi-
menzovanosť zariadení pre osobnú hygienu, s čím súvisí zároveň chýbanie rozhodnutí k zača-
tiu prevádzky. Prevádzkové poriadky boli schválené v čase účinnosti vyhlášky, ktorej požia-
davky na plošné parametre boli nižšie než súčasne platná Vyhl. č. 259/2008 Z.z. 
Vo vysokoškolských internátoch boli riešené aj nedostatky prevádzkového charakteru a ne-
dostatky súvisiace s morálnym opotrebovaním okien a zariaďovacích predmetov, nevyhovu-
júce umelé osvetlenie izieb, znečistenie tapiet a maľoviek stien spoločných priestorov. Opat-
renia na nápravu boli prijaté v 3 zariadeniach EU s krátkodobými a dlhodobými termínmi na 
nápravu. V 10 ubytovacích zariadeniach UK Bratislava za opakovane sa vyskytujúce hygie-
nické nedostatky, predovšetkým v átriových domkoch a výškových blokoch VM Ľ. Štúra – 
Mlyny bude začaté správne konanie.  
 
1.12   Zariadenia sociálnych služieb a sociálnej kurately 
 
1.12.1  Zariadenia sociálnych služieb 
 

Medzi zariadenia sociálnych služieb je zahrnutých 14 domov sociálnych služieb pre 
detí a dospelých (DSS) a 2 iné zariadenia, v ktorých je umiestnených 702 klientov. 
V porovnaní s minulým rokom je o 55 klientov menej. Štátnych je 13 zariadení, 2 sú súkrom-
né a 1 cirkevné. 

V rámci stavebného konania bola posúdená PD úpravu podkrovia jestvujúceho zaria-
denia  DSS. 

V rámci posudkovej činnosti bolo vydané súhlasné rozhodnutie k zmene v prevádzko-
vaní priestorov jestvujúceho DSS, ktorá pozostávala v zmene prevádzky o rozšírenie služby 
o canisterapiu. V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru bolo posúdené denné osvetlenie 
priestorov s denným pobytom detí jedného DSS s odporúčaním vykonania opatrení na zlepše-
nie denného osvetlenia. 
 
1.12.2 Zariadenia  sociálnej kurately 
 
 Na území Bratislavského kraja je 18 zariadení sociálnej kurately, z toho 12 detských 
domovov, 3 krízové strediská, 1 resocializačné stredisko pre drogovo závislých a  2 domy pre 
matky s deťmi a mladých dospelých. V týchto zariadeniach je umiestnených cca 263 klien-
tov. V porovnaní s minulým rokom klesol počet o 57 klientov. 
         Detské domovy sú zariadenia pre klientov vo veku od 0 rokov  do ukončenia prípravy 
na povolanie. Z nich je jeden zároveň centrom sociálnej pomoci a 2 sú centrami sociálnych 
služieb. Desať detských domovov je rodinného typu. Jedenásť domovov je štátnych a 1 cir-
kevný.  

V roku 2014 bolo v detských domovoch umiestnených 174 detí pri kapacite 289 miest. 
Celkový počet detí v objektoch detských domovov klesá z  toho dôvodu, že najmenšie deti sú 
umiestňované v profesionálnych náhradných rodinách, z ktorých odchádzajú na adopciu. 

V rámci posudkovej činnosti boli vydané 2 súhlasné rozhodnutia, jedno k uvedeniu 
priestorov jestvujúceho DD do prevádzky a druhé k zmene prevádzky.  

Zlepšenie hygienického štandardu sa zaznamenalo v 3 DD a to, výmenou podlahových 
krytín, zlepšením tepelnej pohody výmenou okien a vykurovacích zariadení, zlepšení intenzi-
ty umelého osvetlenia, obnovou maľoviek stien a odstránením kríženia prevádzky pri manipu-
lácii s posteľnou bielizňou.  



 
 

 

Prevádzkovo- hygienické nedostatky boli riešené v 2 DD a to, nedostatočný počet 
funkčných zariaďovacích predmetov v zariadeniach pre osobnú hygienu, poškodené povrchy 
dverí a nedostatočná intenzita umelého osvetlenia v izbách, kuchynkách a jedálňach.   

 
1.13 Špeciálne výchovné zariadenia 
 

V tejto skupine je  zaradených 20 zariadení, z toho  3 diagnostické centrá, 2 reedukač-
né centrá, 2 liečebno - výchovné sanatóriá a 13 školských zariadení výchovného poradenstva 
a prevencie. V štátnej správe je 12 zariadení a 8  súkromných. Diagnostické centrá, reedukač-
né centrá a  liečebno - výchovné sanatória navštevovalo  301 klientov.  

Zariadenia poskytujú diagnostickú, psychologickú, psychoterapeutickú a špeciálno - 
pedagogickú starostlivosť deťom, poradenskú službu ich rodinám formou dennej starostlivosti 
v predškolskom zariadení, krátkodobými pobytmi a ambulantnou starostlivosťou. 

V rámci mimoriadnej úlohy v máji 2014 boli vykonané komplexné hygienické kontro-
ly v Reedukačnom centre v Sološnici a pri Reedukačnom centre vo Veľkých Levároch, kto-
rých súčasťou boli odobraté vzorky celodennej stravy zo stravovacích zariadení. Laboratórne 
vyšetrenie vzoriek stravy bolo zamerané na stanovenie energetickej hodnoty stravy a obsahu 
bielkovín, tukov, cukrov a kuchynskej soli. Z vyhodnotenia laboratórnych analýz vyplynulo, 
že priemerné hodnoty energie, tukov a cukrov boli v súlade s požiadavkami, a hodnoty biel-
kovín boli výrazne prekročené (o 67,1 % v Sološnici a o 59,4 % vo Veľkých Levároch). Vý-
razne bol prekročený vo všetkých vzorkách limit kuchynskej soli. O výsledkoch vyššie uve-
dených analýz boli štatutárnym zástupcom predmetných reedukačných centier zaslané infor-
mácie spolu s odporučením, aby zabezpečili zníženie množstva kuchynskej soli v podávaných 
pokrmoch.  
   
1.14    Zotavovacie podujatia  a školy v prírode 
 
 Zotavovacie podujatia sa uskutočňujú v troch stabilných objektoch okresu Pezinok, 
prevádzkovaných súkromnými osobami. Každoročne sa pred zahájením činnosti v rekre-
ačných zariadeniach vykonávajú hygienické kontroly. V roku 2014 sa podujatí zúčastnilo 300 
detí a hygienický štandard bol vyhovujúci.  

K realizáciám škôl v prírode v okresoch Senec a Pezinok bolo vydaných 15 súhlas-
ných rozhodnutí a zúčastnilo sa ich 399 detí.  

Táto problematika je rozpracovaná v kapitole č. 6.  
 
1.15     Zariadenia školského stravovania 
 

Na území kraja  je 633 stravovacích zariadení pre deti a mládež, z toho 393 vlastných 
stravovní a 240 výdajní stravy.  
  

V rámci posudkovej činnosti sme sa vyjadrili k 1PD v rámci územného konania. 
V súvislostí s prevádzkou zariadení bolo vydaných 58 rozhodnutí. 

Zlepšenie podmienok sa zaznamenalo v 51 ŠJ, a to  odstránením kríženia prevádzky v 
4 ŠJ, obnovou maľoviek stien v 5 ŠJ, výmenou okien v 1 ŠJ, doplnením technologického vy-
bavenia v 11 varňach a doplnením kuchynského antikorového nábytku 30 ŠJ.  

Hygienicko-prevádzkové nedostatky  boli riešené v 18 zariadeniach. Išlo o nedostatky 
súvisiace s nedostatočnou údržbou zariadení (poškodené povrchy technologického vybavenia 
a znečistené maľovky s výskytom plesní), kríženie prevádzky a nedostatočné vybavenie tech-
nologickým zariadením varní.  



 
 

 

V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru za nedostatky závažnejšieho charakteru 
boli ukladané blokové pokuty. V  školských jedálňach bolo uložených 27 pokút v sume 790€ 
za nevyhovujúcu prevádzkovú hygienu a osobnú hygienu kuchynského personálu, 
zmrazovanie mäsa, polotovarov a hotových pokrmov, kríženie čistej a nečistej prevádzky, 
prekročenie varnej kapacity, nemonitorovanie faktorov správnej výrobnej praxe, nesprávnu 
skladbu jedálnych lístkov, chýbanie dokladov o pôvode tovaru a nesprávne odkladanie 
vzoriek stravy. Za porušovanie zákazu fajčenia bola uložená 1 pokuta v sume 20€ 
pracovníčke stravovacieho zariadenia.  

V priebehu roka boli prešetrené 2 podnety na vysokoškolské stravovacie zariadenia, 
ktorých opodstatnenosť nebola potvrdená.  

Spôsob zabezpečenia stravovania a hodnotenie podmienok vo vlastných stravovacích 
zariadeniach a výdajniach pri jednotlivých typoch zariadení sú uvedené v tabuľkách č. 8a-c. 

 
1.16    Zariadenia rýchleho občerstvenia 
 

Na území kraja je 140 zariadení rýchleho občerstvenia, z ktorých je 5 štátnych a 135 je 
prevádzkovaných súkromnou osobou.    

V priebehu roka v posudkovej činnosti bolo vydaných 21 rozhodnutí k uvedeniu prie-
storov do prevádzky, z ktorých u prevažnej väčšiny išlo o zmenu prevádzkovateľa. Vo väčši-
ne bufetov sa dodržiava povolený sortiment predaja.  

V školských bufetoch pri školách rôznych typov boli uložené 4 pokuty v sume 120 €, 
za nedostatkyv prevádzkovej a osobnej hygiene, nespĺňanie požiadaviek odbornej spôsobilosti 
a neodložené vzorky pripravovaných pokrmov.  
 
1.17     Telocvične pri školách 
 

V Bratislavskom kraji je 251 telocviční pri školách rôzneho typu, z ktorých je 30 
neštátnych.  

V rámci posudkovej činnosti bolo vydané 1 rozhodnutie k uvedeniu priestorov posil-
ňovne  pre vysokoškolákov do prevádzky. 

Zlepšenie podmienok sa zaznamenalo v 9 zariadeniach, z toho kompletnou rekon-
štrukciou 3 TV traktov (rekonštrukciou zariadení pre osobnú hygienu, výmenou podlahových 
krytín, výmenou okien s následným zateplením fasády), v ďalších 6 zariadeniach opravou 
strechy, obnovou maľoviek stien a protišmykových podláh.  

V mesiaci október 2014 bol realizovaný prieskum v 8 základných školách v ročníkoch 
3. a 8. zameraný na monitoring telovýchovných podmienok žiakov základných a stredných 
škôl a využitie hodín TV. Predmetom sledovania bolo využitie hodín TV v rámci hygieny 
pedagogického procesu - počet hodín do týždňa, zaraďovanie hodín TV do rozvrhu hodín, 
percento cvičiacich žiakov na hodinách  TV, chronometráž žiakov na hodine TV, poskytova-
nie  liečebnej telesnej výchovy. Monitorovaný bol zdravotný stav žiakov so zameraním sa na 
pohybový aparát žiakov, akútne a chronické ochorenia. Súčasne boli zisťované názory žiakov 
a učiteľov na hodiny telesnej výchovy v školách. Vyplnené dotazníky v celkovom počte 424 
a spracované do databáz boli zaslané na ďalšie spracovanie gestorovi úlohy. 

 
1.18 Ostatné  
 

Do skupiny ostatných zariadení v celkovom počte 656 zariadení je zaradených 411 
detských ihrísk a pieskovísk, 40 bazénov, 12 sáun, 35 zdravotníckych zariadení, 39 zariadení 
mimoškolskej výchovy a vzdelávania, 12 športovo - telovýchovných zariadení, 9 vysokoškol-



 
 

 

ských klubov, 5 zariadení pestúnskej starostlivosti a 93 iných zariadení rôzneho druhu pre deti 
a mládež (práčovne, dielne a iné zariadenia služieb). 

 
1.18.1 Detské ihriská 
 

V Bratislavskom kraji sa eviduje 411 detských ihrísk a pieskovísk. Z nich sú 4 dozo-
rované a 407 je nedozorovaných. Ďalších 373 detských ihrísk sa nachádza pri predškolských 
zariadeniach. 
Hygienická situácia je zhrnutá v kapitole 2.2 Zhodnotenie stavu pieskovísk. 

 
1.18.2  Bazény 
 

Z celkového počtu 40 bazénov je 20 štátnych a 20 súkromných, z ktorých pre  kúpanie 
batoliat a malých detí je 14 bazénov, ďalej 6 rehabilitačných, 17 plaveckých pri školách rôz-
nych typov a 3 vonkajšie bazény. Súčasťou bazénov je aj 12 sáun.  

V priebehu roka bolo vykonaných 53 odberov vzoriek vody zo školských, detských 
rehabilitačných bazénov a z bazénov pre plávanie malých detí. Po stránke chemickej nevyho-
velo 19 vzoriek (35,8 %) z dôvodu nedodržania limitu voľného, viazaného chlóru a prekroče-
nia limitu pH a chemickej spotreby kyslíka. Po mikrobiologickej nevyhoveli 3 vzorky (5,7 %) 
z dôvodu výskytu kultivovateľných mikroorganizmov pri 36 oC. Po stránke biologickej vyho-
veli všetky vzorky. 

Z dôvodu nevyhovujúcej kvality bazénovej vody boli uložené v 13 prípadoch náhrady 
nákladov  v sume 558,6 €. 
 
1.18.3 Zdravotnícke zariadenia 
 

V Bratislavskom kraji sa vykonáva štátny zdravotný dozor v 35 zdravotníckych zaria-
deniach, z ktorých je 17 štátnych a 18 neštátnych. Ide o zariadenia, ktoré sú určené na rekon-
valescenciu chronicky chorých detí prevažne predškolského veku. Hygienický štandard väč-
šiny zariadení je vyhovujúci.   
          Medzi tieto zariadenia sú zaradené aj laktárium  a mliečna kuchyňa pri DFN akad. L. 
Dérera  Bratislava. Z mliečnej  kuchyne bolo odobratých 10 vzoriek dojčenskej stravy na 
chemické vyšetrenie a 10 vzoriek na mikrobiologické vyšetrenie. Všetky odobraté vzorky 
vyhoveli požiadavkám zdravotnej nezávadnosti. V centrálnej mliečnej kuchynke bola doplne-
ná technológia na prípravu pokrmov. 
 
1.18.4  Zariadenia  výchovy a mimoškolského vzdelávania 
 

Štátny zdravotný dozor sa vykonáva v 39 zariadeniach výchovy a mimoškolského 
vzdelávania, z ktorých je 31 detských kútikov, 4 materské centrá, 3 centrá na výučbu cudzích 
jazykov a 1 zariadenie pre krátkodobý pobyt detí. Detské kútiky sú zariadenia s krátkodobým 
pobytom detí najčastejšie umiestnené vo veľkých obchodných centrách a polyfunkčných do-
moch.  

V priebehu roka boli opakovane riešené problémy v Detskom kútiku Retro, Nevädzo-
vá ul., Bratislava. Po uhradení opakovaných pokút za správny delikt prevádzkovateľ požiadal 
o uvedenie priestorov do prevádzky. Konanie bolo prerušené a následne zastavené z dôvodu 
nepredloženia merania hlukovej záťaže z prevádzky detského kútika. 

 
 

           



 
 

 

1.18.5    Zariadenia pestúnskej starostlivosti 
 

Na území kraja sa eviduje 5 zariadení pestúnskej starostlivosti, v ktorých sa štátny 
zdravotný dozor nevykonáva, nakoľko ide o starostlivosť v rodinách. 
 

1.18.6    Vysokoškolské kluby 
 

Na území mesta sa eviduje 9 vysokoškolských klubov, ktoré slúžia pre kultúrno-
vzdelávaciu, spoločenskú a oddychovú činnosť vysokoškolákov. Prevádzku zabezpečujú po-
slucháči vysokých škôl a súkromní prevádzkovatelia, ktorí sú zdravotne a odborne spôsobilí.  

     
1.18.7  Iné zariadenia  
 

V tejto skupine je celkovo 92 zariadení, medzi ktorými sú špecifické zariadenia pre 
deti a mládež vyžadujúce osobitnú starostlivosť, samoobslužné práčovne,  rôzne prevádzky 
služieb pre vysokoškolákov a zariadenia pre komerčné účely, ktoré boli uvedené do prevádz-
ky súhlasným rozhodnutím orgánu verejného zdravotníctva. 
 

2.   Zhodnotenie zmennosti na školách  (tab.č.5) 
 

Vo všetkých základných a stredných školách nachádzajúcich sa na území Brati-
slavského kraja prebieha výlučne jednozmenné vyučovanie žiakov. 
 V porovnaní s minulým školským rokom pribudla jedna a zrušené boli dve základné 
školy a celkový  počet žiakov stúpol o 1 263 žiakov a v prvých ročníkoch  stúpol počet o 463 
žiakov. 
 
3.  Zásobovanie vodou v zariadeniach pre deti a mládež (tab.č.6)  
 

Z celkového počtu 2 927 zariadení je 2 520 napojených na verejný vodovod, čo pre-
stavuje 86,09 %. Z individuálneho vodného zdroja je zásobovaných 12 zariadení (0,35 %).  

Vyhovujúca kvalita vody bola zabezpečená v priebehu roka vo všetkých zariadeniach 
napojených na verejný vodovod a v 8 zariadeniach z individuálneho vodného zdroja. Nevy-
hovujúca kvalita vody napojených na individuálny zdroj bola v 3 zariadeniach. Tri zariadenia 
obce Malé Leváre (ZŠ, výdajná kuchyňa pri ZŠ a školský klub) sú naďalej napojené na indi-
viduálny vodný zdroj, ktorého voda nevyhovuje hygienickým požiadavkám po stránke che-
mickej. Z uvedeného dôvodu sa používa len ako úžitková voda.  

V zásobovaní pitnou vodou sa v porovnaní s minulým rokom situácia zmenila napoje-
ním dvoch nových zariadení (MŠ, ŠJ pri MŠ) v Senci na studňu s vyhovujúcou kvalitou vody.  
 

4.   Výskyt dusičnanovej methemoglobinémie (tab.č.7) 
 
 V priebehu roka 2014 nebol hlásený výskyt dusičnanovej methemoglobinémie na 
území Bratislavského kraja.  

 
5.   Stravovanie detí a mládeže (tab.č.8/a-d) 
 

Z celkového počtu 633 v štátnej správe je 330 varní a 86 výdajní stravy. Súkromné 
osoby prevádzkujú 56 varní a 140 výdajní. V správe cirkvi je 7 varní a 14 výdajní stravy.  



 
 

 

Väčšina stravovacích zariadení je na dobrej hygienickej úrovni. V rámci štátneho 
zdravotného dozoru bolo vykonaných 307 hygienických kontrol. 

V mesiaci január 2014 boli vykonané mimoriadne kontroly zamerané na dodržiavanie 
hygienických požiadaviek a kvalitu jedál v školských stravovacích zariadeniach  Bratislav-
ského  kraja. V rámci úlohy bolo preverených 36 zariadení školského stravovania. Najčastej-
šími nedostatkami  boli nedostatočná údržba stravovacích zariadení a technologického vyba-
venia (znečistené a poškodené povrchy pracovných plôch, stien a stropov ojedinele s výsky-
tom plesní, opotrebovanie a nefunkčnosť technologického vybavenia varní), zamestnávanie 
pracovníkov bez odbornej a zdravotnej spôsobilosti, nevhodné skladovanie surovín a tovar po 
dobe spotreby, nerešpektovanie zásad správnej výrobnej praxe a nesprávne alebo nekomplet-
né vedenie dokumentácie o monitoringu, nesprávne odložené vzorky pokrmov, nedodržiava-
nie zásad osobnej hygieny a nerešpektovanie zákazu zmrazovania surovín. Za hygienické 
nedostatky bolo uložených 7 blokových pokút v sume 200 € . 
 V mesiaci jún 2014 boli vykonané mimoriadne kontroly zamerané na nepovolenú lát-
ku – nitrofuran (metabolit)  furazolidonu v mrazenom králičom mäse z Číny.  

    Na základe požiadaviek boli vykonané cielené hygienické kontroly v 11 zariadeniach 
školského stravovania pri školách rôznych typov  Bratislavského kraja. Králičie mäso bolo 
dovezené iba do stravovacieho zariadenia Klubu VŠMU na Zochovej ul. Bratislava v množ-
stve 10 kilogramov. Prevádzkovateľ e-mailovou poštou zaslal doklad o stiahnutí výrobku z 
trhu (vrátení výrobku dodávateľovi).  

V mesiaci október boli vykonané mimoriadne cielené kontroly v 20 vybraných zaria-
deniach školského stravovania pri školách rôznych typov v Bratislavského kraja, ktoré boli 
zamerané  na kontrolu vysledovateľnosti mäsa.  

Skontrolovaných bolo 53 dodávok mäsa, z toho 51 bolo dodané slovenskými firmami 
a v 2 prípadoch mäso bolo nakúpené v Metre Bratislava. Krajinou pôvodu bola v 24 prípa-
doch SR, 7 ČR, 5 Maďarsko, 4 Čína, 4 Vietnam, a po 1 bola Austrália, Grónsko, Poľsko, Bra-
zília, Turecko, USA, Španielsko a EU. Ku všetkým dodávkam boli dodacie listy. V 36 prípa-
doch išlo o mäso čerstvé (bravčové, hovädzie, hydinové) a v 17 prípadoch išlo o hlboko mra-
zené výrobky – ryby a hydina. V súvislosti s nedostatkami pri vysledovateľnosti mäsa bolo 
zistené, že v jednom prípade surovina - mrazená kuracia pečeň bola po min. dobe spotreby, 
v ďalšom prípade sa nedala zistiť krajina pôvodu a v jednom prípade chýbali doklady o pôvo-
de mäsa.  

Najčastejšími nedostatkami v súvislosti s hygienickým štandardom zariadení boli ne-
dodržiavanie zásad osobnej hygieny, nesprávne skladovanie surovín a biologicky rozložiteľ-
ného kuchynského odpadu, nerešpektovanie zásad správnej výrobnej praxe a nesprávne alebo 
nekompletné vedenie dokumentácie o monitoringu, opotrebované a nedostatočné vybavenie 
technologickým zariadením varní, nesprávne alebo nekompletné odloženie vzoriek pokrmov, 
nepreukázanie sa rozhodnutím k začatiu prevádzky ŠJ a  suroviny po uplynutí min. doby spot-
reby. 

V súvislosti s vysledovateľnosťou mäsa bola uložená 1 bloková pokuta v sume 10 € 
a 6 blokových pokút v sume 200 € v súvislosti s hygienickým štandardom. 

          Súčasne bolo odobraných 5 vzoriek hydinového mäsa v 5 ŠJ na obsah voľného chlóru 
s negatívnym výsledkom. 

 
Analýza trendov školského stravovania 
 
 V porovnaní s minulým rokom sa zaznamenalo zvýšenie počtu stravníkov pri mater-
ských školách o 3,45 %, základných školách o 3,75 %, gymnáziách o 3,46 %, špeciálnych 
školách o 26,81 % a u vysokoškolákov pri ubytovacích zariadeniach o 7,1 %. V SOŠ bol vý-



 
 

 

raznejší pokles o - 6,84 %. V ostatných školách sa zaznamenal minimálny pokles v prevádz-
karniach o - 0,52 %,  vysokých školách o  - 0,16 %.  

 
6.  Zotavovacie podujatia pre deti a mládež (tab.č.9/a,b) 
 

V priebehu roka sa uskutočnilo 41 letných a 3 zimné podujatia, ktorých sa zúčastnilo 
spolu 3 255 detí. Orgánom verejného zdravotníctva bolo schválených 1 zotavovacie podujatie 
a 15 škôl v prírode, ku ktorým bolo vydaných 16 rozhodnutí. K realizácii 25 letných a 3 zim-
ných podujatí boli vydané súhlasné stanoviská. Išlo o prímestské rekreácie, denné tábory a 
krátkodobé športové akcie a súťaže pre deti a žiakov, ktoré nemali charakter zotavovacích 
podujatí.     
 V mesiaci júl 2014 boli vykonané mimoriadne cielené kontroly zamerané na dodržia-
vanie hygienických požiadaviek počas konania letných zotavovacích podujatí pre deti a mlá-
dež  Bratislavského kraja. 

V Bratislavskom kraji sa realizujú zotavovacie podujatia len v troch účelových rekre-
ačných objektoch, ktorých prevádzka bola schválená orgánom verejného zdravotníctva (Pen-
zión Harmónia, Okružná 3173, Modrá Harmónia, Stredisko Detskej misie Prameň, Píla 27, 
Častá a Chata ZOŠ Piesok 21, Modra). 

      V uvedených zariadeniach boli splnené povinnosti v súvislosti písomným požiadaním 
organizátora o posúdenie zotavovacieho podujatia a ku každému zotavovaciemu podujatiu po 
predchádzajúcej hygienickej kontrole bolo vydané súhlasné rozhodnutie regionálneho hygie-
nika k začatiu prevádzky. Vo všetkých zariadeniach sú vytvorené podmienky pre umiestne-
nie, funkčné členenie, priestorové usporiadanie a prevádzku zariadenia vrátane priestorov pre 
ubytovanie a stravovanie detí a mládeže. Splnené boli aj povinnosti v súvislosti so zdravotnou 
spôsobilosťou detí, povinnosti o zdravotnej a odbornej spôsobilosti pracovníkov manipulujú-
cich s potravinami. Zdravotná starostlivosť bola zabezpečená odborne spôsobilým zdravotní-
kom a k dispozícií bola lekárnička s požadovaným vybavením. Denný režim bol primeraný 
vekovej štruktúre deti a mládeže. Komunálno - hygienické parametre zariadení boli dodržané, 
vrátane zásobovania pitnou vodou. Celodenné stravovanie vo všetkých zariadeniach bolo za-
bezpečené vo vlastných stravovacích zariadeniach, ktorých prevádzka sa riadi princípmi 
správnej výrobnej praxe a schváleného prevádzkového poriadku. Strava bola pripravovaná 
podľa vopred vypracovaného jedálneho lístka, podľa materiálno - spotrebných noriem škol-
ského stravovania a pitný režim bol v súlade s hygienickými požiadavkami. 

Pri kontrole zotavovacieho podujatia v komplexe „Hotel pod lipou „bolo zistené, že došlo 
k zmene prevádzkovateľa, ktorý nepredložil aktuálne rozhodnutie orgánu verejného zdravot-
níctva k uvedeniu priestorov do prevádzky. Na základe toho bola uložená pokuta za správny 
delikt. 

Prímestské rekreácie Bratislavského kraja prebiehali v 14 centrách voľného času, špor-
tových areáloch, areáloch ZŠ a iných neúčelových zariadeniach. Stravovanie účastníkov sa 
zabezpečovalo v účelových a schválených školských a vysokoškolských zariadeniach, závod-
ných jedálňach a reštauráciách.   
 V priebehu prímestských rekreácií vo väčšine zariadení neboli zistené závažné hygie-
nické nedostatky a pestrosť jedálneho lístka bola vyhovujúca so zaradením dostatočného 
množstva ovocia a šalátov zo surovej zeleniny, pitný režim bol dodržaný.  

Programy prímestských rekreácií boli zamerané na obhliadku historických častí Brati-
slavy a jej okolia, kultúrne a športové podujatia, vrátane využitia počítačov. 

 
 

 



 
 

 

7. Zhodnotenie hygienickej situácie zariadení pre deti a mládež a životných 
a pracovných podmienok detí a mládeže 

 
Hygienická situácia v predškolských, školských a vysokoškolských ubytovacích a 

stravovacích zariadeniach sa pomaly zlepšuje. 
V roku 2014 výstavba nových objektov nebola realizovaná, s výnimkou jednej kontaj-

nerovej MŠ v Dunajskej Lužnej – Nová Lipnica. Ďalšie nové zariadenia vznikali len zmenou 
účelu využitia neúčelových objektov napr. rodinných domov na prevádzkarne starostlivosti 
o deti do 6 rokov veku a súkromné materské školy. Posudzovaných bolo viacero PD na prí-
stavby a nadstavby objektov MŠ a ZŠ v  rámci zlúčeného a stavebného konania, ktoré majú 
byť riešením nepriaznivej situácie v umiestňovaní detí v predškolských zariadeniach. Aj na-
priek tomu, že v porovnaní s minulým rokom pribudlo 13 prevádzkarní starostlivosti o deti do 
6 rokov veku a 10 MŠ, v ktorých sa zvýšila kapacita o 614 miest, naďalej pretrváva nedosta-
tok miest na umiestnenie detí  predškolského veku. Z uvedeného dôvodu bola prehodnotená 
situácia vo väčšine MŠ Bratislavského kraja a súhlasilo sa s navŕšením kapacity o 14 % zapí-
saných detí na jeden až dva školské roky za podmienky splnenia dohodnutých konkrétnych 
technických a prevádzkových opatrení.  

Zo zariadení, ktoré boli v priebehu roka uvedené do prevádzky, respektíve zmeny v 
prevádzkovaní dominujú súkromné materské školy, stravovacie zariadenia, prevádzkarne sta-
rostlivosti o deti do 6 rokov veku,  bufety, stredné odborné školy, základné školy, zariadenia 
pre deti a mládež vyžadujúce osobitnú starostlivosť, vysoké školy, ubytovacie zariadenia, 
základné umelecké školy a iné. 
            Prevádzkové poriadky boli posudzované prevažne pre materské a základné školy, 
stravovacie  a ubytovacie zariadenia. 

Zvyšovanie hygienického štandardu zariadení pre detí a mládež sa dosahovalo kom-
pletnými rekonštrukciami viacerých objektov materských, základných a stredných odborných 
škôl a vysokoškolských ubytovacích zariadení. Čiastočné rekonštrukcie boli realizované v 
stravovacích zariadeniach pri školách všetkých typov. V ostatných zariadeniach pre deti a 
mládež boli realizované udržiavacie práce ako obnovy povrchov stien a podláh a výmeny ná-
bytku.  

 
8.   Mimoriadne protiepidemické opatrenia v zariadeniach pre deti a mlá-
dež 
 
 V priebehu roka 2014 sa nevyskytlo v zariadeniach pre deti a mládež žiadne ochore-
nie, ktoré by si vyžadovalo mimoriadne protiepidemické opatrenia.  
     



 
 

 

Tab. č. 1. Špecializované úlohy úradov verejného zdravotníctva (§10, §11  zák. č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov) 
 
 
úlohy vyplý-
vajúce z po-
žiadaviek MZ 
SR,  
ÚVZ SR 

Odborné 
stanoviská, 
expertízy 

koncepčná 
činnosť 

riešené úlohy, 
programy a 

projekty/počet 
vyšetrených 

detí 

odborná a meto-
dická činnosť 

účasť na odborných 
podujatiach 

činnosť 
krajských 

odbor-
níkov 

publikačná 
činnosť 

spolupráca s 
masovo-

komunikač-
nými prostried-

kami 

výchova 
ku 

zdraviu 

iné 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
9 183 0 4 441 0 20 4 3 4 4 0 115 

 
 
 
 
 
Legenda k tab. č. 1:         
1. počet úloh vyplývajúcich z požiadaviek MZ SR, ÚVZ SR    
2. počet odborných  stanovísk, expertíz       
3. počet koncepčných materiálov       
4. počet riešených úloh, programov a projektov      
5. odborná a metodická činnosť – počet konzultácií     
6. odborná a metodická činnosť – počet odborných usmernení    
7. odborná a metodická činnosť – počet porád      
8. počet účastí na odborných podujatiach      
9. počet výkonov v nadväznosti na požiadavky HO HHSR     
10. počet publikovaných materiálov       
 11. počet výkonov vykonaných v rámci spolupráce s masovokomunikačnými prostriedkami 
12. počet výkonov v rámci výchovy k zdraviu      
13. iné         
 



 
 

 

Tab. č. 2   Štátny zdravotný dozor – kontrolná činnosť 
 

Počet zariade-
ní Celkový počet výkonov  

Por. č. 
Zariadenie 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Prevádzkarne do 6 r.a)  107  102 65   1 1 152 
2.  Materské školy   287  56 171   7 6 285 
3. Základné školy   167  31 51   2 0 85 
4. Gymnáziá  42  22 12   0 0 21 

5. SOŠ b)  70  26 29   1 0 45 
6. Jazykové školy  9  5 1   0 0 4 
7. PPV + SPV  108  51 36   0 0 5 

8. Špeciálne školy  c)  60  6 13   3 2 34 
9. Fakulty vysokých škôl  40  5 2   0 0 3 
10. Zar. a prev. mimošk.  226  51 33   0 0 30 
  vých. a vzdel. + ZUŠ           

11. Ubytovacie zariadenia d)  74  7 44   2 1 35 
12. ZSS + zar. soc. kurately  34  7 8   1 1 18 

13. 
Špeciálne vých. zariade-
nia  20  7 6   0 0 13 

14. Zot. poduj. + ŠvP  3  3 29   0 0 46 

15. Zar. školského stravov.e)  633  217 307   219 219 292 
16. Zar. rýchleho občerstv.   140  135 24   0 0 40 
17. Telocvične pri školách   251  30 51   2 2 13 
18. Ostatné   656  116 162   136 126 234 
SPOLU:    2927  877  1044    374  358 1355 
 
 
Legenda k tabuľke č. 2:        
1. celkový počet zariadení, z toho:       
2. počet neštátnych zariadení        
3. počet kontrol        
4. počet hodnotených výsledkov analýz biologického materiálu, vrátane výkonov,  
 ktoré nevykonali pracovníci odb. HDM (museli ich však vyhodnotiť)  
5. počet hodnotených výsledkov analýz objektivizácie prostredia, vrátane výkonov,  
 ktoré nevykonali pracovníci odb. HDM (museli ich však vyhodnotiť)  
6. počet odobratých vzoriek (voda, strava, atď.)     
7. počet iných výkonov        
         
a)  zaraďujeme sem všetky zariadenia do 6 rokov, vrátane detských jaslí  
b)  zaraďujeme sem SOŠ, konzervatóriá a jazykové školy     
c)  zaraďujeme sem špeciálne MŠ, ZŠ, SŠ, praktické školy a OU   
d) zaraďujeme sem všetky ubytovacie zariadenia pri SŠ, VŠ, špec. školách   
 a ostatných špecializovaných zariadeniach pre deti a mládež   
e) zaraďujeme sem vývarovne a výdajne stravy      



 
 

 

Tab. č. 3.  Prehľad o základných stavebných podmienkach a o úrovni prevádzky  zariadení pre deti a mládež  
 

  Počet zariadení Hodnotenie zariadení  Por. č. 
Zariadenie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Prevádzkarne do 6 r.a) 107 102 93 86,92 14 13,08 0 0   
2.  Materské školy  287 56 147 51,22 140 48,78 0 0   
3. Základné školy  167 31 71 42,51 89 53,29 7 4,19   
4. Gymnáziá 42 22 21 50,00 21 50,0 0 0   

5. SOŠ b) 70 26 31 44,29 39 55,71 0 0   
6. Jazykové školy 9 5 6 66,67 3 33,33 0 0   
7. PPV + SPV 108 51 30 27,78 78 72,22 0 0   

8. Špeciálne školy  c) 60 6 2 3,33 58 96,67 0 0   
9. Fakulty vysokých škôl 40 5 20 50,00 20 50,0 0 0   
10. Zar. a prev. mimošk. 226 51 85 37,61 141 62,39 0 0   
  vých. a vzdel. + ZUŠ        0   

11. Ubytovacie zariadenia d) 74 7 8 10,81 53 71,62 5 6,76   
12. ZSS + zar. soc. kurately 34 7 16 47,06 26 76,47 0 0   

13. 
Špeciálne vých. zariade-
nia 20 7 1 5,00 19 95,0 0 0   

14. Zot. poduj. + ŠvP 3 3 0 0 3 100,0 0 0   

15. Zar. školského stravov.e) 633 217 297 46,92 336 53,08 0 0   
16. Zar. rýchleho občerstv.  140 135 40 28,57 100 71,43 0 0   
17. Telocvične pri školách  251 30 70 27,89 181 72,11 0 0   
18. Ostatné  656 116 108 16,46 548 83,54 0 0   

S P O L U: 2927 877 1046 35,74 1869 63,85 12 0,41   

 
 



 
 

 

 
Legenda k tab. č.3:           
1. celkový počet zariadení           
2. počet súkromných zariadení (z celkového počtu)        
3. počet zariadení zodpovedajúcich všetkým stanoveným požiadavkám       
4. počet zariadení zodpovedajúcich všetkým stanoveným požiadavkám v %      
5. počet zariadení s drobnými nedostatkami, ktoré pravdepodobne neovplyvňujú zdravie detí a mládeže    
6. počet zariadení s drobnými nedostatkami, ktoré pravdepodobne neovplyvňujú zdravie detí a mládeže v %   
7. počet zariadení s nedostatkami, u ktorých možno predpokladať nepriaznivý vplyv na zdravie detí a  mládeže   
8. počet zariadení s nedostatkami, u ktorých možno predpokladať nepriaznivý vplyv na zdravie detí a  mládeže v %   
9. počet zariadení so závažnými nedostatkami, ktoré ohrozujú zdravie detí a mládeže     
10. počet zariadení so závažnými nedostatkami, ktoré ohrozujú zdravie detí a mládeže v %     
            
a)  zaraďujeme sem všetky zariadenia do 6 rokov, vrátane detských jaslí       
b)  zaraďujeme sem SOŠ, konzervatóriá a jazykové školy         
c)  zaraďujeme sem špeciálne MŠ, ZŠ, SŠ, praktické školy a OU       
d) zaraďujeme sem všetky ubytovacie zariadenia pri SŠ, VŠ, špec. školách       
 a ostatných špecializovaných zariadeniach pre deti a mládež       
e) zaraďujeme sem vývarovne a výdajne stravy          
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Tab. č. 4.  Vybrané ubytovacie zariadenia pre deti a mládež 
 

Celkový 
počet ubyto-

vacích za-
riadení 

Celková 
kapacita 

ubytovacích   
zariadení 

Počet uby-
tovaných 

Percento 
vyťaže-

nosti 

Počet ubytovacích 
zariadení                          

s prekročenou 
kapacitou 

Por. 
č.  Druh zariadenia 

1 2 3 4 5 6 
1. gymnáziá 0 0 0 0 0 0 
2. SOŠ 18 3325 1992 59,90 0 0 
3. konzervatóriá 2 62 60 96,77 0 0 
4. 

Ubytovacie 
zariadenia 

VŠ 27 17 469 16 760 95,94 0 0 
5. MŠ 0 0 0 0 0 0 
6. ZŠ 4 258 177 68,60 0 0 
7. SŠ 2 72 72 100,00 0 0 
8. 

Ubytovacie 
zariadenia pri 
špeciálnych 

školách  praktické OU 1 45 35 77,78 0 0 

9.  
Ubytovacie zariadenia pri ostat-
ných špecializovaných zariade-
niach pre deti a mládež 20 844 6989 82,70 1 0  

 
 
Legenda k tab. č. 4: 
1. celkový počet ubytovacích zariadení 
2. uviesť celkovú kapacitu ubytovacích zariadení 
3. uviesť počet ubytovaných detí a mládeže (bez iných ubytovaných) 
4. uviesť percento, ktoré tvorí počet ubytovaných detí a mládeže (bez iných ubytovaných)  
 vo vzťahu k celkovej kapacite ubytovacích zariadení 
5. uviesť počet ubytovacích zariadení,  ktoré  majú prekročenú kapacitu  z dôvodu vysokého  
 záujmu o ubytovanie zo strany detí a mládeže 
6. uviesť  počet  ubytovacích zariadení,  ktoré majú prekročenú kapacitu z dôvodu vysokého  
 záujmu o  ubytovanie zo strany iných záujemcov 
 
 



 
 

 

 
Tab. 5. Prehľad o zmennosti na základných školách 
         

Počet základ-
ných škôl Počet žiakov      

v základných 
školách 

Počet žiakov                           
v ZŠ                                                

s dvojzmenným               
vyučovaním 

Percento 
zmennosti 

Okres 1 2 3 4 5 6 7 8 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

spolu v 
šk. roku 
2014/15 167  0  43930   6565  0 0  0  0  

spolu v 
šk. roku 
2013/14  166  0 42933   6102  0  0  0  0 
 
 
Legenda k tab. č. 5: 
 
1. celkový počet ZŠ 
2. počet ZŠ s dvojzmenným vyučovaním z celkového počtu 
3. celkový počet žiakov v ZŠ 
4. celkový počet žiakov v prvých ročníkoch v ZŠ 
5. počet žiakov v ZŠ, kde je dvojzmenné vyučovanie 
6. počet žiakov ZŠ, ktorí sa dvojzmenného vyučovania fyzicky zúčastňujú 
7. počet žiakov prvých ročníkov ZŠ, ktorí sa dvojzmenného vyučovania fyzicky zúčastňujú  
8. percento zmennosti žiakov (vrátane žiakov prvých ročníkov), ktorí sa dvojzmenného vyučovania 

fyzicky zúčastňujú  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Tab.6.  Prehľad o zásobovaní vodou v zariadeniach pre deti a mládež 
 

Počet zariadení  Kvalita vody  Množstvo vody Por. 
č. Zariadenie  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Prevádzkarne do 6 r.a) 107 107 100,00 0   0 0,00     
2.  Materské školy  287 283 98,61 4   0 0,00     
3. Základné školy  167 166 99,40 1   1 100,00     
4. Gymnáziá 42 42 100,00 0   0 0,00     

5. SOŠ b) 70 70 100,00 0   0 0,00     
6. Jazykové školy 9 9 100,00 0   0 0,00     
7. PPV + SPV 108 108 100,00 0   0 0,00     

8. Špeciálne školy  c) 60 60 100,00 0   0 0,00     
9. Fakulty vysokých škôl 40 40 100,00 0   0 0,00     
10. Zar. a prev. mimošk. 226 225 99,56 1   1 100,00     
  vých. a vzdel. + ZUŠ             

11. Ubytovacie zariadenia d) 74 74 100,00 0   0 0,00     
12. ZSS + zar. soc. kurately 34 34 100,00 0   0 0,00     
13. Špeciálne vých. zariadenia 20 20 100,00 0   0 0,00     
14. Zot. poduj. + ŠvP 3 2 66,67 1   0 0,00     

15. Zar. školského stravov.e) 633 629 99,37 5   1 25,00     
16. Zar. rýchleho občerstv.  140 140 100,00 0   0 0,00     
17. Telocvične pri školách  251 251 100,00 0   0 0,00     
18. Ostatné  656 260 39,63 0   0 0,00     
S P O L U:  2927 2520 86,09 12   3 25,00     
 
 
 



 
 

 

 
 
Legenda k tab. č. 6:       
1. celkový počet zariadení       
2. počet zariadení (z celkového počtu) napojených na verejný vodovod   
3. počet zariadení (z celkového počtu) napojených na verejný vodovod v percentách  
4. počet zariadení (z celkového počtu) napojených na individuálny vodný zdroj  
  (rozvod vody)       
5. počet zariadení napojených na verejný vodovod s nevyhovujúcou kvalitou vody  
6. počet zariadení  napojených na verejný vodovod s nevyhovujúcou kvalitou vody   
 v percentách       
7. počet zariadení napojených na individuálny vodný zdroj s nevyhovujúcou kvalitou vody 
8. počet zariadení napojených na individuálny vodný zdroj s nevyhovujúcou kvalitou vody  
 v percentách       
9. počet zariadení napojených na verejný vodovod s nedostatočným množstvom vody  
10. počet zariadení napojených na individ. vodný zdroj s nedostatočným množstvom vody 
        
 
a)  zaraďujeme sem všetky zariadenia do 6 rokov, vrátane detských jaslí  
b)  zaraďujeme sem SOŠ, konzervatóriá a jazykové školy    
c)  zaraďujeme sem špeciálne MŠ, ZŠ, SŠ, praktické školy a OU  
d) zaraďujeme sem všetky ubytovacie zariadenia pri SŠ, VŠ, špec. školách  
 a ostatných špecializovaných zariadeniach pre deti a mládež   
e) zaraďujeme sem vývarovne a výdajne stravy     
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Tab.7. Prehľad o výskyte ochorení na dusičnanovú methemoglobinémiu   
         

Počet ochorení Úmrtia  
Kraj Okres 

Obec – miesto 
ochorenia: 1 2 3 4 5  

 Bratislava                
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
S p o l u   kraj:     0 0 0 0 0  
 
 
Legenda k tab. č. 7: 
 
1. celkový počet ochorení 
2. počet ochorení (z celkového počtu) z pitnej vody 
3. počet ochorení (z celkového počtu) zo stravy 
4. počet ochorení (z celkového počtu) nezisteného pôvodu 
5. počet úmrtí  
 
Pozn.: v prípade, že bol zvýšený obsah dusičnanov zistený aj vo vode, aj v strave, 
           označte údaj hviezdičkou 
 
 
 



 
 

 

Tab. 8/a. Spôsob zabezpečenia stravovania detí a mládeže 
 

Por. 
Počet 
zar. 

                                 Spôsob zabezpečenia stravovania 

č. 
Druh zariadenia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Prevádzkarne do 6 r.a) 107 13 12,15 90 84,11 2 1,87   2 1,87 
2.  Materské školy  287 169 58,89 89 31,01 29 10,10   0 0,00 
3. Základné školy  167 112 67,07 19 11,38 37 22,16   0 0,00 
4. Gymnáziá 42 22 52,38 2 4,76 18 42,86   0 0,00 

5. SOŠ b) 76 21 27,63 11 14,47 34 44,74   10 13,16 

6. Špeciálne školy  c) 60 7 11,67 10 16,67 43 71,67   0 0,00 
7. Fakulty vysokých škôl 40 13 32,50 5 12,50 22 55,00   0 0,00 

8. Ubytovacie zariadenia d) 74 8 10,81 1 1,35 65 87,84   0 0,00 
9. Špeciálne vých. zariadenia 20 6 30,00 0 0,00 1 5,00   13 65,00 
10. Zot. poduj. + ŠvP 3 0 0,00 0 0,00 2 66,67   1 33,33 
11. Ostatné 59 22 37,29 13 22,03 26 44,07   0 0,00 
S P O L U:  935 393 42,03 240 25,67 279 29,84   26 2,78 
 
Legenda k tabuľke č. 8/a: 
1.  celkový počet zariadení         a) všetky zariadenia do 6 rokov, vrátane detských jaslí   
2.  celkový počet vlastných stravovacích zariadení       b) SOŠ, konzervatóriá a jazykové školy 
3.  celkový počet vlastných stravovacích zariadení v %       c) špeciálne MŠ, ZŠ, SŠ, praktické školy a OU    
4.  počet zariadení s dovozom stravy         d) všetky ubytovacie zariadenia pri SŠ, VŠ, špec. školách 
5.  počet zariadení s dovozom stravy v %    a ostatných špecializ. zariadeniach pre deti a mládež 
6.  počet zariadení, ktoré majú zabezpečené stravovanie v inom účelovom zar. 
7.  počet zariadení, ktoré majú zabezpečené stravovanie v inom účelovom zar. v % 
8.  počet zariadení, ktoré majú zabezpečené stravovanie v inom neúčelovom zar. 
9.  počet zariadení, ktoré majú zabezpečené stravovanie v inom neúčelovom zar. v % 
10.počet zariadení, ktoré nemajú zabezpečené stravovanie  
11.počet zariadení, ktoré nemajú zabezpečené stravovanie v % 
 



 
 

 

Tab.8/b  Kategorizácia školských jedální pre deti a mládež  
 
Por. Počet 

č. 
Druh zariadenia 

zariadení 
Stravovacie zariadenia - vývarovne, zaradené do kategórií v zmysle Národného programu ÚKP 

    Celkom 

Kategória I                           
(˂ ako 100bodov) 

Kategória II                  
(101 - 250 bodov) 

Kategória III                 
(251 - 350 bodov) 

Kategória IV                  
(351 - 450 bo-

dov) 

Kategória V                            
(˃ ako 451 bo-

dov) 
      

Z toho 
vývarovní abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

1. Prevádzkarne do 6 r.a) 107 13 0 0 13 100,0             
2.  Materské školy  287 169 1 0,59 168 99,41             
3. Základné školy  167 112 27 24,11 85 75,89             
4. Gymnáziá 42 22 4 18,18 18 81,82             
5. SOŠ b) 76 21 2 9,52 19 90,48             

6. Špeciálne školy  c) 60 7 1 14,29 6 85,71             
7. Fakulty vysokých škôl 40 13 1 7,69 12 92,31             
8. Ubytovacie zariadenia d) 74 8 2 25,00 6 75,0             

9. 
Špeciálne vých. zariade-
nia 20 6 0 0 6 100,0             

10. Zot. poduj. + ŠvP 3 0 0 0 0 0             
11. Ostatné 59 22 0 0 22 100,0             
S P O L U:  935 393 38 9,67 355 90,33             
 
 
Legenda k tab. č. 8/b:  
- všetky zariadenia do 6 rokov, vrátane detských jaslí 
- SOŠ, konzervatóriá a jazykové školy 
- Špeciálne MŠ, ZŠ, SŠ, praktické školy a OU 
- Všetky ubytovacie zariadenia pri SŠ, VŠ, špeciálnych školách a ostatných špecializovaných zariadeniach pre deti a mládež 
 
 
 
 



 
 

 

Tab. 8/c.  Kategorizácia výdajných školských jedální pre deti a mládež 
 
Por. Počet 

č. 
Druh zariadenia 

zariadení 
Stravovacie zariadenia - výdajne stravy, zaradené do kategórií v zmysle Národného programu 

ÚKP 

    

Celkom Kategória I                           
(˂ ako 100bodov) 

Kategória II                  
(101 - 250 bodov) 

Kategória III                 
(251 - 350 bo-

dov) 

Kategória IV                  
(351 - 450 bodov) 

Kategória V                            
(˃ ako 451 bo-

dov) 
      

Z toho 
výdajní 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

1. Prevádzkarne do 6 r.a) 107 90 11 12,22 79 87,78             
2.  Materské školy  287 89 5 5,62 78 87,64             
3. Základné školy  167 19 0 0 19 100,0             
4. Gymnáziá 42 2 0 0 2 100,0             

5. SOŠ b) 76 11 0 0 11 100,0             

6. Špeciálne školy  c) 60 10 0 0 10 100,0             
7. Fakulty vysokých škôl 40 5 0 0 5 100,0             

8. Ubytovacie zariadenia d) 74 1 0 0 1 100,0             

9. 
Špeciálne vých. zariade-
nia 20 0 0 0 0 0             

10. Zot. poduj. + ŠvP 3 0 0 0 0 0             
11. Ostatné 59 13 0 0 13 100,0             
S P O L U:  935 240 16 6,67 218 90,83             
 
Legenda k tab. č. 8/c:  
 
a) všetky zariadenia do 6 rokov, vrátane detských jaslí 
b) SOŠ, konzervatóriá a jazykové školy 
c) Špeciálne MŠ, ZŠ, SŠ, praktické školy a OU 
d) Všetky ubytovacie zariadenia pri SŠ, VŠ, špeciálnych školách a ostatných špecializovaných zariadeniach pre deti a mládež 



 
 

 

Tab. 8/d.  Vyťaženosť zariadení spoločného stravovania pre deti a mládež 
                 a percentuálne zastúpenie stravujúcich sa detí a mládeže 
 
Por. č. Druh zariadenia Počet detí a 

mládeže v 
zariadeniach 

Počet stra-
vujúcich sa 
detí a mlá-

deže 

Percento 
stravujúcich 

sa detí a 
mládeže 

    1 2 3 
1. Prevádzkarne do 6 r.a) 2 153 1 981 92,0 
2.  Materské školy  21 591 21 087 97,7 
3. Základné školy  43 930 34 021 77,4 
4. Gymnáziá 12 788 7 926 62,0 

5. SOŠ b) 14 743 4 399 29,8 

6. Špeciálne školy  c) 3 902 3 456 88,6 
7. Fakulty vysokých škôl 47 198 7 720 16,4 

8. Ubytovacie zariadenia d) 18 576 6 561 35,3 
9. Špeciálne vých. zariadenia 301 301 100,0 
10. Zot. poduj. + ŠvP 0 0 0 
11. Ostatné 1 342 1 267 94,4 
SPOLU:   166 524 88 719 53,3 
 
Legenda k tab. č. 8/d:  
 
a) všetky zariadenia do 6 rokov, vrátane detských jaslí 
b) SOŠ, konzervatóriá a jazykové školy 
c) špeciálne MŠ, ZŠ, SŠ, praktické školy a OU 
d) všetky ubytovacie zariadenia pri SŠ, VŠ, špeciálnych školách a ostatných špecializovaných 

zariadeniach pre deti a mládež 
 
 
Tab. č. 9/a.  Prehľad o letných zotavovacích podujatiach pre deti a mládež 
 

počet Por. č.  Druh zotavovacieho podujatia 
1 2 3 4 

1 zotavovacie podujatie 1 1 0 300 
2 školy v prírode 15 15 0 399 
3 Iné 25 0 0 2 396 

SPOLU: 41 16 0 3 095 
 
Legenda k tab. č. 9/a: 
     
1. celkový počet letných podujatí (nie turnusov)    
2. počet letných podujatí schválených orgánom verejného zdravotníctva (§13 ods. 
 4 písm. d/ zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov)    
3. počet letných  podujatí neschválených orgánom verejného zdravotníctva 
4. počet rekreovaných detí     



 
 

 

Tab. č. 9/b.  Prehľad o zimných zotavovacích podujatiach pre deti a mládež 
 

počet Por. č.  Druh zotavovacieho podujatia 
1 2 3 4 

1 zotavovacie podujatie 0 0 0 0 
2 školy v prírode 0 0 0 0 
3 Iné 3 0 0 160 

SPOLU: 3 0 0 160 
 
Legenda k tab. č. 9/b: 
     
1. celkový počet zimných podujatí (nie turnusov)    
2. počet zimných podujatí schválených orgánom verejného zdravotníctva (§13 ods. 
 4 písm. d/ zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov)    
počet zimných podujatí neschválených orgánom verejného zdravotníctva 
počet rekreovaných detí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Rozhodnutie podľa § 13 ods. 4 a 5  zák. č. 355/2007 Z. z. 

- rozhodnutia Záväzné stanoviská podľa § 13 ods. 3 zák. č. 355/2007 Z. z. 

Odvolacia agenda Námietky 
Z toho odvol. orgán Z toho odvol. orgán Odbor Počet roz-

hodnutí Počet po-
daní Potvrd. Zruš. Zmen 

Vybave-
né 

v auto-
remed. 

Počet  stano-
vísk Počet 

podaní Potvrd. Zruš. Zmen 

Vybavené 
v auto– 
remed. 

Hyg. životného 
prostredia             

Preventívneho 
pracovného 
lekárstva 

            

Hyg. výživy a 
pred. bežného 
úžívania 

            

Hyg. detí a mlá-
deže 305 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 

Ochrana zdravia 
pred žiarením             

Epidemiológia  
            

Spolu  
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
P O K Y N Y 

 
Počet  prijatých  odvolaní 

 Z toho 
postúpených odvolaciemu orgánu 

z toho odvol. orgán 
Oddelenie 

Počet 
nariad. opatrení 

 vybavených 
v autoremedúre Spolu Potvrdil Zrušil Zmenil 

Hyg. životného 
prostredia       

Preventívneho 
pracovného 
lekárstva 

      

Hygiena výživy  
      

Hyg. detí a mlá-
deže 0 0 0 0 0 0 

Ochr. zdravia 
pred žiarením       

Epidemiológia  
      

Spolu  
      

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preventívne pracovné lekárstvo 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

1. ANALÝZA  STAVU  PRACOVNÉHO PROSTREDIA A PRACOVNÝCH 
PODMIENOK V BRATISLAVSKOM KRAJI 

 
1.1. Zhodnotenie celkovej situácie v Bratislavskom kraji 

 
Bratislavský kraj je charakteristický vysokým sústredením priemyslu najmä v okrajo-

vých častiach Bratislavy a na Záhorí. Významný počet pracovníkov dochádza za prácou do 
kraja z iných regiónov SR, z čoho vyplýva aj najvyšší  počet zamestnaných v Bratislavskom 
kraji zo všetkých krajov SR. Štruktúra odvetví ekonomických činností v Bratislavskom kraji 
má výrobný i nevýrobný charakter.  
Priemyselnú enklávu tvoria chemické a petrochemické závody sústredené najmä v areáli 
SLOVNAFT, a.s. vo Vlčom hrdle. V spoločnosti Slovnaft, a.s. bol zrekonštruovaný v súlade 
s požiadavkami OŽP, BOZP a PO a uvedený do užívania nádržový dvor - Zariadenie pre na-
kládku BTX;  Expedícia svetlých produktov do autocisterien a Dávkovanie kyseliny sírovej 
do cirkulačného okruhu chladiacej vody na CC4. Taktiež bola zvýšená kapacita bezdymového 
spaľovania na poľnom horáku D201 na 150t/hod. Do prevádzky boli uvedené pracovné prie-
story Výroby asfaltových zmesí STRABAG s.r.o., ul. Svornosti 69, BA.  
Medzi výrobné odvetvia, ktoré si dlhodobo udržujú  vyhovujúci hygienický štandard, patrí 
automobilový priemysel. V Bratislavskom kraji je reprezentovaný najmä spoločnosťou 
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. s jeho subdodávateľmi jednotlivých komponentov v areáli 
Küster, v Priemyselnom parku Devínska Nová Ves ako i Automobilovým priemyselným par-
kom, umiestneným v okrese Malacky medzi Lozornom a Plaveckým Štvrtkom - APP Lozor-
no (Lear Corporation Slovakia, s.r.o., SAINT – GOBAIN SEKURIT SR, s.r.o.; Arvin Meritor 
LVS spol. s r.o.; Faurecia Slovakia, s.r.o.; JOHNSON CONTROLS, s.r.o.; INERGY Automo-
tive systems Slovakia spol. s r.o.; Slomatec s.r.o.),  výrobou kovových komponentov pre au-
tomobilový priemysel Martinrea Slovakia Fluid Systems s.r.o. v areáli Logistického centra  
Svätý Jur. Do užívania na skúšobnú prevádzku do 31.12.2015 bola uvedená nová zvarovňa 
H4a a vývojovo-aplikačné centrum VW SLOVAKIA,a.s. Počas skúšobnej prevádzky bude 
vykonaná objektivizácia chemických faktorov a hluku v prevádzke.  Do užívania bolo uvede-
né rozšírenie jestvujúcej linky DKTL na kataforézne lakovanie a voskovanie z dôvodu zvýše-
nia kapacity v hale H8 VW SLOVAKIA,a.s. na 1800 ks náprav/deň a rozšírenie kapacít šro-
tového hospodárstva v areáli VW Slovakia,a.s. Pre DNV Logistics a.s., BA a užívateľov 
MAGMA Heavy Stamping, Rakúsko a Slomatec s.r.o., BA bola uvedená do užívania Mon-
tážna a skladová hala – robotizované zváracie pracovisko na výrobu výstužnej lišty pre auto-
mobily Mercedes Benz BR-246, pracovisko Tehelňa 20, k.ú. DNV; v Logistickom a distri-
bučnom parku Lozorno užívateľa SANYO component Europe GmbH Montážna a testovacia 
linka Technológie SANYO- PANASONIC (skladanie, nabíjanie Nikel-meta-hybridových 
a Li-Ion baterií pre osobné automobily); vo Výrobnom areáli Küster, Opletalova ul.  DNV pre 
DaK Küster s.r.o. Linky na zdvíhanie a spúšťanie okien Projekt Porsche Macan a Audi Q7 
a Renault Edison; pre MAGMA heavy Stamping a Slomatec s.r.o. Linky Audi Q7, Projekt PL 
73 v Tehelni 20, DNV. Do prevádzky boli uvedené, v rámci rozšírenia výrobných kapacít, 
priestory Lakovne hala H2a-NSF v areáli VW SLOVAKIA ,a.s.; priestory kompletáže Lítium 
Ionových  batérií do hybridných automobilov, SANYO Component Europe GmbH, o.z., Lo-
gistický a distribučný park Hala DC2, Lozorno; Výroba kolesových komponentov a tlmičov 
pérovania prednej nápravy a Výroba zadných náprav Duvenbeck Slovensko, s.r.o., Opletalova 
71, BA. Koncom r. 2014 bola v spoločnosti VW SLOVAKIA, a.s. vytvorená pracovná skupi-
na pre objektivizáciu fyzickej záťaže zamestnancov, najmä z dôvodu opakovaného prešetro-
vania možných chorôb z DNJZ u zamestnancov.  



 
 

 

V r. 2014 bola uvedená do užívania XI. etapa  výroby medicínskych ampuliek pre MEDICAL 
GLASS, a.s. v areáli Technického skla na Agátovej ul. 22 v BA - nová linka č. 128 na výrobu 
medicínskych  ampuliek. 
Pôvodné výrobné podniky gumárenskej, stavebnej, strojárenskej výroby a elektrotechnického 
priemyslu  sa postupne vymiestňovali do okolia Bratislavy, nakoľko boli vytlačené obchodno-
skladovými prevádzkami nevýrobného charakteru. V územnom konaní bola posúdená dostav-
ba areálu Systemair v k.ú. Kalinkovo (montážna hala, lakovňa), ktorá predstavuje rozšírenie 
jestvujúcej výroby vzduchotechnických systémov a za predpokladu rešpektovania odporúčaní 
predloženej akustickej štúdie nespôsobí prekročenie prípustných hodnôt určujúcich veličín 
hluku pred fasádami najbližších rodinných a bytových domov; výstavba výrobnej haly na 
výrobu čerpadiel, netlakových nádob, teplovzdušných pecí, technologických liniekNormit 
s.r.o. na Pezinskej ceste v Malackách; dostavba Montážno-prevádzkového areálu SYLEX II. 
etapa, Mlynské luhy, BA zameraného na vývoj a montáž optických a metalických káblových 
prepojov, kompletáž rozvodných prvkov pre rozvody štrukturovaných dátových a hlasových 
sietí s prepokladaným počtom pracovníkov 300; rozšírenie strojárskej výroby Martinrea za-
meranej na výrobu potrubných systémov rozvodov kvapalín pre automobilový priemysel 
v skladovom areáli Svätý Jur. Súhlasné záväzné stanovisko bolo vydané k zmene účelu využi-
tia Administratívno-výrobno-skladovacieho objektu Glock s.r.o. na Kopčianskej 82 v BA 
v areáli bývalej panelárne na dielňu a sklad pištolí Glock s testovacím balistickým kanálom na 
skúšobný nástrel skladovaných zbraní;   k užívaniu stavby Výrobný areál firmy Scholl&kovo 
halla s.r.o. v Jakubove s výrobou oceľových konštrukcií a výrobkov. Logistické skladové cen-
trum I  Senec bolo doplnené o vstavok s technológiou na opravu LCD panelov (opravy 
a diagnostika TV a monitorov) pre Display Service Network SK s.r.o., Sládkovičovo. 
V stavebnom konaní bolo posúdené umiestnenie technologickej zostavy nylonovej pece do 
nájomného priestoru Martinrea (výroba potrubných systémov rozvodov kvapalín pre automo-
bilový priemysel) v jestvujúcej hale v Sv. Juri. Zariadenie je 1. etapou rozšírenia strojárskej 
výroby na tvárnenie nylonových potrubí z dôvodu zabezpečenia požadovanej tesnosti spojov.  
V polygrafickom priemysle bola v r. 2014 uvedená do prevádzky Ofsetová strojovňa v ob-
jekte Slovenskej Grafie,a.s., Pekná cesta 6, BA s 2 ofsetovými rotačkami Lithoman S48 
a S64. Prevádzka nahradila prevádzku hĺbkotlačových rotačiek s expozíciou zamestnancov 
vysokým hodnotám toluénu (práce kategórie 3,4). Pokuta za správny delikt podľa § 57 ods. 
39 písm. b) zák. č. 355/2007 Z.z. za prevádzkovanie tlačiarne na Pribinovej ul.21 v BA bez 
predloženia návrhu na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky bola uložená spoločnosti 
VERSUS, a.s., Moskovská 4, BA. Následne boli pracovné priestory uvedené do skúšobnej 
prevádzky z dôvodu potreby objektivizácie faktorov pracovného prostredia. Zrušené bolo 
integrované povolenie pre Hĺbkotlačový závod BURDA PRINT CEE, spol. s r.o. na Starej 
Vajnorskej 9 v BA z dôvodu zlikvidovania spoločnosti a predaja budov aj s areálom spoloč-
nosti GGT, a.s., ktorá plánuje budovy využívať ako skladové priestory pre tabakové výrobky, 
alkohol a periodiká.    
Energetický priemysel je sústredený v okrese Malacky - NAFTA, a.s.; Elektrovod Stupava. 
Energetické podnikateľské subjekty sú umiestnené aj v Bratislave - Bratislavská teplárenská, 
a.s., Západoslovenská energetika, a.s., Elektrovod Holding, a.s., ELV-SERVIS,spol.s r.o., CM 
European Power Slovakia, s.r.o. V spoločnosti NAFTA a.s. boli uvedené do užívania rozšíre-
né skladové kapacity NAFTA (Gajary-Báden) v k.ú. Gajary. V r. 2014 bol ukončený projekt 
EDISON, v rámci ktorého bola zrekonštruovaná tepláreň CM WEuropean Power Slova-
kia,s.r.o., Vlčie hrdlo 1, BA s novými prevádzkovými celkami Odsírovacia jednotka spalín, 
Nový turbogenerátor, Nová strojovňa s  kotlami K4,K5, Cirkulačné centrum, Úpravňa odpa-
dových vôd.  Na skúšobnú prevádzku bolo povolené stavebníkovi Holcim (Slovensko),a.s., 
Rohožník dočasné užívanie stavby WHR- výroba elektrickej energie z odpadového tepla 
v areáli Holcim (Slovensko),a.s., Rohožník. V oblasti nakladania s odpadmi bolo vydané sta-



 
 

 

vebné povolenie pre stavbu Bioenergetického centra stavebníka GASPAD, s.r.o. v extraviláne 
MČ BA II, časť Vlčie hrdlo, ktoré má pre potreby Bratislavy zhromažďovať a zhodnocovať 
(spracovanie a likvidácia) biologicky rozložiteľné odpady. Do užívania bola uvedená pre-
vádzka na výkup a spracovanie železného šrotu a farebných kovov v priemyselnom areáli 
Istrochem a.s., k.ú Nové Mesto pre stavebníka TSR Slovakia, s.r.o. s počtom pracovníkov 22. 
Do skúšobnej prevádzky na dobu do 30.11.2015 bol uvedený Výrobno-prevádzkový areál 
spoločnosti Marius Pedersen,a.s. Viničianska cesta 5973/25, Pezinok. Spoločnosť sa zaoberá 
komplexnými službami v odpadovom hospodárstve – zberom, prepravou, nakladaním a do-
časným skladovaním ostatných aj nebezpečných odpadov. Počas skúšobnej prevádzky spo-
ločnosť posúdi riziko pre zamestnancov pri pracovnej činnosti s expozíciou hluku, prachu 
a biologickým faktorom ako aj vplyv prevádzky na súvisiace životné prostredie z hľadiska 
hluku. Do prevádzky bola uvedená skládka chemického odpadu na zneškodnenie nebezpeč-
ného odpadu tuhého skupenstva Budmerice, kazeta K5 prevádzkovateľa Istrochem Reali-
ty,a.s. Bratislava a recyklačná hala stavebného materiálu A-Z STAV, s.r.o. na Lieskovskej 
ceste v BA.  

Potravinárstvo naďalej znižovalo výrobné kapacity. Pôvodné výrobné priestory menili účel 
využitia a výroba v nich bola zrušená. V r. 2014 prišlo k zmene spoločnosti PALMA a.s. 
z výrobcu na dodávateľa a dovozcu potravín kategórie tuky a oleje na trh SR. Značky výrob-
kov, používaných spoločnosťou PALMA v predchádzajúcom období sa budú využívať aj na-
ďalej. V r. 2014 boli do prevádzky uvedené priestory lisovne olejov a baliarne  potravín na 
Šúrskej ul. 136 v Modre .    
Drevospracujúci  a nábytkársky priemysel je sústredený najmä v okrese Malacky a Pezinok. 
V r. 2014 bola zmodernizovaná technológia výroby nábytku Swedwood OZ Malacky (SO 
Výrobná technológia) a do užívania  boli uvedené stavby Modernizácia technológie výroby, 
Výrobná technológia Swedwood OZ Malacky; Modernizácia technológie výroby nábytku-
doplnenie filtrov, Modernizácia technológie výroby nábytku, Výrobná technológia 2. - 4. 
stavba  pre IKEA Industry Slovakia s.r.o. OZ Malacky Flatline a Sklad horľavých kvapalín 
Swedwood OZ Malacky v areáli na výrobu nábytku IKEA Industry Slovakia, s.r.o. OZ Ma-
lacky Flatline (bývalý závod Swedwood), Továrenská 19, Malacky.  
Na nevyužívaných poľnohospodárskych pôdach s dobrým napojením na diaľnicu na okraji 
miest Pezinka, Senca, Svätého Jura, Ivanky pri Dunaji i Bratislavy pokračovala, podobne ako 
v uplynulých rokoch, výstavba logistických areálov s viacúčelovými skladovými halami za-
meranými na poskytovanie služieb v spojení s logistikou. V r. 2014 boli uvedené do prevádz-
ky viaceré priestory v logistických parkoch.  
Účel využitia poľnohospodárskych objektov a hospodárskych budov bývalých areálov PD sa 
naďalej menil na podnikateľsko-ekonomické aktivity  podnikateľov zaoberajúcich sa posky-
tovaním služieb a výrobno-opravárenskými činnosťami.  
V oblasti miestnej dopravy bolo vydané súhlasné záväzné stanovisko k územnému konaniu 
stavby Modernizácia údržbovej základne DPB,a.s., Jurajov dvor. Súhlasné stanovisko bolo 
vydané k dokumentácii modernizácie údržbovej základne DPB a.s. na Hroboňovej ul. (Vo-
zovňa trolejbusov). Hluková štúdia po realizácii protihlukovej steny na Bohúňovej ul. ako i 
 ďalších technických opatrení v technológii a na samotných objektoch vozovne dokladuje 
podstatné zníženie hluku v súvisiacom obytnom území (až o 15 dB), ktoré bude overené me-
raním pri kolaudačnom konaní stavby v termíne do 31.08.2015. Hlučnosť z prevádzky vozov-
ne bola dlhé roky zdrojom sťažností obyvateľov súvisiaceho obytného územia.     

V početných administratívnych prevádzkach v Bratislave sa aj v r. 2014 kládol dôraz na za-
bezpečovanie vyhovujúcich pracovných podmienok pri práci so zobrazovacími jednotkami so 
zreteľom na denné aj umelé osvetlenie, mikroklímu a ergonómiu pracovných miest najmä 
v oblasti bankovníctva, poisťovníctva a kultúry.  



 
 

 

V Bratislave sú sústredené zdravotnícke zariadenia, hlavne nemocnice, zlúčené do Univerzit-
nej nemocnice BA. Súhlasné záväzné stanovisko bolo vydané ku kolaudačnému konaniu 
stavby Oddelenie imunológie- blok R na Heydukovej-Kolárskej ul. v BA pre OUSA, s.r.o. 
v BA. Do prevádzky boli uvedené pracovné priestory hameln rds a.s., Maloobjemová výroba 
vysokoúčinných aktívnych farmaceutických zložiek pre výrobu liekov (API), Horná 36, Mod-
ra; genetického laboratória PROGENET, s.r.o, Strečnianska 13, BA; laserové pracoviská na  
FBLR, tr. 3B, a Oftalmológii, tr. 4 v Nemocničnej a.s., Nemocnica Malacky; Laboratórium a 
biobanka Centrum výskumu závažných ochorení MEDIREX GROUP ACADEMY n.o., Gal-
vaniho 17/C, BA; veľkodistribučné sklady liekov (RETIA,a.s., Pestovateľská 9, BA; Medical-
Group SK a.s., Stará Vajnorská 37, BA); zubné techniky (DMF-DenTech, s.r.o., Poliklinika 
Šustekova 2, BA, atď.);  očné optiky (BT Optika, s.r.o., Radlinského 12, Malacky, početné 
optiky spol. FOKUS očná optika a.s., atď.), lekárne, sklady špeciálneho zdravotníckeho mate-
riálu - biologických kontajnerov pre uskladnenie pupočníkovej krvi a tkanivových vzoriek 
placenty CORD BLOOD CENTER, s.r.o. a CEPTRA s.r.o.na Technickej 7 v BA; rozšírenie 
priestorov vedecko-výskumných laboratórií v oblasti vývoja, terapie, diagnostiky Alzheime-
rovej choroby a iných neurovegetatívnych ochorení AXON Neuroscience SE, SVALZ v od-
bore klinická biochémia, Dúbravská cesta 9, BA; výdajne zdravotníckych pomôcok. 
Po rekonštrukcii boli uvedené do užívania priestory  mŕtvolní a priľahlých priestorov Anato-
mického ústavu LF UK na Sasinkovej 2 v Bratislave.  
V územnom konaní bola posúdená stavba práčovne pracovných odevov a posteľnej bielizne 
na Panónskej ceste v BA-Petržalke s 90 zamestnancami. Úrad vydal súhlas s predĺžením ča-
sovej  platnosti využitia územia prevádzky Ťažba štrkopieskov v areáli Podunajské Biskupi-
ce-Lieskovec do 31.12.2026.  
V organizáciách naďalej pretrvávali nedostatky v oblasti informovanosti pracovníkov o vý-
skyte škodlivých faktorov na pracoviskách a ochrane zdravia pracovníkov a nerealizovanie 
povinností, ktoré prevádzkovateľovi vyplývajú z platnej legislatívy. Pretrvávajúcim problé-
mom boli zmeny územných plánov obcí v súvislosti s narastajúcou individuálnou výstavbou 
rodinných domov na pôvodne poľnohospodárskej pôde, čím sa výrobné i poľnohospodárske 
podniky a dielne ocitli v intraviláne obcí a sú zdrojom sťažností obyvateľov novopostavených 
rodinných domov. Nedostatok finančných zdrojov, nerentabilnosť prevádzok  vyúsťoval do 
rušenia prevádzok, ktoré bolo oznamované RÚVZ iba sporadicky, zväčša len z dôvodu nepl-
nenia uložených opatrení. Oznámené bolo zrušenie 21 zväčša obchodných  prevádzok.  
      
1.2. Mimoriadne a havarijné situácie  

 
V r. 2014 bolo zaslané oznámenie Istrochem Reality, a.s. o požiari na skládke odpadov, pre-
vádzka SO Budmerice, kazeta č. 5., ktorý vznikol dňa 12.06.2014 o 20.00 hod. Požiar bol 
lokalizovaný o 21.26 hod. Zhorelo cca 30 m3  uloženého odpadu, požiarovisko malo rozmer 
50x50 m. Požiar bol zlikvidovaný jednotkou ZHÚ Duslo a.s. a jednotkami HaZZ Pezinok, 
Senec, Bratislava a dobrovoľnými hasičmi z obcí Doľany, Častá, Budmerice a Modra. Podľa 
informácií kontrolného chemického laboratória Nitra nebolo zistené prekročenie limitných 
hodnôt znečistenia ovzdušia.       
 
2.  RIZIKOVÉ  PRÁCE 

  
2.1. Sumarizácia údajov o rizikových prácach v Bratislavskom kraji 

 
V roku 2014 sa priebežne objektivizovali a prehodnocovali rizikové práce na praco-

viskách Bratislavského kraja v súlade s ust.vyhl. MZ SR č. 448/2007 Z.z., najmä na pracovis-
kách s prácami kat. 4. Celkový počet pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce aj počet 



 
 

 

organizácií s evidovanými rizikovými prácami v roku 2014 stúpol. V uplynulom roku bolo v 
Bratislavskom kraji evidovaných 7155 zamestnancov exponovaných rizikovým faktorom 
v 199 organizáciách (v r. 2013 - 5 832 zamestnancov v 185 organizáciách). Najviac zamest-
nancov vykonávajúcich rizikové práce bolo, tak ako v uplynulých rokoch, v rezortoch prie-
myselná výroba – 3 311 (v r. 2013 – 2 118 ) a  zdravotníctvo – 2 385 (v r. 2013 - 2 138). V 
súlade s trendom predchádzajúcich rokov, najväčší podiel rizikovej práce žien bol v rezorte 
zdravotníctva- 1 729 (v r. 2013 - 1 565).   
 V r. 2014 došlo vo štvrtej kategórii k dvojnásobnému nárastu exponovaných pracovníkov   na 
864 (v r. 2013 - 403), najviac v   rezorte C priemyselná výroba – 781 (v r. 2013- 299).  K naj-
vyššiemu nárastu exponovaných prišlo vo faktoroch vibrácie (v r. 2013 – 313/4) a fyzická 
záťaž (v r. 2013 - 110/54). Uvedené súvisí najmä s prehodnotením prác na pracoviskách v 
spoločnosti VW SLOVAKIA, a.s. a Lesy SR, š.p. V r. 2014 prišlo k  nárastu vo všetkých fak-
toroch okrem chemických látok a zmesí, optického žiarenia, tlaku vzduchu a záťaže teplom 
a chladom. Nárast môže súvisieť  so zabezpečením zdravotného dohľadu v spoločnostiach 
a skvalitnením služieb PZS.   
Z rizikových faktorov rovnako ako v roku 2013 prevažovala expozícia hluku, ďalej ionizujú-
cemu žiareniu (najmä v zdravotníctve, vede a výskume) a chemickým látkam a zmesiam. 
V menšej miere boli pracovníci vystavení biologickým faktorom.Vo faktore psychická pra-
covná záťaž boli vyhlásené a aktualizované rizikové práce na základe predloženého hodnote-
nia v Zsl. distribučnej, a.s., Úsek dispečerského riadenia spoločnosti, dispečer VN,VVN, ko-
ordinátor, 3 a v DFNsP BA, Odd. urgent. príjmu, Anesteziolog. odd., Odd. intenzívnej medi-
cíny, Klinika detskej psychiatrie, 3. Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže zamestnancov 
Slovnaft, a.s. v stredisku P4 Krakovanie a FCC Fluidný krak, ktoré vykonala pracovná zdra-
votná služba ProCare, a.s., Bratislava, bolo zaslané na ÚVZ SR so žiadosťou o zaujatie stano-
viska z dôvodu podnetu zamestnancov strediska Hydrokrak na zvýšenú psychickú záťaž 
v dôsledku plánovaného znižovania počtu operátorov. Činnosť samostatne zárobkovo činných 
osôb aj v r. 2014 vypadávala z evidencie RÚVZ. Plnenie povinnosti zamestnávateľov vypra-
covať informáciu o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík a o vykonaných opatreniach na 
pracovisku, ako to vyplýva z § 31 ods. 7 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. nezrealizovalo, ani 
na základe výzvy RÚVZ BA, 47 zamestnávateľov. V roku 2014 sa vykonalo 72 previerok na 
pracoviskách s vyhlásenými rizikovými prácami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

     Počty pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v Bratislavskom kraji v roku 2014      
     podľa prevažujúcej činnosti a podľa kategórie rizikového faktora (1. stupeň) 

                                                                                                                           tab. č. 1a 
Počet  exponovaných pracovníkov 

3. kategória 4. kategória Spolu Kód Prevažujúca činnosť 
celkom žien celkom žien celkom žien 

A Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 38 0 9 0 47 0 
B Ťažba a dobývanie 148 2 13 0 161 2 
C Priemyselná výroba 2530 343 781 176 3311 519 

D 
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného 
vzduchu 29 0 0 0 29 0 

E 
Dodávka vody; čistenie a odvod odpad. vôd, 
odpady a služby odstraň. odpadov 56 0 0 0 56 0 

F Stavebníctvo 43 0 5 0 48 0 

G 
Veľkoobchod a maloobchod; oprava moto-
rových vozidiel a motocyklov 204 20 0 0 204 20 

H Doprava a skladovanie 100 9 52 1 152 10 
J Informácie a komunikácia 1 0 0 0 1 0 

M Odborné, vedecké a technické činnosti 229 133 0 0 229 133 
N Administratívne a podporné služby 2 0 4 0 6 0 

O 
Verejná správa a obrana; povinné sociálne 
zabezpečenie 41 21 0 0 41 21 

P Vzdelávanie 131 87 0 0 131 87 
Q Zdravotníctvo a sociálna pomoc 2385 1729 0 0 2385 1729 
R Umenie, zábava a rekreácia 354 115 0 0 354 115 

 Spolu 6291 2459 864 177 7155 2636 
 
 
 
 
     Počty pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v Bratislavskom kraji v roku 2014  
     podľa prevažujúcej činnosti a podľa kategórie rizikového faktora (2. stupeň) 

                                                                                                                             tab. č. 1b 
Počet exponovaných pracovníkov 

3. kategória 4. kategória Spolu Kód Prevažujúca činnosť 
celkom žien celkom žien celkom žien 

01 
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníc-
tvo a služby s tým súvisiace 38 0 0 0 38 0 

02 Lesníctvo a ťažba dreva 0 0 9 0 9 0 

06 Ťažba ropy a zemného plynu 117 2 0 0 117 2 

08 Iná ťažba a dobývanie 31 0 13 0 44 0 

10 Výroba potravín 228 130 23 3 251 133 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Počet exponovaných pracovníkov 
3. kategória 4. kategória Spolu Kód Prevažujúca činnosť 

celkom žien celkom žien celkom žien 
11 Výroba nápojov 6 0 0 0 6 0 
13 Výroba textilu 2 2 0 0 2 2 

16 

Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a 
korku okrem nábytku; výroba predmetov zo 
slamy a prúteného materiálu 46 2 0 0 46 2 

18 Tlač a reprodukcia záznamových médií 2 0 0 0 2 0 

19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov 131 0 0 0 131 0 
20 Výroba chemikálií a chemických produktov 12 5 0 0 12 5 

21 
Výroba základných farmaceutických výrobkov a 
farmaceutických prípravkov 85 43 0 0 85 43 

22 Výroba výrobkov z gumy a plastu 122 16 8 0 130 16 

23 
Výroba ostatných nekovových minerálnych 
výrobkov 55 0 0 0 55 0 

24 Výroba a spracovanie kovov 0 0 9 0 9 0 

25 
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a 
zariadení 206 13 25 0 231 13 

26 
Výroba počítačových, elektronických a optic-
kých výrobkov 3 1 0 0 3 1 

27 Výroba elektrických zariadení 40 22 45 26 85 48 
28 Výroba strojov a zariadení i. n. 112 8 14 0 126 8 

29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 1212 48 420 48 1632 96 
31 Výroba nábytku 249 52 0 0 249 52 
32 Iná výroba 19 1 233 99 252 100 
33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 0 0 4 0 4 0 

35 
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného 
vzduchu 29 0 0 0 29 0 

36 Zber, úprava a dodávka vody 11 0 0 0 11 0 

38 
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklá-
cia materiálov 45 0 0 0 45 0 

42 Inžinierske stavby 16 0 0 0 16 0 
43 Špecializované stavebné práce 27 0 5 0 32 0 

45 
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motoro-
vých vozidiel a motocyklov 142 0 0 0 142 0 

46 
Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a 
motocyklov 57 20 0 0 57 20 

47 
Maloobchod okrem motorových vozidiel a mo-
tocyklov 5 0 0 0 5 0 

49 Pozemná doprava a doprava potrubím 58 1 52 1 110 2 
52 Skladové a pomocné činnosti v doprave 42 8 0 0 42 8 

60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie 1 0 0 0 1 0 
72 Vedecký výskum a vývoj 216 125 0 0 216 125 

74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti 3 2 0 0 3 2 
75 Veterinárne činnosti 10 6 0 0 10 6 
77 Prenájom a lízing 1 0 4 0 5 0 

81 
Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajin-
nou úpravou 1 0 0 0 1 0 

84 
Verejná správa a obrana; povinné sociálne za-
bezpečenie 41 21 0 0 41 21 

85 Vzdelávanie 131 87 0 0 131 87 
86 Zdravotníctvo 2385 1729 0 0 2385 1729 
90 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti 354 115 0 0 354 115 

 Spolu 6291 2459 864 177 7155 2636 



 
 

 

Počty pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v Bratislavskom kraji  
v roku 2014 podľa druhu a kategórie rizikového faktora (1. stupeň) 

                                                                                                                     tab. č. 1c 
Počet exponovaných pracovníkov 

3. kategória 4. kategória Spolu Rizikový faktor 
celkom žien celkom žien celkom žien 

Biologický faktor 722 575 0 0 722 575 
Fyzická záťaž 285 57 0 0 285 57 
Hluk 2774 531 503 132 3277 663 
Chemické látky a zmesi 1030 580 48 3 1078 583 
Ionizujúce žiarenie 1514 952 0 0 1514 952 
Optické žiarenie 212 134 0 0 212 134 
Psychická pracovná záťaž 181 143 0 0 181 143 
Tlak vzduchu 3 0 0 0 3 0 
Vibrácie 487 3 325 42 812 45 
Záťaž teplom a chladom 130 37 0 0 130 37 

Spolu 7338 3012 876 177 8214 3189 
 
 
     Počty pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v Bratislavskom kraji v roku 2014        
     podľa druhu a kategórie rizikového faktora–okrem chemických látok a zmesí  
     (2. stupeň)  

                                                                                                                    tab. č. 1d 
Počet exponovaných pracovníkov Rizikový faktor 

3. kategória 4. kategória Spolu 
1. stupeň 2. stupeň celkom žien celkom žien celkom žien 

Biologický faktor Infekcie prenosné zo 
zvierat na ľudí 200 172 0 0 200 172 

Biologický faktor Tuberkulóza 
522 403 0 0 522 403 

Fyzická záťaž Dlhodobé nadmerné 
jednostr. zaťaženie 88 50 0 0 88 50 

Fyzická záťaž Dynamická záťaž 94 0 0 0 94 0 
Fyzická záťaž Práca s bremenami 6 1 0 0 6 1 
Fyzická záťaž Pracovná poloha 97 6 0 0 97 6 
Hluk Impulzový 215 57 5 0 220 57 
Hluk Premenný 2153 352 497 132 2650 484 
Hluk Ustálený 406 122 1 0 407 122 
Ionizujúce žiare-
nie 

V priemysle 
101 57 0 0 101 57 

Ionizujúce žiare-
nie 

V zdravotníctve 
1413 895 0 0 1413 895 

Optické žiarenie Laser 212 134 0 0 212 134 
Psychická pra-
covná záťaž 

Psychická pracovná 
záťaž 181 143 0 0 181 143 

Tlak vzduchu Zvýšený tlak vzdu-
chu 3 0 0 0 3 0 

Vibrácie Prenášané na celé 
telo 95 2 5 0 100 2 

Vibrácie Prenášané na ruky 392 1 320 42 712 43 
Záťaž teplom a 
chladom 

Záťaž chladom 
130 37 0 0 130 37 

 



 
 

 

          Počty pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v Bratislavskom kraji v roku  
          2014 podľa druhu a kategórie rizikového faktora – chemické látky a zmesí  
         (2. stupeň) 

                                                                                                                      tab. č. 1e 
Počet exponovaných pracovníkov 

3. kategória 4. kategória Spolu Chemická látka 
celkom žien celkom žien celkom žien 

alergén 187 111 9 0 196 111 
dermatotropný 10 3 0 0 10 3 
dráždivé 707 451 9 0 716 451 
chem. karcinogén/mutagén 763 527 0 0 763 527 
jedovaté – toxické 223 64 0 0 223 64 
látky poškodzujúce reprodukciu  520 465 0 0 520 465 
pevné aerosoly 164 10 48 3 212 13 
veľmi jedovaté – veľmi toxické 37 8 0 0 37 8 
žieravé 82 59 0 0 82 59 
Spolu 2693 1698 66 3 2759 1701 

 
 V roku  r. 2014 bolo vydaných celkove 38 rozhodnutí o vyhlásení rizikových prác, z toho 
novovyhlásené boli v 12 prípadoch s rizikovým faktorom: 
chemické faktory (Compass Ceramic Pools s.r.o., Výroba bazénov, Poľná 4, Senec, styrén 
3), hluk (Prírodovedecká fakulta UK v BA, Mlynská dolina 1, Katedra inžin. geológie, prí-
pravovňa vzoriek, 3; Inteva Products Slovakia spol. s r.o., Automobilový priemyselný park, 
Hala A 1006, 900 55 Lozorno, premenný, 3,4; IKEA Industry Slovakia, s.r.o. OZ Malacky 
Flatline, Výroba nábytku a bytových doplnkov, Továrenská 2614/19, Malacky, 3; ETI ELB 
s.r.o., Potočná 42, Báhoň, Výroba elektroinštalačného materiálu, premenný 3,4; Compass 
Ceramic Pools s.r.o., Výroba bazénov, Poľná 4, Senec, premenný 3), vibrácie prenášané na 
telo (ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Betonáreň Dolnozemská 11, BA, zo sedadla nakladača, 3), 
optické žiarenie-laser (DERMAREVOLTA, s.r.o., Dermatologická ambulancia Smaragdová 
1, BA, tr. 4; Priemyselné zdravotnícke centrum ProCare, a.s., Fyziatricko-rehabilitačné 
odd.,Vlčie hrdlo 49, BA, tr. 4, 3; physio and care s.r.o., NZZ, ambulancia ortopédie a SVALZ 
v odbore FLBR, Nad Lomom 2, BA, 3B, 3), psychická pracovná záťaž (Zsl. distribučná, 
a.s., Úsek dispečerského riadenia spoločnosti,  Čulenova 7, BA, 3), fyzická pracovná záťaž 
(VOLKSWAGEN SLOVAKIA,a.s., H3-montáž SUV, úsek Hochtakt, pracoviská 
12.1,12.2,12.4-12.8, 12.10-12.12, 14.9-14.13, operátor, polohy pri práci, 3; VOLKSWAGEN 
SLOVAKIA,a.s.,  H2a lakovňa NSF, UBS 2. štupľovanie, L3, pozícia 1.03-1.09; GAD,Hrubé 
utesňovanie karosérií,L3, manipulačný robotník, polohy pri práci, 3, pozícia 3.01).   
V 26 prípadoch boli  rizikové práce aktualizované s rizikovým faktorom: hluk (ecorec Slo-
vensko s.r.o. , Glejovka 15, Pezinok, Príjmová-skladová hala, vedúci zmeny-predák, operátor, 
ustálený 3 /zo  4. kat. do 3. po vykonaných technických opatreniach/; RELAD spol. s r.o., 930 
10 Dolný Štál 768 /agentúra dočasného zamestnávania/, Dielňa opracovania odliatkov a diel-
ňa pieskovania GussBearbeitungsGesellschaft k.s., Nádražná 34, Ivanka pri Dunaji, premenný 
4; HSF, s.r.o., Jesenského 50, Malacky, Hala na výrobu plastových okien a dverí, Hala na 
výrobu hliníkových okien, dverí a fasád, premenný 3,4; NAFTA, a.s., ZPS Gajary Báden, 
CVA Gajary, ZS 6 Malacky, Vrtná súprava IDECO BIR 8005/1, Súpravy POS-GVS 1060/3, 
3070 /časť profesií zo 4. kat. do 3. po vykonaní organizačných a technických opatrení/;  TO-
WER AUTOMOTIVE, a.s., Stará a nová lisovňa, Sklad hutného materiálu, Nástrojáreň, Deš-
trukčná miestnosť, Repas, 3, 4; NAFTA, a.s. CA PZZP Láb- Centrálny areál podzemných 
zásobníkov plynu, Plavecký Štvrtok 3; SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s., Vlčie hrd-
lo, Diagnostika, Dielňa špeciálnych činností, premenný 3,4; TEBAU, spol. s r.o., Čistenie 



 
 

 

kovových podláh lešenia, Bojnická 18/C, BA, premenný 4; Vrabel & Dziak s.r.o., /agentúra 
dočasného zamestnávania/ Dielňa opracovania odliatkov a pieskovania GussBearbeitungsGe-
sellschaft k.s., Nádražná 34, Ivanka pri Dunaji, premenný 4; MEDICAL GLASS,a,s., Agátová 
22, BA, Divízia ampuliek 1. NP, údržbár, ustálený, 3; PERI spol. s r.o., vysokotlakové čiste-
nie debniacich prvkov, Šamorínska 18, Senec, premenný vysokofrekvenčný, 4; LOGAN IN-
VESTMENT,a.s Otryskávanie drťou, Šenkvická 5, Pezinok, ustálený 4; MONTOSTROJ a.s., 
Poľná 4, Senec, premenný 3; Doprastav Asfalt,a.s., prevádzka Obaľovacia súprava, Nitrianska 
cesta 5, Senec, hlavný strojník, elektrikár, premenný 3; OLO a.s., Spaľovňa odpadu Vlčie 
hrdlo 72, BA 3; LESY SR, š.p., Nám. SNP 8, BB, OZ Smolenice, Expedičný sklad dreva Pe-
zinok, manipulant 4; Doprastav,a.s., Závod Prefa-Armovňa, Nitrianska cesta 5, Senec 3,4), 
vibrácie prenášané na ruky (VW SLOVAKIA,a.s., hala H6b- Karosáreň SUV/Touareg-
finish Oberfläche výrobný pracovník AFO 7160,7170,7190,7200, Brúsna kabína č. 1, na ruky 
3; LESY SR, š.p., BB, OZ závod Šaštín-Stráže, Expedičný sklad dreva Rohožník, pilčík,  na 
ruky 4;  VW  SLOVAKIA,a.s.,  hala H4 – Karosáreň AUDI Q7 Brúsne kabíny AFO 300/320, 
 na ruky 4; RELAD spol. s r.o., Dolný Štál 768 /agentúra dočasného zamestnávania/, Dielňa 
opracovania odliatkov a dielňa pieskovania GussBearbeitungsGesellschaft k.s., Nádražná 34, 
Ivanka pri Dunaji, na ruky 3; SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s., Vlčie hrdlo, Dielňa 
špec. činností, na ruky 3; Vrabel & Dziak s.r.o., /agentúra dočasného zamestnávania/ Dielňa 
opracovania odliatkov a pieskovania GussBearbeitungsGesellschaft k.s., Nádražná 34, Ivanka 
pri Dunaji, na ruky 3; LESY SR, š.p., Nám. SNP 8, BB, OZ Smolenice, Expedičný sklad dre-
va Pezinok, manipulant, na ruky 4),  biologické faktory (2x UN Bratislava, Nemocnica akad. 
L. Dérera, KIGM,  Limbová 5, BA, Mcb. tbc, chlamydia psitaci 3; DFNsP BA,  Odd. urgent. 
príjmu - Mcb.tbc, bovis, chlamydia psitaci, vi Ebola, 3), chemické faktory (ecorec Slovensko 
s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, Príjmová-skladová hala, vedúci zmeny-predák, operátor, pevný 
aerosól: syntetické vlákna textilné, polymérne materiály, polystyrén, 3; SLOVNAFT MON-
TÁŽE A OPRAVY a.s., Vlčie hrdlo, Diagnostika, Dielňa špec. činností, 3), pevný aerosól 
(RELAD spol. s r.o., Dolný Štál 768 /agentúra dočasného zamestnávania/, Dielňa opracovania 
odliatkov a dielňa pieskovania GussBearbeitungsGesellschaft k.s., Nádražná 34, Ivanka pri 
Dunaji, s prevažne nešpecifickým účinkom -Fe a jeho zliatiny, 3; Vrabel & Dziak s.r.o., 
/agentúra dočasného zamestnávania/ Dielňa opracovania odliatkov a pieskovania GussBear-
beitungsGesellschaft k.s., Nádražná 34, Ivanka pri Dunaji, s prevažne nešpecifickým účin-
kom-železo a jeho zliatiny, 3; MONTOSTROJ,a.s., Poľná 4, Senec, s možným fi úč. – zvárač-
ské, s prevažne nešpecific. úč. –Fe a jeho zliatiny, 3; Doprastav Asfalt,a.s., Obaľovacia súpra-
va, Nitrianska cesta 5, Senec, hlavný strojník, elektrikár, nešpecif. + fibrogénny 4; OLO a.s., 
Spaľovňa odpadu Vlčie hrdlo 72, BA, aerosól nešpecif. –inertný prach 3), karcinogénne 
a mutagénne faktory (SLOVNAFT, a.s., Prevádzka 5- Výroba palív –stredisko 33510 Ex-
trakcia aromátov, Stredisko Operatívna údržba, benzén, 3; UN Bratislava, Nemocnica sv. Cy-
rila a Metoda, Antolská 11, BA, cytostatiká 3; SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s., 
Vlčie hrdlo, Diagnostika, Dielňa špec. činností, Dozor nad analyzačnými zariadeniami, ben-
zén 3; DFNsP BA, Odd. dopravných činností, cytostatiká, 3), ionizujúce žiarenie (2x UN 
Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5, BA, 3; UN Bratislava, Nemocnica sv. 
Cyrila a Metoda, Antolská 11, BA, 3), optické žiarenie-laser (2x UN Bratislava, Nemocnica 
akad. L. Dérera, Limbová 5, BA,3), psychická pracovná záťaž (DFNsP BA, Odd. urgent. 
príjmu, Anesteziolog. odd., Odd. intenzívnej medicíny, Klinika detskej psychiatrie, 3; ZSL 
distribučná,a.s., Čulenova 6, BA, Úsek dispečerského riadenia, dispečer VN,VVN, koordiná-
tor, 3).   
V r. 2014 bolo vydaných 8 rozhodnutí o zrušení rizikových prác a  zaradení prác do kat.1-2 na 
základe vykonaných technických, organizačných opatrení, resp. z dôvodu zrušenia prevádzky: 
hluk (Doprastav,a.s., Technický a skúšobný servis, Asfaltové a betonárske laboratórium, Nit-
rianska cesta 5, Senec, 3- zrušenie betonárskeho laboratória, dobudovanie zásteny s posuv-



 
 

 

nými dverami a skrátenie dĺžky pobytu priamo v laboratóriu; Doprastav,a.s., Závod 0911 
Technický a skúšobný servis, Mlynské nivy 68, BA, hluk, 3; PRUNUS, s.r.o. /pôvodne T-
STUDIO KUCHYNE, s.r.o./, stolárska dielňa Hraničná 16, BA, hluk, 3; Slovenská ľudová 
majolika v.d., Dolná 138, Modra, hlináreň, obsluha mlecích bubnov, hluk 3 - zrušené praco-
visko), vibrácie (VW SLOVAKIA,a.s.,  Karosáreň AUDI Q7, Finish AFO 170/1780, vibrácie 
na ruky 4. kat. -zaradené do 1. kat. na základe technických opatrení – úprava vibračných brú-
sok, výmena zariadenia, nastavenie robotických zváracích liniek- zrušené súčasne s aktualizá-
ciou brúsne kabíny, AFO 300/320, 4; ALAS SLOVAKIA, s.r.o., betonáreň Dolnozemská 11, 
BA, vodič CAT 928 G , vibrácie prenášané na telo,  3- skrátenie expozičného času + technic-
ké úpravy), chemické faktory  (Doprastav,a.s., Závod 0911 Technický a skúšobný servis, 
Mlynské nivy 68, BA, pevné aerosóly /horninové s prevažne fibrogénnym účinkom, pevný 
aerosól s prevažne nešpecifickým účinkom-cement, 3), karcinogénne a mutagénne faktory 
(VÚRUP,a.s. OBIOOMED, odd. ochrany ovzdušia, laborant (na základe zníženia stacionár-
nych odberov, vylúčenia expozície ťažkým kovom a výsledkov meraní, ktoré neprekračujú 
NPEL a THS, 2), umelé optické žiarenie  (Nemocničná a.s., Holubyho 35, Pezinok, Fyziat-
ricko- rehabilitačné odd. všeobecnej nemocnice s poliklinikou Malacky, laser 3B, 3). V  1 
prípade bolo konanie vo veci zrušenia rizikových prác zastavené: hameln rds a.s. Horná 36, 
Modra (zápisom v spise - účastník konania vzal svoj návrh späť).  
Sledovanie a registrácia rizikových prác, t.j. prác, pri ktorých je zvýšené riziko vzniku choro-
by z povolania, profesionálnej otravy, alebo iného poškodenia zdravia v súvislosti s prácou a 
pracovnými podmienkami sa uskutočnilo v programe automatizovaného systému triedenia 
rizík ASTR-2011.  
 
3. ZABEZPEČOVANIE  PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY 

§ 30a až 30d zák. č. 355/2007 Z.z.  
 

Prehľad zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby podľa  zákona  
                          č. 355/2007 Z.z. v organizáciách (firmách) v r. 2014 

                                                                                                                          tab. č. 2a 

PZS u zamestnávateľa – vlastnými zamestnancami 

Tímom PZS Lekárom Verejným zdra-
votníkom 

Bezpečnostným 
technikom**) 

RÚVZ 
BA Počet 

subjek-
tov* 

Počet 
zamest-
nancov / 
z toho 

v kategórii 
3 a 4 

Počet 
subjek-

tov* 

Počet 
zamest-
nancov 

Počet 
subjek-

tov* 

Počet 
zamest-
nancov 

Počet 
subjek-

tov* 

Počet 
zamest-
nancov 

zistenia 
 PPL 21 1 777/782 2 19 2 196 18 1 147 
zistenia 
iných 
odborov 

10 264/10 2 60 0 0 3 1 811 

Spolu  32 2 041/792 4 79 2 196 21 2 958 
*) Údaje získané výkonom ŠZD alebo písomným oznámením zamestnávateľa  (§ 30a ods. 2) 
**) Bezpečnostným technikom, autorizovaným bezpečnostným technikom 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
                                                                                                                                     tab. č. 2b 

PZS u zamestnávateľa – dodávateľským spôsobom 

Tímom PZS Lekárom Verejným zdra-
votníkom 

Bezpečnost-
ným techni-

kom*) RÚVZ 
BA Počet 

kontrolo-
vaných 

subjektov 

Počet zamest-
nancov / z toho 
v kategórii 3 a 4 

Počet 
kontrolo-
vaných 

subjektov 

Počet 
zamest-
nancov 

Počet 
kontrolo-
vaných 

subjektov 

Počet 
zamest-
nancov 

Počet 
kontro-

lovaných 
subjek-

tov 

Počet 
zamest-
nancov 

zistenia 
 PPL 261 36 455/7155 9 1 123 0 0 0 0 
zistenia 
iných 
odborov  

120 3 651/81 0 0 0 0 11 280 

Spolu  381 40 066/7 236 9 1 123 0 0 11 280 
*) Bezpečnostným technikom, autorizovaným bezpečnostným technikom, bezpečnostnotechnickou službou 
 

                                                                                                                                                        tab. č. 2c  

PZS – zamestnávateľ nemá zabezpečenú 

v subjektoch, kde nie sú 
vyhlásené rizikové práce 

v subjektoch s vyhlásenými  
rizikovými prácami 

RÚVZ BA Počet kontrolo-
vaných subjek-

tov 

Počet  zamest-
nancov 

Počet kontrolova-
ných subjektov 

Počet zamestnancov  
/ z toho v kategórii  

3 a 4 
zistenia  PPL 934 5 458 2 98/15 

zistenia iných odborov 1 238 3 732 0 0/0 

Spolu 2 172 9 190 2 0/0 
 
V r. 2014 RÚVZ BA získal údaje výkonom štátneho zdravotného dozoru (ŠZD), resp. písom-
ným oznámením zamestnávateľa v 2 644 prípadoch (odbor PPL v 1 249 prípadoch). Pri ŠZD 
bol zisťovaný stav zabezpečenia prevencie profesionálnych ochorení a ochorení súvisiacich 
s prácou prostredníctvom zdravotného dohľadu u zamestnávateľov - právnických i fyzických 
osôb. U väčšiny zamestnávateľov bol zabezpečený zdravotný dohľad dodávateľsky. V 2 172 
prípadoch bolo zistené, že zamestnávateľ nemá zabezpečený zdravotný dohľad, pričom išlo 
o pracoviská s faktormi práce zaradenými do  kat. 1 a 2. V 2 prípadoch (v r. 2013 v 36 prípa-
doch) bolo zistené, že PZS nie je zabezpečená v subjektoch s vyhlásenými rizikovými práca-
mi. Účastníkom konania bolo uložené zabezpečiť pre zamestnancov PZS. Poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti väčšinou využívali možnosť  plniť úlohy zdravotného dohľadu, resp. 
PZS vlastnými odbornými zamestnancami. Vo viacerých spoločnostiach, v ktorých pôvodne 
neboli vyhlásené rizikové práce, bol po zabezpečení zdravotného dohľadu a posúdení rizi-
ka podaný návrh na vyhlásenie rizikových prác. Z negatívnych zistení treba spomenúť, že 
úlohy, na ktorých sa má podieľať PZS, si často zabezpečovali výlučne sami zamestnávatelia 
(vypracovanie prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku, kategorizácia práce, zabezpe-
čenie objektivizácie pracovného prostredia), ktorí nemali dostatok skúseností ani vedomostí 
na túto činnosť. Vo frekvencii LPP vo vzťahu k práci neboli zistené nedostatky,  náplň LPP 
bola v súlade s Odborným usmernením MZ SR o náplni LPP vo vzťahu k práci z 01.03.2010. 
Výkon LPP pracovníkov, ktorí vykonávajú rizikové práce bol v niektorých prípadoch potvr-
dený len lekármi so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a až po upo-
zornení bol výkon potvrdený lekárom PZS s príslušnou špecializáciou.   



 
 

 

Prerušené bolo konanie vo veci zaradenia prác do 3. a 4. kategórie s rizikovým faktorom hluk 
a vibrácie spol. DDZ Drevomajstri, s.r.o., 065 11 Kolačkov 66, IČO: 31 725 244, pracovné 
činnosti vykonávané na pracovisku dielne opracovania odliatkov a dielne pieskovania Gus-
sBearbeitungsGesellschaft k.s., Nádražná 34, Ivanka pri Dunaji z dôvodu nedostatočných 
podkladov, vrátane nepredloženie posudku o zdravotnej spôsobilosti zamestnancov. Súčasne 
bolo spoločnosti oznámené, že zmluvu o poskytnutí služieb pracovného lekárstva uzatvorenú 
s ambulanciou praktického lekára, ktorý nedisponuje oprávnením ÚVZ SR na výkon PZS, nie 
je možné akceptovať.  
Správou Bio-Chrom, s.r.o. o výsledku preventívnych audiomatrických vyšetrení 106 zamest-
nancov Slovenskej filharmónie bolo preukázané, že všetci zamestnanci sú spôsobilí na výkon 
povolania v riziku hluku, celková strata sluchu podľa Fowlera nepresahuje primerané a prí-
pustné straty sluchu podľa platných predpisov v závislosti na veku a dobe expozície 
u žiadneho zo sledovaných členov orchestra. Sluch zamestnancov SF je dlhodobo stabilizova-
ný. Zamestnávateľ zabezpečuje členom Orchestra SF špeciálne individuálne zvukovodové 
chrániče sluchu s hudobnými akustickými filtrami.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
4. PREŠETROVANIE  PODOZRENÍ  NA CHOROBU Z POVOLANIA 

 
Prehľad  prešetrovaní podozrení na chorobu z povolania   v r. 2014   
                                                                                                                                     

tab.č.3 

Prešetrovanie podozrení na chorobu z povolania  
 

Č. Č.  
položky 
Zoznam 
CHzP 

Diagnóza Organizácia 
(posledný zamestnávateľ) 

Profesia 
verzia  

2012 SK  
SCO -08 

Záver  
prešet-
renia  
S / N  
 ? / K  
 X* 

Lehota 
(v dňoch)* 

1 10 Choroba zo sírouhlíka CHZJD n.p. - Istrochem 8151 999 S 24 
2 

19 
 

Choroba z ionizujúceho 
žiarenia   
Ca kože- bazaliom  

OÚSA,s.r.o.Heydukova  10, 
BA 3211 000 N 

86 

 
3 

19 
 
 
 

Choroba z ionizujúceho 
žiarenia   
Ca thyreoidei  
z  r. 2013 

OÚSA,s.r.o.Heydukova  10, 
BA 2212 059  N  

169 
vyžiadanie 
odborných 
vyšetrení 

 
4 24 

 
 

Infekč. a parazit. choroby   
Aspergilóza pľúc 
 

NOU Klenová 1, BA  
 

2212 013 
 

N 
 

222 
vyžiadanie 
odborných 
vyšetrení 

 
5 24 

 

Infekčné a parazitárne cho-
roby   
Tbc pulm 

UN BA, Nemocnica Ružinov 
 

5329 001 
 

S 
 

89 

 
6 
 
 
 
 

27 
 
 
 

 
38 

 
 

Choroba vyvolaná prácou 
v hyperbarických podmien-
kach  
Ischemické poškodenie 
mozg. tkaniva  
Porucha sluchu z hluku-
tinitus aurium 
PHS l.dx. 

Doprastav Export, s.r.o. 
Staviteľská 5, BA 
 
 
 7114 001 

N 
 
 
 
 

N 
 

107 
činnosť mimo 

územia SR 

 
7 

28 

Choroba z vibrácií 
Vazoneuróza HK  
z  r. 2013 

VW SLOVAKIA a.s. BA,  
 H6b Karosáreň SUV 7132 007 S    

65 

 
8 

28 
 

Choroba z vibrácií  
Extrúzia disku L5/S1 

DENDRA SLOVAKIA 
s.r.o., Hagarova 21, BA?  X 

neuvedené 
presné ob-

chodné meno 
spol.  

9 28 
29 

 
 

Choroba z vibrácií  
Choroba z  DNJZ 
Vazoneuróza HK, SKT 
bilat. 

VW SLOVAKIA a.s. BA,  
H2 Lakovňa 7132 004 

S 
N 

94 

 
10 

 

28 
29 

 
 

Choroba z vibrácií 
Choroba z DNJZ 
Vazoneuróza HK, Epicon-
dylitis, PHS bilat.   

HOCHTIEF  Connstruction 
Slovakia s.r.o.  X 

2 
MDVaRR SR 

 
11 

 
28 
29 

 
 
 

Choroba z vibrácií  
Choroba z DNJZ 
Raynaudov sy HK,  SKT 
l.dx.. Epicondylitis uln. 
hum. bilat., Impingement  
sy bilat. 

OHL ŽS,a.s. organizačná 
zložka, Furmanská 6, BA 
 
  

X 
 

3 
MDVaRR SR 

 



 
 

 

 

Prešetrovanie podozrení na chorobu z povolania  
 

Č. Č.  
položky 
Zoznam 
CHzP 

Diagnóza Organizácia 
(posledný zamestnávateľ) 

Profesia 
verzia  

2012 SK  
SCO -08 

Záver  
prešet-
renia  
S / N  
 ? / K  
 X* 

Lehota 
(v dňoch)* 

 
12 

 

28 
29 

 
 
 
 

Choroba z vibrácií   
Choroba z DNJZ 
Raynaudov sy HK,  SKT 
l.dx.. Epicondylitis radialis 
hum. bilat., Impingement sy 
bilat. 

AIRPRO s.r.o., Údernícka 5, 
BA v likvidácii 
 7222 002 

N 
N 
 
 
 
 

99 
spoločnosť 
v likvidácii 

 
13 

 
 

28 
29 

 
 
 
 

Choroba z vibrácií  
Choroba z  DNJZ 
Raynaudov sy HK,  SKT 
l.sin., Sy canalis cubiti l.sin.,  
Epicondylitis radialis hum. 
bilat., PHS  bilat. 

Alfastavba, s.r.o., BA 
 
 9313 002 

N 
N 
 
 
 
 

138 
posun šetrenia 

zamestnávateľom 

 
14 

28 
29 

 

Choroba z z vibrácií   
Choroba z  DNJZ  
SKT  bilat. Slomatec s.r.o., DNV, BA 8211 000 

S 
S 
 

82 

 
15 28 

29 
 

Choroba z vibrácií  
Choroba z DNJZ 
Raynaudov sy HK,  SKT 
l.dx. 

GST Service s.r.o., Vajnor-
ská 135, BA  X 

spoločnosť 
v likvidácii 

 
16 

29 
 
 
 

Choroba z DNJZ    
z r. 2013 
Impingement sy l.dx., SKT 
l.dx.  

VW SLOVAKIA a.s. BA 
H3 JIT 
 4321 001 S   

126 
doplňujúce 

údaje z KPLT 

 
17 

29 
 

Choroba z DNJZ  
SKT  bilat.  

VW SLOVAKIA a.s. BA,  
H6b Karosáreň SUV 7543 012 N 89 

 
18 

29 
 

Choroba z DNJZ  
SKT  bilat. ZŠ Kalinčiakova 9412 000 N 78 

 
19 29 

 
Choroba z DNJZ  
SKT  bilat. 

Ing. Jarmila Medveďová,  
 Salón Jarka, Furdekova 8, 
BA  5141 000 S 

41 

 
20 29 

 
Choroba z DNJZ  
Impingement sy (PHS)  l.dx. 

VW SLOVAKIA a.s. BA 
H8 Agregáty 8211 000 N 

108 
celozávodná  
dovolenka 

 
21 

29 
 
 

Choroba z DNJZ  
Impingement sy ulnocarpa-
lis l.dx. 

UNB BA, Nemocnica akad. 
L. Dérera 3255 001  S 

41 

 
22 

29 
 

Choroba z DNJZ  
SKT  l.dx. 

VEM Slovakia, s.r.o., 
Piešťany  

X 
 

RÚVZ  TT 

 
23 

29 
 

Choroba z DNJZ  
SKT  bilat. 

RF, spol. s r.o., Továrenská 
15, Malacky     8219 00 S 89 

 
24 

29 
 

Choroba z DNJZ  
Impingement sy   l.sin. 

EUREST, spol. s r.o., Mile-
tičova 40, BA  X 

nedoriešené 
v danom roku 

 
25 37 

 
 

Astma bronchiale  
z r. 2013 
 

Záhorácke pekárne a cukrár-
ne, a.s., Cesta mládeže 12, 
Malacky 8160 006  S   

147 
objektivizácia 

prachu zamestná-
vateľom 

 
26 37 Astma bronchiale  

RF, spol. s r.o., Továrenská 
15, Malacky 8219 999 ? 87 

 
27 37 Astma bronchiale 

1. Bratislavská pekárenská 
a.s.  X 

nedoriešené 
v danom roku 

 



 
 

 

 
 

Prešetrovanie podozrení na chorobu z povolania  
 

Č. Č.  
položky 
Zoznam 
CHzP 

Diagnóza Organizácia 
(posledný zamestnávateľ) 

Profesia 
verzia  

2012 SK  
SCO -08 

Záver  
prešet-
renia  
S / N  
 ? / K  
 X* 

Lehota 
(v dňoch)* 

 
28 

 
 

38 
 
 

Porucha sluchu z hluku   
z r.2013 
 

Nafta, a.s., Votrubova 1, BA 
 
 8113 003   S   

132 
objektivizácia 

hluku zamestná-
vateľom 

 
29 44 

 
Alergická alveolitída – 
múka  z r. 2013 

KUGLUF spol. s r.o., Mly-
narovičova 28, BA                                                                                                                                                                7512 001  S  

143 
posun   šetrenia 

zamestnávateľom 
 

33 47 
 

Fibróza pľúc  
 

VERSUS, a.s. , Moskovská 
4, BA 8143 002 ? 

148 
posun   šetrenia 

zamestnávateľom 
 

31 
 
 

47 
 

 29 
 

Choroby chrbtice  
LIS  L4-L5 
SKT 
 

CCS Cargo Customs Service 
s.r.o., Gajova 13, BA  
 

8344 000 
 

N 
 

N 
 

148 
posun   šetrenia 

zamestnávateľom 

 
32 47 Choroby krčnej chrbtice  VW SLOVAKIA a.s. BA  X 

nedoriešené 
v danom roku 

 
33 47 

Choroby Th a L chrbtice, 
depresívne úzkostný sy   dm drogerie markt, s.r.o.  X 

nedoriešené 
v danom roku 

SPOLU 
počet 

prešet-
rení 

30      

Poznámka:  
V tabuľke je uvedený počet prešetrení podľa položiek zoznamu chorôb z povolania (nezhoduje sa  s počtom  
fyzickým  osôb, u  ktorých bola  prešetrovaná  choroba z  povolania, vzhľadom  na to, že  u jednej fyzickej oso-
by  bolo prešetrovanie  podozrenia na  chorobu z  povolania,  ktorá zahŕňa viac položiek zoznamu chorôb z po-
volania – najčastejšia  kombinácia položiek 28/29). 
Záver prešetrenia: 
S = súvisí – pracoval za podmienok kedy môže vzniknúť choroba z povolania 
N = nesúvisí – nepracoval za podmienok kedy môže vzniknúť choroba z povolania 
? = nejednoznačné/sporné 
K =  podozrenie na chorobu z povolania bude došetrené na regionálnej alebo celoslovenskej komisii na posu-

dzova 
        nie chorôb z povolania 
X =  nedoriešené = nedoriešené v danom roku, alebo záver nebol stanovený (pracovisko v zahraničí, zánik spo-

ločnosti, spoločnosť v likvidácii, žiadosť odstúpená orgánu VZ iného rezortu, inému RÚVZ v SR, pracov-
ník zomrel, adresát neznámy, prešetrenie nebolo indikované z dôvodu dodatočne zisteného úrazového deja 
ochorenia) – uviesť dôvod 

Lehota = lehota vypracovania odborného stanoviska pri podozrení na chorobu z povolania od prijatia žiadosti zo 
špecializovaného pracoviska po odoslanie stanoviska (§ 31a ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z.) * pri nedorie-
šených prípadoch a v prípade nedodržania maximálnej lehoty 90 dní uviesť aj dôvod v príslušnom stĺpci, 
napr.: X spoločnosť v likvidácii; 138 dní (objektivizácia hluku zamestnávateľom) 

 
     
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Členenie profesií  
                                                                                                                                                                      tab. č. 3a 

2212 013 Klinický onkológ 
2212 059  Rádiológ 
3211 000  Rádiologický technik 
3255 001 Masér v zdravotníctve  
4321 001 Pracovník v sklade (skladník) 
5141 000 Kaderník 
5329 001   Sanitár 
7114 001   Železiar v stavebníctve 
7132 004  Operátor povrchových úprav (výroba motoprových vozidiel) 
7132 007 Lakovač, natierač kovu a kovových konštrukcií 

 7222 002  Prevádzkový zámočník (údržbár). 
7512 001  Pekár 
7543 012  Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe  
8113 003   Ťažiar 
8143 002 Operátor linky pre výrobu výropbkov z papiera 
8151 999  Operátor stroja na výrobu vlákien a pradiarenských výrobkov  inde neuvedený     
8160 006 Operátor zariadenia na výrobu chleba, pečiva a múčnych výrobkov 
8211 000 Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe  
8219 003  Montážny pracovník gumárenských, plastových výrobkov 
8219 999 Montážny pracovník inde neuvedený 
8344 000 Operátor vysokozdvižného vozíka 
9313 002  Pomocný pracovník na stavbe budov  
9412 000 Pomocník v kuchyni 

 
 
5. CHOROBY  Z  POVOLANIA 
  

V roku 2014 sa vykonávalo, na žiadosť pracovísk klinického pracovného lekárstva, 
prešetrovanie vplyvu faktorov práce a pracovného prostredia na vznik profesionálnych po-
škodení zdravia zamestnancov u hlásených podozrení na chorobu z povolania. V r. 2014 bolo 
doručených na RÚVZ BA 27 žiadostí na vykonanie prešetrenia podozrenia na chorobu z po-
volania. V 5 prípadoch záver nebol stanovený (žiadosť odstúpená MDVaRR SR, inému 
RÚVZ v SR, spoločnosť v likvidácii, neuvedené presné obchodné meno spoločnosti -adresát 
neznámy), v 7 prípadoch bol súvis potvrdený, v 9 prípadoch nebol potvrdený, v 2 prípadoch 
sa nedalo jednoznačne vyjadriť, 4 prípady ostali nedošetrené. Zo 6 nevybavených žiadostí z  r. 
2013, v 5 prípadoch bol súvis potvrdený, v 1 prípade nebol potvrdený.  
Z jednotlivých podozrení na chorobu z povolania sa aj v r. 2014 na 1. mieste umiestnili DNJZ 
s celkovým počtom 15 (v r. 2013 – 17), z toho 6 prípadov v spojení s chorobou z vibrácií a 1 
prípad v spojení s chorobou chrbtice. 1 prípad DNJZ bol došetrený z r. 2013, súvis s výkonom 
práce bol potvrdený. Z 15 podozrení na chorobu z DNJZ z r. 2014 v 4 prípadoch bol súvis 
s výkonom práce potvrdený, resp. sa nedal vylúčiť, v 6 prípadoch nebol potvrdený, 1 prípad 
ostal neprešetrený a v 4 prípadoch záver nebol stanovený- žiadosť bola odstúpená MDVaRR 
SR, inému RÚVZ v SR, resp. išlo o spoločnosť v likvidácii. Podrobný popis prípadov DNJZ 
bol uvedený vo vyhodnotení projektov a programov za rok 2014. Na 2. mieste s počtom 8 sa 
umiestnila choroba z vibrácií, z toho v 6 prípadoch v spojení s DNJZ. Kauzálny súvis s prá-
cou bol potvrdený v 2 prípadoch, v 2 prípadoch sa súvis s vykonávanou prácou nedal potvr-
diť, v 4 prípadoch záver nebol stanovený- žiadosť bola odstúpená MDVaRR SR, inému 



 
 

 

RÚVZ v SR, resp. išlo o spoločnosť v likvidácii. 3x bolo doručené na prešetrenie v r. 2014 
iné poškodenie zdravia z práce, 2x astma bronchiale, infekč. a parazit. choroby a porucha slu-
chu z hluku. Po  1 prípade sa vyskytli : 
 
choroba z ionizujúceho žiarenia, choroba zo sírouhlíka,  choroba vyvolaná prácou v hyperba-
rických podmienkach, fibróza pľúc.  
V prípade zistenia hygienických nedostatkov pri  prešetrovaní choroby z povolania na praco-
visku, bolo spoločnosti uložené v stanovenom termíne odstrániť zistené nedostatky, v 1 prí-
pade bola uložená sankcia. Išlo najmä o predloženie návrhu na uvedenie priestorov do pre-
vádzky (spol. VERSUS, a.s., Moskovská 4, BA bola uložená pokuta za prevádzkovanie tla-
čiarne na Pribinovej ul.21 v BA  bez kladného rozhodnutia RÚVZ BA a hygienické nedostat-
ky zistené pri prešetrovaní), predloženie prevádzkového poriadku pre práce súvisiace s expo-
zíciou nebezpečným chemickým faktorom a hluku na schválenie, predloženie návrhu na zara-
denie prác do kategórie rizikových prác, predloženie posúdenia rizík z expozície zamestnan-
cov nebezpečným chemickým faktorom a hluku, hodnotenie lokálnej fyzickej záťaže zamest-
nancov, posúdenie celkovej fyzickej záťaže zamestnancov a pracovných polôh (SLOMATEC 
s.r.o. - zaoberá sa zváraním dielov karosérií automobilov, spoločnosť následne predložila ná-
vrh na zaradenie profesie obsluhovateľ zariadenia do 3. kategórie s rizikovým faktorom fy-
zická záťaž), posúdenie ručnej manipulácie s bremenami, zabezpečenie a predloženie posúde-
nia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na práce spojené s ručnou manipuláciou s breme-
nami. Zástupcovia PZS sa väčšinou na prešetrení zúčastňovali a spolupracovali pri predklada-
ní požadovaných podkladov.   
Vzhľadom k odstupu času sa často stáva, že strojnotechnologické zariadenia, spôsob vykoná-
vania pracovnej činnosti a často ani samotné pracoviská pri prešetrovaní možnej choroby 
z povolania už neexistujú, správcovia konkurznej podstaty nedisponujú potrebnými údajmi 
o zamestnancoch, alebo nemajú záujem spolupracovať, mnohé činnosti vykonávajú zamest-
nanci v zahraničí. Ak sa na prešetrení nezúčastní dotknutá osoba, ktorá je vždy pozvaná na 
prešetrenie, je možné vychádzať len z ústneho podania zástupcov zamestnávateľa, pričom 
často vznikajú rozpory. Prešetrenie je problematické aj u SZĆO, možno vychádzať len z úda-
jov, ktoré poskytne poškodená osoba.  Zaslané žiadosti KPLaT  v mnohých prípadoch neob-
sahujú  lekársku správu, presný názov a adresu zamestnávateľa, sú v nich uvedené chybné 
údaje, dodatočne býva oznámené, že hygienický prieskum pracoviska nie je indikovaný, resp. 
dodatočne je zaslaná žiadosť o došetrenie ďalšej položky zoznamu chorôb u tej istej osoby 
z toho istého časového obdobia.   

 
6. TOXICKÉ  A  VEĽMI  TOXICKÉ CHEMICKÉ  LÁTKY A ZMESI  

 
Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na prácu s toxickými a veľmi toxickými látka-
mi, zriadená na RÚVZ Bratislava, v r. 2014 zaevidovala 47 žiadostí o vydanie osvedčenia 
odbornej spôsobilosti. V r. 2014 bolo vydaných 28 osvedčení odbornej spôsobilosti na zákla-
de overenia predložených dokladov a 9 osvedčení na základe skúšky. Skúšky sa v r. 2014 
uskutočnili 3x. V 29 prípadoch boli žiadatelia vyzvaní na doplnenie podania o požadované 
náležitosti (doklad o dĺžke odbornej praxe, doklad o dosiahnutom vzdelaní, zoznam látok, 
doklad o absolvovaní odbornej prípravy). V 2 prípadoch zoznam látok a zmesí neobsahoval 
toxické a veľmi toxické látky a zmesi (žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti bez skúšky), 
v 1 prípade žiadateľ nepreukázal dostatočnú dĺžku odbornej praxe pre absolvovanie skúšky.   
Od augusta 2014 je v zmysle novely zák. NR SR č. 355/2007 – zák. č. 204/2014 vyžadovaný 
doklad o absolvovaní odbornej prípravy žiadateľov  na prácu s toxickými a veľmi toxickými 
látkami a zmesami akreditovanou spoločnosťou.      
 



 
 

 

                                         Osvedčenia o odbornej spôsobilosti  
                      tab. č. 4 

Počet vydaných osvedčení o odbornej spôsobilosti na prácu  
s toxickými a veľmi toxickými látkami a zmesami 

Počet odobra-
ných osvedčení RÚVZ v sídle 

kraja Na základe skúšky 
pred komisiou 

Na základe dĺžky 
odbornej praxe (bez 

skúšky) 
Spolu Spolu 

Bratislava  
hlavné mesto 9 28 37 0 

 
 
 V roku 2014 bolo vykonaných 36 previerok zameraných na kontrolu dodržiavania opat-
rení na ochranu zdravia pri práci s toxickými a veľmi toxickými látkami vyplývajúcich zo 
zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a NV SR č. 
355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým 
faktorom pri práci na vedecko-výskumných pracoviskách, v priemysle, v lekárňach a predaj-
niach na území Bratislavského kraja. Bolo skontrolované: 
 používanie a skladovanie toxických a veľmi toxických látok a zmesí  
 používanie a skladovanie látok uvedených v prílohe č. 3 k zák. č. 355/2007 Z.z., na 

ktorých odborné využívanie je potrebné vykonať skúšku 
 používanie a skladovanie vybraných chemických faktorov, ktoré sú zakázané podľa 

prílohy č. 3 k NV SR č. 355/2006 Z.z.   
 klasifikácia látok a zmesí podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

1272/2008/EHS,  spôsob oboznámenia sa zamestnancov s kartami bezpečnostných údajov 
(KBÚ)  

 schválenie používania veľmi toxických látok a zmesí  orgánom verejného zdravotníctva  
 schválenie prevádzkového poriadku orgánom verejného zdravotníctva, vypracovanie 

posudku o riziku   
 evidencia veľmi toxických látok a zmesí 
 preukázanie odbornej spôsobilosti zamestnancov na manipuláciu s toxickými a veľmi 

toxickými látkami  
 poskytovanie OOPP zamestnancom a ich  používanie  
 likvidácia prázdnych obalov a nespotrebovaných zvyškov prípravkov na ochranu rastlín 

a zaobchádzanie s nebezpečným odpadom  
 zabezpečenie preventívnej zdravotnej starostlivosti o zamestnancov. 
V štátnom zdravotnom dozore sa použilo 69 kontrolných listov –dotazníkov informovanosti 
zamestnancov (C), pričom sa zistilo, že zamestnanci sú informovaní o zdravotných rizikách 
vyplývajúcich z expozície  chemickým faktorom pri práci, pravidelne sa zúčastňujú školení, 
sú vybavení osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, zamestnávateľ zabezpečuje 
opatrenia na ochranu ich zdravia. Zistené nedostatky (4x), ktoré sa týkali najmä aktualizácie 
prevádzkových poriadkov boli uvedené v záznamoch zo štátneho zdravotného dozoru s ter-
mínom ich odstránenia. Odstránenie zistených nedostatkov bolo následne skontrolované. Bolo 
poskytnutých 92 konzultácií, týkajúcich sa povinností pri manipulácii s toxickými látkami 
a zmesami. 
Aplikácia požiadaviek na ochranu zdravia zo strany zamestnávateľa bola posudzovaná v pre-
vádzkových poriadkoch predkladaných na schválenie orgánu verejného zdravotníctva. V roku 
2014 bolo posúdených a schválených 274 prevádzkových poriadkov pracovísk s nebezpeč-
nými chemickými faktormi, pričom 23 konaní bolo prerušených z dôvodu nedostatočnej od-
bornej úrovne predložených materiálov (žiadatelia boli vyzvaní doplniť klasifikáciu látok a 
zmesí podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1272/2008/EHS, identifikáciu nebez-



 
 

 

pečenstiev a hodnotenie  zdravotných rizík z expozície zamestnancov toxickým a veľmi to-
xickým látkam a zmesiam, uviesť spôsob oboznámenia sa zamestnancov s KBÚ) a nepreuká-
zania odbornej spôsobilosti pracovníka priamo riadiaceho prácu s toxickými látkami.   
V 1 prípade bolo začaté správne konanie za správny delikt podľa § 57 ods. 42 písm. d) zák. č. 
355/2007 Z.z.- nesplnenie povinnosti predložiť prevádzkový poriadok pre práce s expozíciou 
chemickým faktorom na posúdenie orgánu verejného zdravotníctva v prevádzke Oprava a 
predaj vozidiel OPEL na Panónskej ceste 19 v BA účastníka konania  M a H spol. s r.o., Pa-
nónska cesta 43, 851 04 BA, IČO: 31 361 781. 
V roku 2014 boli vydaných 9 rozhodnutí k návrhom na skladovanie a manipuláciu s veľmi 
toxickými látkami a zmesami v priemysle, zdravotníctve, štátnej správe a vo vedeckovýs-
kumných spoločnostiach pre ÚKSUP, Matúškova 21, BA, Odbor vinohradníctva a vinárstva, 
dichroman didraselný, Odbor registrácie pesticídov, pesticídy; AQUASECO s.r.o., laborató-
rium Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, síran ortuťnatý, dichroman draselný; NAFTA, 
a.s. CA PZZP Láb- centrálny areál podzemných zásobníkov plynu, Plavecký Štvrtok, síran 
ortuťnatý, dichroman draselný, sírovodík; GEORGANICS s.r.o., Koreničova 1, BA –
obchodná činnosť; hameln rds a.s., Maloobjemová výroba API, odd. výroby liečiv, horná 36, 
Modra, metansulfonyl chlorid; ETI ELB s.r.o., Potočná 42, Báhoň, Výroba elektroinštalačné-
ho materiálu, kyanid sodný, draselný, strieborno-draselný;  RÚVZ BA, Odbor hygienických 
laboratórií, Ružinovská 8, azid sodný, chlorid ortuťnatý, 1,3, 1,4 dinitrobenzol; dvojchroman 
draselný, tolylene 2,4, 2,6  diisocyanate; kyanid sodný, draselný, oxid ortuťnatý červený, žltý, 
kadmiumsulfat-hydrat, seleničitan sodný, síran kademnatý, berýlium, dusičnan ortuťnatý, 
jodid ortuťnatý, dvojchroman sodný, draselný, nitrát sodný, 2,4-diaminotoluén, bromičnan 
draselný; AXON Neuroscience SE, SVALZ v odbore klinická biochémia, Dúbravská cesta 9, 
BA, aminopterin, azid sodný, 2-cyklohexén-1-ón, dichróman didraselný, ethyl chloroformate, 
hygromycin B, kolcemid, kolchicin, 2-merkaptoetanol, oxid osmičelý, seleničitan sodný, sko-
polamin hydrochlorid, tetraisopropyl pyrophosphoramide, thiomersal, uranylacetát; SLOV-
NAFT,a.s., Vlčie hrdlo 1, BA, P1 Skladovanie, kyslý plyn, odsírený kvapalný plyn, sírovodík, 
P2 Destilácia sírovodík, P3 Hydrokrakovanie sírovodík, P4 Krakovanie sírovodík, tetrakarbo-
nyl niklu, P5 Výroba palív sírovodík, kyslý tlakový plyn s obsahom sírovodíka, Kontrola kva-
lity –dichroman draselný, kyselina fluorovodíková, azid sodný, chlorid ortutnatý, síran ortut-
natý, síran kademnatý,  sírovodík.   
Prerušené bolo 1 konanie účastníkovi konania: synlab slovakia s.r.o., laboratóriá SVALZ v 
odbore klinická biochémia, mikrobiológia, hematológia, transfuziológia, imunológia a alergo-
lógia, Limbová 5 BA (kyanidy)  z dôvodu nepreukázania účinnosti digestorov a odbornej spô-
sobilosti na prácu s toxickými látkami uvedenými v príl. č. 3 k zák. č. 355/2007 Z.z.. Zasta-
vené boli 2 konania na žiadosť účastníka konania z dôvodu pripravovaných organizačných a 
racionalizačných zmien: ÚKSUP, Matúškova 21, BA, Odbor ŽP a ekológie poľnohospodár-
stva, odbor diagnostiky, Odd. všeobecnej a karanténnej diagnostiky, Odd. molekulárnej bio-
lógie, Hanulova 9/A, BA; ÚKSUP, Odbor krmív a výživy zvierat a Odbor pôdy a výživy rast-
lín,  Matúškova 21, BA.  
Používanie a skladovanie vybraných chemických faktorov, ktoré sú zakázané podľa prílohy č. 
3 k NV SR č. 355/2006 Z.z. nebolo zistené.  
V Bratislavskom kraji nebola v roku 2014 riešená žiadna mimoriadna situácia ani havária. 
Bolo zaslané oznámenie Istrochem Reality, a.s. o požiari na skládke odpadov, prevádzka SO 
Budmerice, kazeta č. 5., ktorý vznikol dňa 12.06.2014. Podľa informácií kontrolného chemic-
kého laboratória Nitra nebolo zistené prekročenie limitných hodnôt znečistenia ovzdušia.       
V r. 2014 bolo vydaných viacero rozhodnutí k zmene v prevádzkovaní predajní spočívajúcej 
v rozšírení sortimentu o predaj elektronických cigariet a náplní do elektronických cigariet 
(Elektrodomy NAY a.s.), podľa predložených KBÚ zmesi neboli klasifikované ako toxické.  



 
 

 

V r. 2014 pracovníci odboru PPL zabepečovali odbornú prípravu na prácu s veľmi toxickými 
a toxickými látkami a zmesami akreditovanú MŠ SR pod číslom: 13/2014/14/1, organizovanú 
Inštitútom bezpečnosti práce, s.r.o., Bratislava pre 51 účastníkov.   

 
7. KARCINOGÉNNE  A MUTAGÉNNE FAKTORY 

 
  V roku 2014 boli v Bratislavskom kraji 8x schválené činnosti spojené s výrobou, spra-
covaním, manipuláciou, skladovaním chemických karcinogénov a mutagénov 1A,1B v  spo-
ločnostiach: AQUASECO s.r.o., Laboratórium vôd, Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji 
1B fenolftaleín, 10g/rok; 1B chlorid kobaltnatý hexahydrát, 10g/rok; 1B chroman draselný, 50 
g/rok; 1B dichroman didraselný, 100 g/rok, laboratórne činnosti; NAFTA, a.s., Centrálny are-
ál Gajary (CAG), 1B gazolín; NAFTA, a.s. CA PZZP Láb- centrálny areál podzemných zá-
sobníkov plynu, Plavecký Štvrtok, 1B gazolín, 1B ropa, 1B chroman draselný, 1B fenoltaleín, 
1B dichroman draselný, 1B silikagél s obsahom chloridu kobaltnatého; GEORGANICS s.r.o., 
Koreničova 1, BA, obchodná činnosť,  1A oxid chrómový, 1B dimethyl sulfate, 2 chloroacry-
lonitrile; ETI ELB s.r.o., Potočná 42, Báhoň, Výroba elektroinštalačného materiálu, 1A síran 
nikelnatý, chlorid nikelnatý; RÚVZ BA, Odbor hygienických laboratórií, Ružinovská 8, 1B 
hexachlórbenzén,; AXON Neuroscience SE, SVALZ v odbore klinická biochémia, Dúbravská 
cesta 9, BA 1B: aminopterin, kongo červeň, dichróman didraselný, dimetylformamid, evans 
blue, CHAPS, chlorid kobaltnatý, imidazol, kolchicin, kyselina boritá, rotiphorese gel 30; 
SLOVNAFT,a.s., Vlčie hrdlo 1, BA, Kontrola kvality, 1B dichroman draselný.   
 
Prerušené bolo 1 konanie synlab slovakia s.r.o., laboratóriá SVALZ v odbore klinická bio-
chémia, mikrobiológia, hematológia, transfuziológia, imunológia a alergológia, Limbová 5 
BA, 1A kyselina chromsírová, 1B benzén z dôvodu nepreukázania účinnosti digestorov.  
V r. 2014 sa v Bratislavskom kraji evidovalo celkom 763 zamestnancov, z toho 527 žien, kto-
rí vykonávali rizikové práce 3. kategórie s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym fakto-
rom. V porovnaní s r. 2013 (707/494) sa počet exponovaných zvýšil. Rizikové práce s riziko-
vým faktorom karcinogénne a mutagénne faktory boli v r. 2014 aktualizované v 4 prípadoch: 
SLOVNAFT, a.s., Prevádzka 5- Výroba palív –stredisko 33510 Extrakcia aromátov, Stredi-
sko Operatívna údržba, benzén, 3; UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 
11, BA, cytostatiká 3;  SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s., Vlčie hrdlo, Diagnostika, 
Dielňa špeciálnych činností, Dozor nad analyzačnými zariadeniami, benzén 3; DFNsP BA,  
Odd. dopravných činností, cytostatiká, 3. V 1 prípade boli rizikové práce zrušené účastníkovi  
VÚRUP, a.s. OBIOOMED, odd. ochrany ovzdušia, laborant (na základe zníženia stacionár-
nych odberov, poklesu vykonávaných meraní, vylúčenia prítomnosti laboranta, vylúčenia 
expozície ťažkým kovom a výsledkov meraní, ktoré neprekračujú NPEL a THS).   
Používanie látok, ktoré poškodzujú reprodukciu bolo v r. 2014 zaznamenané v minimálnych 
množstvách: (tetraboritan dvojsodný dekahydrát 50g/rok AQUASECO s.r.o., laboratórium 
vôd, Ivanka pri Dunaji, práce boli zaradené do 2. kategórie). Podľa údajov z automatizované-
ho spracovania rizikových prác ASTR_2011 bolo v r. 2014 exponovaných 520/465 pracovní-
kov látkam poškodzujúcich reprodukciu v 3. kategórii. Ochrana zdravia pri práci s uvedenými 
látkami je zohľadnená v posudku o riziku, používanie látok, ktoré narúšajú endokrinný systém 
nebolo pri kontrole zistené.   
Rozhodnutím bol schválený v 11 prípadoch prevádzkový poriadok pre práce s expozíciou 
chemickým karcinogénom a mutagénom na vedecko-výskumných pracoviskách, vo výrob-
ných podnikoch, pri skladovaní a v 109 prípadoch pre práce súvisiace s odstraňovaním sta-
vebných materiálov s obsahom azbestu.   
V sledovanom období bolo vykonaných 32 previerok zameraných na plnenie povinností za-
mestnávateľov vyplývajúcich z NV SR č. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred 



 
 

 

rizikami súvisiacim s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci. Posudzo-
vali sa pracoviská s výskytom týchto faktorov najmä v odvetví zdravotníctva, priemyslu 
a vedecko-výskumné pracoviská. Opatrenia na odstránenie hygienických nedostatkov pri ma-
nipulácii s karcinogénnymi látkami neboli uložené. V štátnom zdravotnom dozore sa použilo 
16 kontrolných listov (K) - dotazníkov informovanosti zamestnancov. Vyhodnotením dotaz-
níkov sa zistilo, že zamestnanci sa dobre orientujú v problematike ochrany zdravia pri práci s 
karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi, pravidelne sa zúčastňujú školení, zamestnávatelia 
poskytujú zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky a na pracoviskách sa vyko-
návajú  preventívne opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov. Bolo poskytnutých 43 kon-
zultácií v problematike manipulácie a skladovania chemických karcinogénov a mutagénov, 
najmä pri vypracovaní prevádzkových poriadkov, posudkov o riziku, klasifikácii karcinogé-
nov a mutagénov.  
Cielene sa vykonával dozor pri búraní a demoláciách stavieb obsahujúcich azbestocementový 
materiál a pri rekonštrukciách a opravách objektov, pri ktorých bol použitý stavebný materiál 
s obsahom azbestu. Príslušným stavebným úradom a stavebníkom boli oznámené povinnosti, 
ktoré je povinný vlastník stavby splniť, v prípade, že pri búracích prácach dôjde k manipulácii 
a likvidácii azbestocementového stavebného alebo izolačného materiálu. (Dream Field Pro-
perty s.r.o., Odstránenie existujúcich objektov areál pivovaru Stein- Bernolákova, Blumentál-
ska a Legionárska ul., BA; odstránenie nepovolenej stavby parc.č.5908/6 k.ú. Petržalka, 
vlastníka Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, BA; odstránenie skla-
dových hál, Nové záhrady II, k.ú. Ružinov, vlastníka HPS SK s.r.o., Nejedlého 57, BA; od-
stránenie objektu nezapísaného v katastri nehnuteľností vo dvore na Štefánikovej 41, BA, 
atď.) Odstraňovanie materiálov s obsahom azbestu (strešná krytina a krytina z fasád rodin-
ných a bytových domov, podhľady vstupných priestorov a pivníc v bytových domoch a admi-
nistratívnych budovách, platne z káblových energokanálov, kanalizačné a odvetrávacie potru-
bia, protipožiarne priečky, izolácia opláštenia tlakových nádob, obklad vnútorných stien ob-
jektov, platne z vonkajších stien výťahovej šachty, voľne zložené platne -čierne skládky, ob-
klad VZT v stúpacom rozvode, dekoračné výplne zábradlí lodžií, komínové rúry, výplň fasá-
dy a obloženia nosných stĺpov, obvodové plášte objektov, vnútorné ALKO priečky, obklad 
chladiacich veží cirkulačného centra, platne z podláh a priečok UNIMO-buniek) v jednotli-
vých množstvách 0,35t – 620 t. (obklad chladiacich veží cirkulačného centra) bolo v roku 
2014 realizované na základe kladného rozhodnutia RUVZ BA na 222 stavbách v Bratislav-
skom kraji za použitia zapuzdrovacích a viažucich prípravkov oprávnenými firmami 
(A.A.SERVICE, s.r.o., BA; ARGUSS, s.r.o., Bratislava; ASTANA, s.r.o., Poprad; BAUG-
ROUP TZB, s.r.o., BA; BYTOVÉ DOMY s.r.o., Dolné Hámre; Concret, s.r.o., Boleráz; 
DILMUN SYSTEM, s.r.o., BA; Dušan Jančo, Trenčín; Dušan Miezga – MOVAK, Vrbové; 
FEROMETAL, s.r.o.,Batizovce; FILLA, spol. s r.o.,BA; FRIVAN, s.r.o., Sabinov; GAMA 
MONT s.r.o, Nitra; Imrich Kelley, Hamuliakovo; KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o., Žilina; 
KROVMONT s.r.o., Dolný Kubín; KUMAN s.r.o., BA; Ján Manák, BA; MODACO, s.r.o., 
BA; MRÁŽ, s.r.o., Duplín, Stropkov; NOVEX-B4, v.o.s., Sološnica; OK- plus, s.r.o., BA; 
Oto Banyák, BA; Pavol Černek - STAVEBNO MONTÁŽNE PRÁCE, Martin; P + K s.r.o., 
BA; PROSERVIS Strážske, s.r.o.; Regena ES s.r.o., Strážske; ReTrash, s.r.o., Kremnica; SD 
Gelnica, s.r.o.; TERMOTECHNA, a.s., BA; TERMSTAV, a.s., TT; VOKUPE, spol. s r.o., 
BA; Zuzana Ostrožanská, Sládkovičovo), ktoré disponujú povolením ÚVZ SR na odstraňova-
nie materiálov s obsahom azbestu.   
Štátny zdravotný dozor bol vykonaný pri odstraňovaní AZC materiálu v  15 prípadoch u účas-
tníkov konania, ktorí oznámili začatie výkonu prác (2x Pavol Černek - STAVEBNO MON-
TÁŽNE PRÁCE, Martin; P + K s.r.o., BA; PROSERVIS Strážske, s.r.o.; MODACO, s.r.o., 
BA; 2x Dušan Jančo, Trenčín;  2x Dušan Miezga – MOVAK, Vrbové; ASTANA, s.r.o., Po-
prad; VOKUPE, spol. s r.o., BA;  SD Gelnica, s.r.o.; OK- plus, s.r.o., BA; Concret, s.r.o., 



 
 

 

Boleráz; 2x FILLA, spol. s r.o., BA;) a pri prešetrovaní 10 podnetov na neodborné odstraňo-
vanie materiálov s obsahom azbestu. Prešetrením bolo zistené, že 6 podnetov bolo neopod-
statnených, v 1 prípade išlo o fyzickú osobu nezapísanú v obchodnom registri, podnet bol 
odstúpený na príslušný stavebný úrad, v 1 prípade bola zaslaná výzva na predloženie dokla-
dov. 2 podnety boli opodstatnené. V 1 prípade išlo o azbestocementový materiál voľne rozho-
dený na pozemku po požiari UNIMO-bunky. Majiteľ zhorenej bunky bol poučený a materiál s 
obsahom azbestu bol následne zlikvidovaný v súlade s platnými právnymi predpismi. 
V druhom prípade išlo o nelegálnu demontáž a likvidáciu materiálov s obsahom azbestu 
v areáli spol. FirstFarms AgraM s.r.o., Vinohrádok 5741, 901 01 Malacky, ktorú vykonala 
oprávnená (rozhodnutie ÚVZ SR na odstraňovanie AZC materiálov zo stavieb bez súvisu s 
vnútornými priestormi č. OPPL/1873/2013-Fe zo dňa 14.02.2013) spol. SKOBA-výškový 
servis, s.r.o., Moyzesova 36, Košice, IČO: 46 454 713. Rozhodnutie RÚVZ so sídlom v BA 
na vykonávanie odbornej sanácie AZC materiálu v areáli spol. FirstFarms AgraM s.r.o. nevy-
dal RÚVZ BA a bolo opatrené  úradnou pečiatkou, ktorá nepatrí RUVZ BA, menom a podpi-
som zástupkyne regionálnej hygieničky v Trebišove. Vo veci dôvodného podozrenia zo spá-
chania trestného činu bolo zaslané oznámenie Obv. odd. PZ Malacky, začaté správne konanie 
vo veci uloženia pokuty podľa § 57 ods. 49 a ods. 50 písm. c) zák. č. 355/2007 Z.z. za správ-
ny delikt podľa § 57 ods. 29 písm. h) zák. č. 355/2007 Z.z. voči spol. SKOBA-výškový ser-
vis, s.r.o.a  na ÚVZ SR bol zaslaný návrh na odobratie oprávnenia č. OPPL/1873/2013-Fe  
pre spol. SKOBA-výškový servis, s.r.o., na odstraňovanie materiálu s obsahom azbestu. 
Pri kontrolách zameraných na plnenie povinností zamestnávateľa, ktoré vyplývajú z NV SR č. 
253/2006 Z. z. o požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozí-
ciou azbestu pri práci sa použilo 26 kontrolných listov (A) –dotazníkov informovanosti za-
mestnancov. Kontrolné listy preukázali dostatočnú informovanosť zamestnancov vo veci 
ochrany zdravia pri práci s azbestom. Kontrolné merania prachu s obsahom azbestu v pracov-
nom prostredí (podľa NV SR č. 253/2006 Z.z.) a po realizácii demontážnych prác (v súlade 
s vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z.z.) boli uložené viacerým spoločnostiam, najmä pri odstraňova-
ní AZC kanalizačných potrubí z obytných domov. Podľa predložených protokolov z merania 
v životnom prostredí po vyčistení priestorov po odstraňovaní kanalizačných potrubí, počet 
azbestových vlákien bol <100 vl.m-3; počet azbestových vlákien v pracovnom ovzduší pri 
demontáži káblových energokanálov bol 0,0039 vl.cm-3. V r. 2014 oznámila spoločnosť FRI-
VAN, s.r.o., Komenského 758/28 083 01 Sabinov zakúpenie vysokotlakého striekacieho za-
riadenia Magnum A45-ASTECO SP 19 na prácu s azbestom.    
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    



 
 

 

Práca s chemickými karcinogénmi v roku 2014 
                                                                                                                                          tab.č. 5a 

Organizácia 

Chemický karcingén, 
mutagén, proces 

s rizikom chem. karci-
nogenity  

(vrátane azbestu) 

Klasifikácia/ 
kateg.*  

Nariadenie ES č. 
1272/2008  

NV SR č. 356/2006 Z.z. , 
zák. č. 67/2010 Z.z. 

 Počet    
exponov 
(vrátane 
azbestu a 
RP) cel-
kom/ ženy 

Výsl. merania/ 
množstvo spot-
rebovaných  
látok/rok ** 
 

UN Milosrdní bratia,  
Nám. SNP 10, BA  Cytostatiká  proces s r. h. k 24/21 10 723 amp. 
UN Bratislava, Nemocnica  
Staré mesto, Angiografické 
pracovisko Rádiologickej  klini-
ky   

Cytostatiká proces s r. h. k 6/5 50 amp. 

OÚ sv. Alžbety,  
Heydukova 10, BA Cytostatiká proces s r. ch. k 50/32 13 263 amp. 

Kys. boritá repro 1B (2) 12/10 N OÚ sv. Alžbety,  
Genetické laboratórium, Kolár-
ska 12, BA Formamid  repro 1B (2) 

muta 1B (2)   12/10 N 
Vinylchlorid  1A (1) 75µl VÚ Vodného hospodárstva, 

Nábr. arm.gen. L.Svobodu, BA  N-nitrosodimethylamin 1B (2) 14/9 N 
 

Organizácia 

Chemický karcingén, 
mutagén, proces 

s rizikom chem. karci-
nogenity  

(vrátane azbestu) 

Klasifikácia/ 
kateg.*  

Nariadenie ES č. 
1272/2008  

NV SR č. 356/2006 Z.z. , 
zák. č. 67/2010 Z.z. 

 Počet    
exponov 
(vrátane 
azbestu a 
RP) cel-
kom/ ženy 

Výsl. merania/ 
množstvo spot-
rebovaných  
látok/rok ** 
 

Benzén  1A (1) 
muta 1B (2) 100 ml 

Bromičnan draselný  1B (2) 1g 
Dibutylftalát  repro 1B (2) 100 ml 
Dietylsulfát  repro 1B (2) 1 ml 
Dichroman draselný  1B (2) 

repro 1B (2) 1g 

Dichroman amónny  1B (2) 
repro 1B (2) 40g 

Dichroman sodný  1B (2) 1g 
N,Ndimethylformamid  repro 1B (2) 500 ml 
Dimetylsulfát  1B (2) 100 ml 
Dusičnan kobaltnatý  1B (2) 

repro 1B (2) 15 g 
Etyléndichlorid  1B (2) 100 ml 
2-etoxyetanol repro 1B (2) 10 ml 
Fenylhydrazín hydro-
chlorid 

1B (2)  
 3g 

Chroman draselný  1B (2) 
muta. 1B (2) 30 ml 

Oxid arzenitý  1A (1) 5 g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bel/Novamann s.r.o., 
Kollárovo nám. 9, BA  

Síran hydrazínia 1B (2) 

22/17 

1000 ml 
Akrylamid 1B (2) 

muta 1B (2) 200 g 
Benzylchlorid 1B (2) 100 ml 

LF UK, Ústav molekulárnej 
biomedicíny, Sasinkova 4, BA  

Dichroman draselný 1B (2) 
repro 1B (2) 

12/5 

50 g 

Dichroman draselný 1B (2) 
repro 1B (2) 500 g LF UK Ústav histológie 

a embryológie, Sasinkova 4, BA  
Propylenoxid 1B (2) 

8/6 
500 ml 



 
 

 

muta 1B (2)  

Akrylamid 1B (2) 
muta.1B (2)  500 m 

Dichroman draselný 1B (2) 
repro 1B (2) 500ml 

Benzylchlorid  1B (2) 500 ml 
Kys. chromsírová  1A (1) 

muta 1B (2) 500 ml 
Octan olovnatý  repro 1A (1) 500 ml 

 
 
LF UK, Ústav patologickej 
anatómie, Sasinkova 4, BA 

Oxid chrómový  1A (1) 
muta 1B (2) 

16/8 

500 ml  
Octan olovnatý repro 1A (1)  250 g LF UK, Mikrobiologický ústav, 

Sasinkova 4, BA 
Dichroman draselný 1B (2) 

repro 1B (2) 
13/10 400 g 

Dichroman draselný 1B (2) 
repro 1B (2) 55 g 

Formamid repro 1B (2) 
muta 1B (2) N 

LF UK, Anatomický  ústav, 
Sasinkova 4, BA 

Benzylchlorid  1B (2) 

13/10 

10 ml  
 

Organizácia 

Chemický karcingén, 
mutagén, proces 
s rizikom chem. karci-
nogenity  
(vrátane azbestu) 

Klasifikácia/ 
kateg.*  

Nariadenie ES č. 
1272/2008  

NV SR č. 356/2006 
Z.z. , zák. č. 
67/2010 Z.z. 

 Počet    
exponov 
(vrátane 
azbestu 

a RP) 
celkom/ 

ženy 

Výsl. merania/ 
množstvo spot-

rebovaných  
látok/rok ** 

 

Slovnaft MAO a.s.,  
Vlčie hrdlo, BA 

Benzén 
 
 

1A (1) 
muta 1B (2)  21/2 4,3-31,59  

mg.m-3 

Benzén  1A (1) 
muta 1B (2) 35/0 

3,53–40,9 mg.m-

3 
137 000 t. 

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo, 
BA 

Dichroman draselný 1B (2) 
repro 1B (2) 4/3 N 

 
UN BA, Ružinovská 6, BA Cytostatiká proces s r.ch.k 3/2 8 568 amp 
PZV-ONKO s.r.o. Ružinovská 
10, BA Cytostatiká proces  s r.ch.k 2/1 1 442 amp. 
ČaSS spol. s r.o., Ružinovská 
6, BA,  Limbová 5, BA,   
Antolská 11, BA 

Cytostatiká proces s r.ch.k 1/1 nad 500 amp 

Alpha medical patológia s.r.o., 
Ružinovská 6, BA Formaldehyd 2 (3) 9/5 0,85 mg.m-3 

360 l 

RÚVZ BA, Ružinovská 8 hexachlórbenzén  1B 1/1 
digestor v: 

 0,64-0,83m.s-1 

0,1 g/rok 
Slovenská správa ciest, Cestné 
laboratórium pre rozbor asfalto-
vých zmesí, Studená 9, BA 

Trichlóretylén  1B (2) 2/2 25 l 

ÚČOV, Hlohová 46, BA-
Vrakuňa  Dichroman draselný 1B (2) 

repro 1B (2) 12/11 275 g 
Lekáreň UNIMED PHARMA 
s.r.o., Oriešková 11, BA Dichroman draselný  1B (2) 

repro 1B (2) 1/1 0,16 g 

Benzén  1A (1) 
muta 1B (2) 20 l SLAVUS s.r.o., Nákovná 22, 

BA 

Chlorid nikelnatý 1A (1) 
repro 1B (2)  

1/0 

1 kg 



 
 

 

Kyselina chromsírová  1A (1) 
muta 1B (2) 1 l 

Síran nikelnatý 6 H2O 1A (1) 1 kg 
Chroman draselný 1B (2) 

muta 1B (2) 1 kg 

Chlorid kobaltnatý  1B (2) 
repro 1B (2) 2 kg 

O-toulidín  1B (2) 10 g 
Trichlóretylén 1B (2) 20 l 
1,2- dichlóretán   1B (2) 1 l 
Dusičnan nikelnatý 6 
H2O 1B (2) 100 g 
Fenolftalein  1B (2) 1 kg 

MŠ pri zdrav. zar. Limbová 1, 
BA Cytostatiká proces  r. ch. k 5/5 N 
ZŠ pri zdrav. zar. Limbová 1, 
BA Cytostatiká proces s r. ch. k 7/7 N 
DFNsP, Limbová ul.1, BA Cytostatiká proces s r. ch. k 219/184 5 067 amp 

Cytostatiká proces s r. ch. k 115/113 79 748 amp NOÚ, Klenová 1, BA 
Formaldehyd 2 (3) 13/13 74,2 kg  

 

Organizácia 
Chemický karcingén, 
mutagén, proces 
s rizikom chem. karcino-
genity (vrátane azbestu) 

Klasifikácia/ 
kateg.*  

Nariadenie ES č. 
1272/2008  
NV SR č. 

356/2006 Z.z. , 
zák. č. 67/2010 

Z.z. 

 Počet    
exponov 
(vrátane 
azbestu 

a RP) 
celkom/ 

ženy 

Výsl. merania/ 
množstvo spot-

rebovaných  
látok/rok ** 

 

SZU, Limbová 12, BA Aflatoxíny 1B (2) 3/3 N 
VÚZ – PI SR, Račianska 71, 
BA Oxid kremičitý 1A (1) 17/0 43,9 mg.m-3 

Dichróman draselný  1B (2) 
repro 1B (2) 13/13 4 150 g 

Chróman draselný  1B (2) 50 g 
Síran kobaltnaný heptahyd-
rát 

1B (2) 
repro 1B (2) 150 g 

Fenolftalein  1B (2) 

3/2 

1 g 

Duslo a.s., Šaľa, Nobelova 34, 
BA 

Chróm VI-mocný  1A (1) 
muta 1B (2) 5/4 2 000 g 

Dichróman draselný  1B (2) 
repro 1B(2) 250 g 

Benzén 1A (1) 
muta 1B (2) 0,2 l 

Kyselina chromsírová 1A (1) 
muta 1B (2) 3 l 

Bratislavská teplárenská, a.s, 
Tepláreň východ, Turbínova 3, 
BA 

Hydrazin hydrát 1B (2) 

1/1 

1,5 l 
Kyselina chromsírová 1A (1) 

muta 1B (2) 18/17 3 l 

Dichróman didraselný 1B (2) 
repro 1B (2)  500 g 

O-toluidín  1B (2)  0,2 l 
Fenolftalein 1B (2)  20 mg 

Bratislavská vodárenská  
spoločnosť a.s.,  
Bojnická 6, BA 

Arzén-štandardný roztok  1A (1)  40 ml 
Benzo(a)pyrén  1B (2) 4 ml Slovenský hydrometeorologický 

ústav, Jeséniova 17, BA Dichróman draselný  1B (2) 
repro 1B (2) 

2/1 10 mg 



 
 

 

Dichróman didraselný  1B (2) 
repro 1B (2) 42 g 

Chroman draselný  1B (2) 5 g 
Síran hydrazínu 1B (2) 7 g 

ÚKSUP, Matuškova 21, BA 

Fenolftalein 1B (2) 

20/13 

1 g 
Poliklinika Karlova Ves, BA Cytostatiká proces s r. ch. k 2/2 2 213 amp 

Benzén 1A (1) 
muta 1B (2) 0,13 l 

Dichróman draselný  1B (2) 
repro 1B(2) 0,6 g 

Síran kademnatý  1B (2) 
repro 1B (2) 

19/13 

25 g 
Ethidium bromid  1B (2) 486 µl 
Acrylamid 1B (2) 

muta 1B (2) 1,6 kg 

ÚKSUP, Hanulova 9/A, BA 

Bis -acrylamid 1B (2) 

 

100 g 
 

Organizácia 
Chemický karcingén, 
mutagén, proces 
s rizikom chem. karcino-
genity (vrátane azbestu) 

Klasifikácia/ 
kateg.*  

Nariadenie ES č. 
1272/2008  
NV SR č. 

356/2006 Z.z. , 
zák. č. 67/2010 

Z.z. 

 Počet    
exponov 
(vrátane 
azbestu 

a RP) 
celkom/ 

ženy 

Výsl. merania/ 
množstvo spot-

rebovaných  
látok/rok ** 

 

1,2-dibrómetán 1B (2) 100 ml 
1,2-dichlóretán  1B (2) 100 ml 
Acrylamid 1B (2) 

muta 1B (2)  1 l 
Naftylamín 1B (2) 1 l 
Akrylonitril  1B (2) 5 g 
Azobenzén 1B (2) 5 g 
Benzén 1A (1) 

muta 1B (2) 300 g 
Bromičnan draselný 1B (2) 20 l 
Chlorid kademnatý  1B (2) 

repro 1B (2) 100 ml 
Chroman draselný  1B (2) 10 ml 
Chroman sodný  1B (2) 

repro 1B (2) 100 ml 

Dvojchroman sodný  1B (2) 
repro 1B (2) 50 ml 

Epichlórhydrín  1B (2) 200 g 
Fenylhydrazín  1B (2) 100 ml 
Furán  1B (2) 0,5 l 
Hexametylfosforamid 1B (2) 10 g 
Hydrazín dihydrochlorid  1B (2) 50 ml 
Kyselina chromsírová  1A (1) 

muta 1B (2) 1 l 
Oxid chrómový  1A (1) 1 l 

 
 
 
 
 
 
 
Ústav polymérov SAV,  
Dúbravská cesta 9, BA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pyridínium-chlórchromate  1B (2) 

59/34 

10 g 
Acrylamid 1B (2) 

muta 1B (2) 15/12 1,9 kg 
3,3 diamínobenzidín tetra-
chlorid 1B (2) 3/2 0,5 kg 
Dimetylsulfát 1B (2) 5 mg 
Hydrazín  1B (2) 9/9 1 ml 

Ústav molekulárnej biológie 
SAV, Dúbravská cesta 9, BA 

Chlorid kobaltnatý 1B (2) 
repro 1B (2) 10/10 0,5 g 



 
 

 

Chlorid nikelnatý  1A (1) 
repro 1B (2) 24/19 5 g 

Kongo červeň  1B (2) 2 g 
Dimetylformamid repro 1B (2) 1/0 50 ml 
Evans blue 1B (2) 1/1 2 g 

Neuroimunologický ústav SAV, 
Dúbravská cesta 9, BA 

Rotiphorese gel 30 1B (2) 15/7 4 l 
Elektrotechnický ústav SAV, 
Dúbravská cesta 9, BA Trichlóretylén  1B (2) 2/2 100 ml 

 

Organizácia 
Chemický karcingén, 
mutagén, proces 
s rizikom chem. karcino-
genity (vrátane azbestu) 

Klasifikácia/ 
kateg.*  

Nariadenie ES č. 
1272/2008  
NV SR č. 

356/2006 Z.z. , 
zák. č. 67/2010 

Z.z. 

 Počet    
exponov 

(vráta-
ne az-

bestu a 
RP) 

celkom/ 
ženy 

Výsl. merania/ 
množstvo spot-

rebovaných  
látok/rok ** 

 

Benzén 1A (1) 
muta 1B (2 5 ml 

Akrylamid 1B (2)  
muta1B (2) 155 g 

Evans blue 1B (2 N 
Chlorid kademnatý 1B (2 N 
Dimetylformamid  0,1 ml 
CHAPS repro 1B (2) 5 g 
Chlorid kademnatý   0,5 g 
Chlorid kobaltnatý 1B (2) 0,4 g 
Chlorid nikelnatý 1A (1) 

repro 1B (2) 5,0 g 
Chlorid olovnatý repro1A (1) 0,3 g 
Kys. boritá repro 1B (2) 20 ml 
Oxid chrómový 1A (1) 2,1 g 
Síran kademnatý 1B (2) 

repro 1A (1) 0,5 g 

Botanický ústav SAV, Dúbrav-
ská cesta 9, BA  

Tetraboritan sodný 1B (2)  
repro 1A (1) 

53/49 

0,5 g 
Oxid chrómový 1A (1) BASF Coating Services, s.r.o., 

J. Jonáša 1, BA Fenolftalein 1B (2) 5/5 300 g 

Dichroman draselný  1B (2) 
repro 1B (2) 250 g 

Benzén 1A (1) 
muta 1B (2) 0,2 l 

Kyselina chromsírová  1A (1) 
muta 1B (2) 3 l 

Bratislavská teplárenská a.s., 
Tepláreň západ, Polianky, BA 

Hydrazínhydrát 1B (2) 

1/1 

1,5 l 
AZ pneu s.r.o., Polianky 17, BA Trichlóretylén (vulk. príp.)  1B (2) 3/0 1125 g 

Akrylamid 1B (2) 
muta 1B (2)  0,5 g 

Benzén  1A (1) 
muta 1B (2) 5 l 

Benzylchlorid  1B (2) 5 ml 
1,2 dichlóretán 1B (2) 30 ml 
Dichróman draselný 1B (2) 

repro 1B (2) 0,45 g 
Hydrazín hydrát 1B (2) 225 ml 
Oxid chrómový  1A (1) 0,09 g 
o-Toluidín 1B (2) 2 ml 

Prírodovedecká fakulta UK, 
katedra organickej chémie, 
Mlynská dolina , BA  

p-anizidín 1B (2) 

5/3 

4 g 



 
 

 

Síran kademnatý  1B (2) 
repro 1B (2) 0,15 g 

Hydrazín monohydrát 1B (2) 500 g 
Propylene oxide reagent 
plus  1B (2) 1 l 
Dimethylformamide  1B (2) 5l 

SYNKOLA s.r.o., MLynská 
dolina CH2, BA 

Ethylene  glycol dimethyl 
ether   1B (2) 

17/3 

1 l 
 

Organizácia 

Chemický karcingén, 
mutagén, proces  
s rizikom chem. karcino-
genity 
(vrátane azbestu) 

Klasifikácia/ 
kateg.*  
Nariadenie ES č. 
1272/2008  
NV SR č. 
356/2006 Z.z. , 
zák. č. 67/2010 
Z.z. 

 Počet    
exponov 
(vrátane 
azbestu 

a RP)  
celkom/ 

ženy 

Výsl. merania/ 
množstvo spot-

rebovaných  
látok/rok ** 

 

Aminopterin 1B (2)  0,001 g 
Congo red 1B (2)  15 g 
Dichróman didraselný 1B (2) 

repro 1B (2)  50 g 
Dimetylformamid 1B (2)  0,3 l 
Evans blue 1B (2)) 10 g 
CHAPS repro 1B (2) 

4/4 

6 g 
chlorid kobaltnatý 1B (2)  25 g 
imidazol repro 1B (2)  10 g 
kolchicín  1B (2)  0,5 g 
kyselina boritá repro 1B (2)  50 g 

AXON Neuroscience SE,  
Dúbravská cesta 9, BA 

rotiphorese gel 30 1B (2)  5 l 
UN BA Petržalka,  
Antolská 11, BA Cytostatiká      proces s r.ch.k 78/70 5 870 amp 

1,2-dichloroethane  1B (2) 1 l 
Akrylamid 1B (2) 

muta 1B (2) 1 kg 
Benzopyrene  1B (2) 50 mg 
Hexamethylphosphorami-
de 1B (2) 600g 
Potassuim bromate  1B (2) 50 g 
Potassium dichromate 1B (2) 250 g 

LAMBDA LIFE a.s.,  
Levočská 3, BA 

Trichloroethylene 1B (2) 

1/0 

500 ml 

Dichroman draselný 
1B (2) 

repro 1B (2) 
muta 1B (2) 

15 g 

Chroman draselný 1B (2) 
muta 1B (2) 10 g 

Chlorid kobaltnaný 1B (2) 500 g 
Gazolin 1B (2) 1 000 ml 

NAFTA a.s. CA PZZP,  
Plavecký Štvrtok  

Fenolftalein 1B (2) 

6/5 

10 g 
NAFTA a.s., Zberné plynové 
stredisko Závod Gazolin 1B (2) 18/2 1 000 ml 
NAFTA, a.s. Centrálny areál 
Gajary (CAG)  Gazolin 1B (2) 19 N 

NAFTA, a.s. CA PZZP Láb- 
Centrálny areál podzemných 
zásobníkov plynu, Plavecký 
Štvrtok 

Gazolin  
Ropa 
Chróman draselný 
Dichróman draselný 
Fenolftalein 
Tetraboritan sodný 
Chlorid kobaltnatý 

1B (2) 3/0 
N 

(malé laboratór-
ne množstvá) 



 
 

 

ETI ELB s.r.o., Potočná 42, 
Báhoň, Výroba elektroinštalač-
ného materiálu,  

Síran nikelnatý  
Chlorid nikelnatý 1A 2/0  

 

Organizácia 
Chemický karcingén, 
mutagén, proces 
s rizikom chem. karcino-
genity (vrátane azbestu) 

Klasifikácia/ 
kateg.*  

Nariadenie ES č. 
1272/2008  
NV SR č. 

356/2006 Z.z. , 
zák. č. 67/2010 

Z.z. 

 Počet    
exponov 
(vrátane 
azbestu 

a RP) 
celkom/ 

ženy 

Výsl. merania/ 
množstvo spot-

rebovaných  
látok/rok ** 

 

Cytostatiká  proces s r.ch.k 48/41 31 280 mg  
Etylénoxid 1B (2) 7/0 
Benzo(a)pyrén  1B (2) 6/4 
Epichlórhydrín 1B (2) 7/0 
Hydrazín hydochlorid 1B (2) 42/37 

200 g/500 ml 

2-acetamidofluoren 1B (2) 4 mg 
Chlorid kobaltnaný  1B (2) 

repro 1B (2) 
15/15 3 000 mg 

Dichroman draselný   1B (2) 
repro 1B (2) 4 500 mg 

hameln rds a.s., Horná 36, 
Modra 

Hydrazínium sulfát 1B (2) 
48/41 

2 500 mg 
MULTIBILIARD, s.r.o.  
Budmerice Prach dub, buk 1A (1) 8/0 9,18 mg.m-3 

UNIVOLT-REMAT s.r.o., 
Šenkvická 16, Pezinok 

POLYBATCH 1096 Oran-
ge (Lead chromate molyb-
date sulfate red. 

1B (2) 
repro 1A (1) 4/0 501 kg 

Akrylamid 1B (2) 
muta 1B (2) 10/8 180g 

Calcoflour white 1B (2) 
muta 1B (2) 11/7 1 mg 

Kyselina chromsírová 
1A (1) 

repro1B (2) 
muta 1B (2) 

12/6 2 l 

Ústav biochémie a genetiky 
živočíchov SAV, Ivanka pri 
Dunaji 

Trypan Blue 1A (1) 12/10 2 ml 
Dichróman sodný dihydrát 1B (2) 

muta 1B (2) 3 000 kg 

N,N-dimetylacetamid 
1B (2) 

muta 1B (2) 
repro 1B (2) 

700 l Agility Logistics, s.r.o.,  
Daľničná 5, Senec 

Technický bezín-
benzínové rozpúšťadlá 1B (2) 

4/1 

700 l 
fenolftaleín 1B (2) 10 g 
chlorid kobaltnatý 1B (2) 10 g 
chróman draselný 1B (2) 

muta 1B (2) 50 g 

dichróman draselný 
1B (2) 

muta 1B (2) 
repro 1B (2) 

100 g 
AQUASECO s.r.o., Bernolá-
kovská 18/A, Ivanka pri Dunaji   

tetraboritan dvojsodný 
dekahydrát repro 1B (2) 

3/3 

50 g 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Organizácia 
Chemický karcingén, 
mutagén, proces 
s rizikom chem. karcino-
genity (vrátane azbestu) 

Klasifikácia/ 
kateg.*  

Nariadenie ES č. 
1272/2008  
NV SR č. 

356/2006 Z.z. , 
zák. č. 67/2010 

Z.z. 

 Počet    
exponov 
(vrátane 
azbestu 

a RP) 
celkom/ 

ženy 

Výsl. merania/ 
množstvo spot-

rebovaných  
látok/rok ** 

 

A.A.SERVICE, s.r.o., BA 4/0 N 
ARGUSS, s.r.o., BA 5/0 N 
ASTANA, s.r.o., Poprad    4/0 N 
BAUGROUP TZB, s.r.o., BA; 3/0 N 
Bytové domy , s.r.o., Dolné 
Hámre 4/0 N 
Concret, s.r.o., Boleráz 4/0 0, 0008 vl.cm-3 
DILMUN SYSTEM, s.r.o., BA 4/0 N 
Dušan Jančo, Trenčín  4/0 N 
Dušan Miezga– MOVAK,  
Vrbové 3/0 N 

FEROMETAL, s.r.o., Batizovce 4/0 N 
FILLA, spol. s r.o., BA 2/0 N 
FRIVAN, s.r.o., Sabinov 3/0 0,0051 vl.cm-3  
GAMA MONT s.r.o, Nitra 4/0 0,0009 vl.cm-3 
Ján Manák, BA 2/0 N 
Imrich Kelley, Hamuliakovo 2/0  0,0081 vl.cm-3 
KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o., 
Žilina 2/0 N 
KROVMONT s.r.o., Dolný 
Kubín 9/0 N 

KUMAN s.r.o., BA 3/0 N 
MRÁŽ, s.r.o., Duplín, Stropkov 6/0 N 
MODACO, s.r.o., BA 3/0 N 
NOVEX-B4, v.o.s., Sološnica   3/0 0,0147 vl.cm-3 
OK- plus, s.r.o., BA 4/0 N 
Oto Banyák, BA 4/0 N 
Pavol Černek - STAVEBNO 
MONTÁŽNE PRÁCE, Martin 3/0 N 

P + K s.r.o., BA 8/0 N 
PROSERVIS Strážske, s.r.o 2/0 0, 109 vl.cm-3 
REGENA ES s.r.o., Strážske 5/0 N 
ReTrash, s.r.o., Kremnica 2/0 N 
SD Gelnica, s.r.o. 4/0 N 
TERMOTECHNA, a.s., BA 7/0  0,0039 vl.cm-3 
TERMSTAV, a.s. BA 2/0 N 
VOKUPE, spol. s r.o., BA 2/0 0,0113 vl.cm-3 
Zuzana Ostrožanská, Sládkovi-
čovo  

Azbest 1A (1) 
 

8/0 N 

Tučné písmo  - evidované rizikové práce 
   * 1A (1)– Dokázaný karcinogén pre ľudí  
      1B (2)– Pravdepodobný karcinogén   
   proces s r. ch. k.–proces s rizikom chemickej karcinogenity 
   **N –objektivizácia nevykonaná, resp. spotreba neudaná    
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                                                        Činnosť s azbestom v r. 2014             
                                                                                                                                      tab. č. 5b 

Oznámenia o začatí činnosti s azbestom alebo s materiálmi  
obsahujúcimi azbest a výkon štátneho zdravotného dozoru  

podľa  NV SR č. 253/2006 Z. z. 
Počet 

Oznámenia o začatí činnosti s azbestom alebo materiálmi obsahujúcimi azbest  
222 

Kontrola – miestne zisťovanie (ukončená záznamom) vykonaná po oznámení 
o začatí činnosti s azbestom alebo materiálmi obsahujúcimi azbest   25 

 
8. VÝKONY  V  ŠTÁTNOM  ZDRAVOTNOM  DOZORE 

                        
                              Prehľad výkonov v štátnom zdravotnom dozore v r. 2014 
                                                                                                                                          tab. č.  6                                                                                                                 

Štátny zdravotný dozor (preventívne aktivity) Počet 

A. Rozhodnutia   § 13 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. kladné zá-
porné 

o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich pre-
vádzkovaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného  alebo pracovného 
prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky 

 
909 

 

 
1 
    

o návrhoch na schválenie prevádzkových poriadkov a návrhoch na ich zmenu   
302 

 
0 

o návrhoch na používanie biologických faktorov, na zmenu ich použitia a na činnosti, 
ktoré môžu mať za následok vystavenie zamestnancov biologickým faktorom 2         0 
o návrhoch na skladovanie a manipuláciu s veľmi toxickými látkami  a zmesami na 
pracovisku vrátane ich použitia pri dezinfekcii, regulácii živočíšnych škodcov a na 
ochranu rastlín 

9 0 

o návrhoch na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním,  
prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku     8 0 

o návrhoch na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb 222 0 
o návrhoch na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na 
zneškodňovanie nebezpečných odpadov  143        0 

o návrhoch na zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác / o zrušení 
rizikových prác 

   
38/8 

 

 
0 

 
o návrhoch na zriaďovanie a prevádzku pohrebiska, pohrebnej služby, krematória a na 
činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych podľa osobitných predpisov 0  0 

ostatné (prerušenie konania / zastavenie konania)  149/45  

S p o l u: 1835 1 
B. Rozhodnutia  - pokyny  
                              - opatrenia 

          2            
0  

C.  Vydané / odobraté oprávnenia na činnosti pracovnej zdravotnej služby           0 0 

D.  Vydané /odobraté oprávnenia na odstraňovanie azbest. materiálov  0 0 
E.  Záväzné stanoviská  - spolu: 
      § 13   zákona č. 355/2007 Z. z. 

 
428 

 
7 

§ 13 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z. s prihliadnutím na zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a zák. č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečistenia životného prostredia  

38 0 

§ 13 ods. 3 zák. č. 355/2007 Z.z. – spolu:   382 7 



 
 

 

-  k územným plánom a k návrhom na územné konanie   108 0 

-  k návrhom na kolaudáciu stavieb a k návrhom na zmenu v užívaní stavieb 274 7 

-  k návrhom na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou       0 0 
  
V r. 2014 bolo na odbor PPL RÚVZ BA doručených 3 663 podaní.   
 
A. Rozhodnutia:   
K návrhom na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzko-
vaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného pro-
stredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky 
Nesúhlasné rozhodnutie bolo vydané k uvedeniu priestorov na výkon demontáže elektrospot-
rebičov v sklade elektroodpadu v areáli Hydronika Nova,a.s.na Gogoľovej ul. 18 v Ba pre 
ARGUSS, s.r.o., BA z dôvodu nezabezpečenia mikroklimatických podmienok (vetranie, vy-
kurovanie) na pracovisku.  
V 10 prípadoch boli pracovné priestory uvedené do skúšobnej prevádzky, počas ktorej bol 
účastník konania zaviazaný vykonať objektivizáciu faktorov práce, vypracovať prevádzkové 
poriadky (hluk, chemické faktory), posúdiť riziko, predložiť protokoly o funkčných skúškach 
vzduchotrechnických zariadení, ktoré preukážu dodržanie požiadaviek na vetranie priestorov, 
zaradiť práce do kategórií z hľadiska zdravotných rizík, preukázať protokolom z merania hlu-
ku vo vonkajšom prostredí súlad s vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.z., predložiť protokol z labora-
tórneho rozboru vody zo studne: STABO, s.r.o., Servis nákladných vozidiel, Pestovateľská 
10, BA; PENGUIN SLOVAKIA s.r.o., Chemická čistiareň, Shopping Park Korzo, Pestova-
teľská 5A, BA; QSConsulting s.r.o., Autoservis LUCKERY AUTOMOTIVE, Polianky 17, 
BA; IKEA Industry Slovakia s.r.o., OZ Malacky Boards, výroba drevotrieskových dosiek, 
Továrenská 2614/19, Malacky do 15.04.2015; Alexander Holocsi - A&L, Auto-pneuservis, 
Kaméliová 3, BA do 30.09.2014. VERSUS,a.s., Tlačiareň Pribinova 21, BA do 31.12.2014; 
TSA /TOOLING SLOVAKIA AUTOMOTIVE/, s.r.o., Výroba laminátových prototypov pre 
automobilový priemysel, J. Hagaru 9/A, BA do 31.03.2015; LangOl,a.s., výroba metylesterov 
mastných kyselín repkových olejov MERO, Horná 5, Šenkvice do 30.06.2015; Inštalácia na 
úpravu pecných odpraškov-ReduDust do 30.11.2015, Holcim (Slovensko),a.s., Rohožník; 
Marius Pedersen,a.s. Výrobno-prevádzkový areál, Viničianska cesta 5973/25, Pezinok do 
30.11.2015.  
V 73 prípadoch bolo konanie prerušené z dôvodu nepredloženia: rozhodnutia príslušného sta-
vebného úradu ku zmene užívania časti stavby, resp. ku kolaudačnému konaniu stavby, do-
kladu opráňujúceho na podnikanie, listu vlastníctva, resp. platnej nájomnej zmluvy, neuhra-
denia správneho poplatku, nepredloženia protokolov z merania  hluku, intenzity umelého 
osvetlenia na pracoviskách bez denného osvetlenia, tepelno-vlhkostnej mikroklímy, rýchlosti 
prúdenia vzduchu v pracovnom otvore digestora (vypracované akreditovanou spoločnosťou), 
 funkčných skúšok vzduchotechnických a filtračných zariadení, prevádzkového poriadku a 
posúdenia rizík, resp. ich nevypracovania v súlade s platnými predpismi, neuvedenia kategó-
rie práce, KBÚ v štátnom jazyku, zmluvy o likvidácii nebezpečného odpadu, identifikačných 
listov NO, nepreukázania zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu, nepreukázania za-
bezpečenia PZS, nepredloženia návrhu na zaradenie pracovných činnosti do kategórie riziko-
vých prác, nepreukázania vyhovujúceho výsledku z laboratórneho rozboru vody zo studne, 
osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s toxickými látkami,  nesprístupnenia prevádzky. 
V 5 prípadoch bolo konanie prerušené na základe žiadosti účastníka konania. 6 x účastník 
vzal svoj návrh späť a konanie bolo zastavené, nakoľko disponoval rozhodnutím k uvedeniu 
priestorov do prevádzky, resp. prevádzku nezrealizoval, nebola ukončená montáž strojno-



 
 

 

technologického zariadenia. 17 x bolo konanie zastavené, z toho 1x z dôvodu, že v tej istej 
veci sa právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil.  
K návrhom na schválenie prevádzkových poriadkov (PP)  a návrhoch na ich zmenu 
Konanie bolo v 10 prípadoch  prerušené nakoľko súčasťou PP nebolo posúdenie rizík, účast-
níci konania nepreukázali uvedenie priestorov do prevádzky, PP neobsahoval identifikáciu 
nebezpečenstviev a hodnotenie zdravotných rizík z expozície zamestnancov toxickým a veľmi 
toxickým látkam a zmesiam a odbornú spôsobilosť pracovníka priamo riadiaceho práce s tý-
mito látkami. V 1 prípade bolo konanie zastavené z dôvodu nepredloženia rozhodnutia 
k uvedeniu priestorov do prevádzky.    
8 prevádzkových poriadkov bolo schválených pre činnosti s expozíciou biologickým fakto-
rom skupiny 2, 3**: pre stomatologické ambulancie, všeobecnú nemocnicu, sklad špeciálneho 
zdravotníckeho materiálu – kontajnerov pre uskladnenie pupočníkovej krvi a tkanivových 
vzoriek placenty, výskumné a výukové laboratóriá, SVALZ v odbore klinická biochémia, 
vodné hopodárstvo MCHBČOV, Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slo-
body, Výrobno-prevádzkový areál Marius Pedersen, a.s.  
33 prevádzkových poriadkov bolo schválených pre práce s expozíciou hluku vo výrobe asfal-
tových zmesí, nábytku a bytových doplnkov, elektroinštalačného materiálu, strojárskych vý-
robkov, liečiv, výrobe a opravách ortopedických pomôcok, výrobe a distribúcii medicinál-
nych plynov, vo výrobe interiérových obkladov do automobilov, zadných náprav a koleso-
vých komponentov a tlmičov pérovania prednej nápravy, pri kompletáži batérií do hybridných 
automobilov, v automobilovom priemysle v lakovniach, klampiarskych dielňach  a karosár-
ňach, v autoservisoch, v stolárskych dielňach, pri skladovaní a distribúcii technických plynov, 
v energetike, v centrálnom areáli podzemných zásobníkov plynu, pri čistení kovových podláh 
lešenia, vo výrobných jednotkách ecorec Slovensko s.r.o., Duslo, a.s. a SLOVNAFT,a.s.  
3 prevádzkové poriadky boli schválených pre práce s expozíciou vibráciám na pracoviskách 
betonárne (vibrácie prenášané na celé telo zo sedadla nakladača) a  v lakovniach automobilo-
vého priemyslu.  
8 prevádzkových poriadkov bolo schválených pre práce s expozíciou umelému optickému 
žiareniu (laser) na pracoviskách fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, dermatovene-
rológie, oftalmológie, v strojárenskom a automobilovom priemysle.  
182 prevádzkových poriadkov bolo schválených pre práce súvisiace s expozíciou chemickým 
faktorom a pevným aerosólom v betonárňach, v autoservisoch, pneuservisoch, servise lodí, 
čistiacej techniky, registračných pokladní, v karosárskych a stolárskych dielňach, montážnych 
a výrobných halách, na pracoviskách ručných autoumyvární, v predajniach záhradkárskych 
potrieb, stavebnej chémie a materiálov, farieb–lakov, drogérie, elektronických cigariet, opra-
vovniach šperkov, v skladoch chemických látok, vo veľkodistribučných skladoch liekov a 
 lekárňach, vo výrobe liečiv, v chemických laboratóriách a zdravotníckych zariadeniach, vo 
výrobe nábytku a bytových doplnkov, elektroinštalačného materiálu, výrobe a distribúcii me-
dicinálnych plynov, výrobe a opravách ortopedických pomôcok, výrobe bazénov, výrobe mo-
torových palív a vykurovacích olejov, v skladoch kvapalných palív pri skladovaní a distribú-
cii technických plynov, v tlačiarňach, na vedecko-výskumných pracoviskách, ČSPHM, v od-
padovom hospodárstve, opravách obuvi, zubných technikách, výrobe asfaltových zmesí, ko-
žených výrobkov, regulačných staníc, v lakovniach, chemických čistiarňach, práčovniach 
a žehliarňach, veterinárnych ambulanciách, pri prácach spojených s odstraňovaním staveb-
ných materiálov s obsahom azbestu.     
11 prevádzkových poriadkov bolo schválených pre práce súvisiace s  expozíciou chemickým 
karcinogénom a mutagénom pri skladovaní plynu, na vedecko-výskumných pracoviskách, 
v zdravotníctve, vo výrobe motorových palív, vykurovacích olejov a elektroinštalačného ma-
teriálu, v skladoch kvapalných palív a 109 prevádzkových poriadkov bolo schválených pre 
práce súvisiace s  odstraňovaním stavebných materiálov s obsahom azbestu.   



 
 

 

K návrhom na používanie biologických faktorov, na zmenu ich použitia a na činnosti, ktoré 
môžu mať za následok vystavenie zamestnancov biologickým faktorom 
2 súhlasné rozhodnutia boli vydané pre: STU v Bratislave, Výskumné a výukové laboratóriá 
Odd. biochemickej technológie v Ustave biotechnológie a potravinárstva FCHPT STU, Rad-
linského 9, BA, skupina 2; AXON Neuroscience SE, SVALZ v odbore klinická biochémia, 
Dúbravská cesta 9, BA, skupina 2 
K návrhom na skladovanie a manipuláciu s veľmi toxickými látkami a prípravkami na praco-
visku vrátane ich použitia pri dezinfekcii, regulácii živočíšnych škodcov a na ochranu rastlín 
V r. 2014 bolo vydaných 9 rozhodnutí k návrhom na skladovanie a manipuláciu s veľmi to-
xickými látkami a zmesami v priemyselných, farmaceutických a vedecko-výskumných spo-
ločnostiach  pre   
ÚKSUP, Matúškova 21, BA, Odbor vinohradníctva a vinárstva, dichróman didraselný, Odbor 
registrácie pesticídov, pesticídy; AQUASECO s.r.o., laboratórium Bernolákovská 18/A, Ivan-
ka pri Dunaji; NAFTA, a.s. CA PZZP Láb- centrálny areál podzemných zásobníkov plynu, 
Plavecký Štvrtok, síran ortuťnatý, dichróman draselný, sírovodík; GEORGANICS s.r.o., Ko-
reničova 1, BA –obchodná činnosť; hameln rds a.s., Maloobjemová výroba API, odd. výroby 
liečiv, Horná 36, Modra, metansulfonyl chlorid; ETI ELB s.r.o., Potočná 42, Báhoň, Výroba 
elektroinštalačného materiálu, kyanid sodný, draselný, strieborno-draselný; RÚVZ BA, Odbor 
hygienických laboratórií, Ružinovská 8, azid sodný, chlorid ortuťnatý, 1,3, 1,4 dinitrobenzol; 
dvojchroman draselný, tolylene 2,4, 2,6 diisocyanate; kyanid sodný, draselný, oxid ortuťnatý 
červený, žltý, kadmiumsulfat-hydrat, seleničitan sodný, síran kademnatý, berýlium, dusičnan 
ortuťnatý, jodid ortuťnatý, dvojchroman sodný, draselný, nitrát sodný, 2,4-diaminotoluén, 
bromičnan draselný; AXON Neuroscience SE, SVALZ v odbore klinická biochémia, Dúbrav-
ská cesta 9, BA, aminopterin, azid sodný, 2-cyklohexén-1-ón, dichróman didraselný, ethyl 
chloroformate, hygromycin B, kolcemid, kolchicin, 2-merkaptoetanol, oxid osmičelý, seleni-
čitan sodný, skopolamin hydrochlorid, tetraisopropyl pyrophosphoramide, thiomersal, urany-
lacetát; SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, BA, P1 Skladovanie, kyslý plyn, odsírený kvapalný 
plyn, sírovodík, P2 Destilácia sírovodík, P3 Hydrokrakovanie sírovodík, P4 Krakovanie  síro-
vodík, tetrakarbonyl niklu, P5 Výroba palív sírovodík, kyslý tlakový plyn s obsahom sírovo-
díka, Kontrola kvality –dichroman draselný, kyselina fluorovodíková, azid sodný, chhlorid 
ortutnatý, síran ortutnatý, síran kademnatý, sírovodík. Prerušené bolo 1 konanie z dôvodu 
nepreukázania odbornej spôsobilosti na látky uvedené v príl. č. 3 k zák. č. 355/2007 Z.z (kya-
nidy). Zastavené boli 2 konania (účastník vzal návrhy späť z dôvodu pripravovaných organi-
začných a racionalizačných zmien). 
K návrhom na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepra-
vou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku 
V roku 2014 boli v Bratislavskom kraji  8x schválené činnosti spojené so spracovaním, mani-
puláciou, skladovaním, chemických karcinogénov a mutagénov 1A,1B v spoločnostiach: 
AQUASECO s.r.o., Laboratórium vôd, Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji - laboratórne 
činnosti; NAFTA, a.s., Centrálny areál Gajary (CAG), gazolín 1B; CA PZZP Láb- centrálny 
areál podzemných zásobníkov plynu, Plavecký Štvrtok, gazolín, ropa, chróman draselný, fe-
noltaleín, dichróman draselný, silikagél s obsahom chloridu kobaltnatého 1B; GEORGANICS 
s.r.o., Koreničova 1, BA–obchodná činnosť 1A oxid chrómový, 1B dimethyl sulfate, 2 chlo-
roacrylonitrile; ETI ELB s.r.o., Potočná 42, Báhoň, Výroba elektroinštalačného materiálu, 
síran nikelnatý, chlorid nikelnatý 1A; RÚVZ BA, Odbor hygienických laboratórií, Ružinov-
ská 8, hexachlórbenzén, 1B; AXON Neuroscience SE, SVALZ v odbore klinická biochémia, 
Dúbravská cesta 9, BA 1B: aminopterin, kongo červeň, dichróman didraselný, dimetylfor-
mamid, evans blue, CHAPS, chlorid kobaltnatý, imidazol, kolchicin, kyselina boritá, rotipho-
rese gel 30; SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, BA, Kontrola kvality, dichroman draselný 1B. 
Prerušené bolo 1 konanie z dôvodu nepreukázania účinnosti digestorov. 



 
 

 

K návrhom na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb 
Odstraňovanie materiálov s obsahom azbestu (strešná krytina a krytina z fasád rodinných a 
bytových domov, podhľady vstupných priestorov a pivníc v bytových domoch a administra-
tívnych budovách, platne z káblových energokanálov, kanalizačné a odvetrávacie potrubia, 
protipožiarne priečky, izolácia opláštenia tlakových nádob, obklad vnútorných stien objektov, 
platne z vonkajších stien výťahovej šachty, voľne zložené platne -čierne skládky, obklad VZT 
v stúpacom rozvode, dekoračné výplne zábradlí lodžií, komínové rúry, výplň fasády a oblo-
ženia nosných stĺpov, obvodové plášte objektov, vnútorné ALKO priečky, obklad chladiacich 
veží cirkulačného centra, platne z podláh a priečok UNIMO-buniek) v jednotlivých množ-
stvách 0,35t –  620 t (obklad chladiacich veží cirkulačného centra) bolo v roku 2014 realizo-
vané na základe kladného rozhodnutia RUVZ BA na 222 stavbách v Bratislavskom kraji za 
použitia zapuzdrovacích a viažucich prípravkov oprávnenými firmami A.A. SERVICE, s.r.o., 
BA; ARGUSS, s.r.o., Bratislava; ASTANA, s.r.o., Poprad; BAUGROUP TZB, s.r.o., BA; 
BYTOVÉ DOMY s.r.o., Dolné Hámre; Concret, s.r.o., Boleráz; DILMUN SYSTEM, s.r.o., 
BA; Dušan Jančo, Trenčín; Dušan Miezga – MOVAK, Vrbové; FEROMETAL, s.r.o., Bati-
zovce; FILLA, spol. s r.o.,BA; FRIVAN, s.r.o., Sabinov; GAMA MONT s.r.o, Nitra; Imrich 
Kelley, Hamuliakovo; KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o., Žilina; KROVMONT s.r.o., Dolný 
Kubín; KUMAN s.r.o., BA; Ján Manák, BA; MODACO, s.r.o., BA; MRÁŽ, s.r.o., Duplín, 
Stropkov; NOVEX-B4, v.o.s., Sološnica; OK- plus, s.r.o., BA; Oto Banyák, BA; Pavol Čer-
nek - STAVEBNO MONTÁŽNE PRÁCE, Martin; P + K s.r.o., BA;  PROSERVIS Strážske, 
s.r.o.; Regena ES s.r.o., Strážske; ReTrash, s.r.o., Kremnica; SD Gelnica, s.r.o.; TERMO-
TECHNA, a.s., BA; TERMSTAV, a.s., TT; VOKUPE, spol. s r.o., BA; Zuzana Ostrožanská, 
Sládkovičovo), ktoré disponujú povolením ÚVZ SR na odstraňovanie materiálov s obsahom 
azbestu.   
Konania boli v 13 prípadoch prerušené z dôvodu nepredloženia požadovaných podkladov 
(oprávnenie ÚVZ SR na odstraňovanie AZC materiálov v interiéroch budov slúžiacich na 
pobyt ľudí s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím podtlakového systému /predložené 
bolo len na exteriér a na priestory do 10 m3/, plán práce, zmluva s vlastníkom resp. stavební-
kom, dĺžka trvania prác, posudok o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov, posudok o riziku pre 
práce s bremenami, platná zdravotná spôsobilosť pracovníkov, prevádzkový poriadok a posu-
dok o riziku pre práce s chemickými a karcinogénnymi faktormi), v 6 prípadoch bolo zasta-
vené. V 1 prípade bolo konanie zastavené na návrh účastníka konania, ktorý vzal svoj návrh 
späť.    
K návrhom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneš-
kodňovanie nebezpečných odpadov: 
Odbor PPL posudzoval nakladanie s nebezpečným odpadom v  23 prevádzkach, ktoré dozoru-
je a pri odstraňovaní stavebných materiálov s obsahom azbestu na 146 stavbách. Za účelom 
doplnenia podkladov boli prerušené 3 konania, v 3 prípadoch bolo konanie zastavené,  nakoľ-
ko sa účastník konania nepreukázal rozhodnutím na uvedenie priestorov do prevádzky.  
K návrhom na zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác  
V r. 2014 bolo vydaných 38 rozhodnutí o vyhlásení rizikových prác. 
V počte 12 boli novovyhlásené RP v spoločnostiach: ALAS SLOVAKIA, s.r.o., vibrácie pre-
nášané na celé telo zo sedadla nakladača  CAT 928 G, betonáreň Dolnozemská 11, BA, 3; 
Prírodovedecká fakulta UK v BA, Mlynská dolina 1, hluk, 3; DERMAREVOLTA, s.r.o., 
Dermatologická ambulancia Smaragdová 1, BA, laser tr. 4; Zsl. distribučná, a.s., Čulenova 6, 
BA, Úsek dispečerského riadenia spoločnosti, psychická pracovná záťaž, 3; Inteva Products 
Slovakia spol. s r.o., Automobilový priemyselný park, Hala A 1006, 900 55 Lozorno, hluk 
premenný, 3,4; Priemyselné zdravotnícke centrum ProCare, a.s., Fyziatricko-rehabilitačné 
odd., laser tr. 4 ). VOLKSWAGEN SLOVAKIA,a.s., H3-montáž SUV, úsek Hochtakt, pra-
coviská 12.1,12.2,12.4-12.8, 12.10-12.12, 14.9-14.13, operátor, fyzická záťaž-polohy pri prá-



 
 

 

ci,3; VOLKSWAGEN SLOVAKIA,a.s., H2a lakovňa NSF, UBS 2. štupľovanie, L3, pozícia 
1.03-1.09; GAD,Hrubé utesňovanie karosérií,L3, pozícia 3.01, manipulačný robotník, polohy 
pri práci, 3; IKEA Industry Slovakia, s.r.o. OZ Malacky Flatline, Výroba nábytku a bytových 
doplnkov, Továrenská 2614/19, Malacky, hluk, 3; ETI ELB s.r.o., Potočná 42, Báhoň, Výroba 
elektroinštalačného materiálu, Lisovňa, hluk premenný, 3,4; ZSL distribučná,a.s., Čulenova 7, 
BA, Úsek dispečerského riadenia, dispečer VN,VVN,koordinátior, psychická pracovná zá-
ťaž,3; physio and care s.r.o., NZZ, ambulancia ortopédie a SVALZ v odbore FLBR, v Nad 
Lomom 2, BA, laser 3B, 3; Compass Ceramic Pools s.r.o., Výroba bazénov, Poľná 4, Senec, 
hluk 3, styrén 3; 
V 26 prípadoch boli  rizikové práce aktualizované: SLOVNAFT, a.s., Prevádzka 5- Výroba 
palív –stredisko 33510 Extrakcia aromátov, Stredisko Operatívna údržba, benzén, 3; VW 
SLOVAKIA,a.s., hala H6b- Karosáreň SUV/Touareg-finish Oberfläche výrobný pracovník 
AFO 7160,7170,7190,7200, Brúsna kabína č. 1, vibrácie prenášané na ruky, 3 (výrobný pra-
covník AFO 70,80,90, finish Oberfläche Aufbau VT, vibrácie prenášané na ruky, 3 boli pre-
radené z kat. 3 do kat. 2 na základe organizačných opatrení – zmenový režim práce, rotácia 
zamestnancov a vykonanej objektivizácie); LESY SR, š.p., BB, OZ závod Šaštín-Stráže, Ex-
pedičný sklad dreva Rohožník, pilčík, vibrácie na ruky 4; VW SLOVAKIA,a.s., hala H4 – 
Karosáreň AUDI Q7, Brúsne kabíny AFO 300/320, 4.; ecorec Slovensko s.r.o. , Glejovka 15, 
Pezinok, Príjmová-skladová hala, vedúci zmeny-predák, operátor, pevný aerosól: syntetické 
vlákna textilné, polymérne materiály, polystyrén, 3, hluk ustálený 3 (hluk z 4 do 3 po vyko-
naných technických opatreniach); RELAD spol. s r.o., Dolný Štál 768 /agentúra dočasného 
zamestnávania/, Dielňa opracovania odliatkov a dielňa pieskovania GussBearbeitungsGese-
llschaft k.s., Nádražná 34, Ivanka pri Dunaji, hluk premenný 4, pevný aerosól s prevažne ne-
špecifickým účinkom (Fe a jeho zliatiny) 3, vibrácie prenášané na ruky 3; UN Bratislava, 
Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5, BA, IOŽ, laser, BF 3; HSF, s.r.o., Jesenského 50, 
Malacky, Hala na výrobu plastových okien a dverí, Hala na výrobu hliníkových okien, dverí 
a fasád, hluk premenný, 3,4; 2x  UN Bratislava, Nemocnica sc. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 
BA, cytostatiká, IOZ, 3; NAFTA, a.s., ZPS Gajary Báden, CVA Gajary, ZS 6 Malacky, Vrtná 
súprava IDECO  BIR 8005/1, Súpravy POS-GVS 1060/3, 3070, hluk 3; TOWER AUTOMO-
TIVE, a.s., Stará a nová lisovňa, Sklad hutného amteriálu, Nástrojáreň, Seštrukčná miestnosť, 
Repas, hluk 3, 4; NAFTA, a.s. CA PZZP Láb- Centrálny areál podzemných zásobníkov ply-
nu, Plavecký Štvrtok, hluk 3; SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s., Vlčie hrdlo, ch.f. 3, 
karc.f.-benzén 3, hluk premenný 3,4, vibrácie na ruky 3;  TEBAU, spol. s r.o., Čistenie kovo-
vých podláh lešenia, Bojnická 18/C, BA, hluk 4; Vrabel & Dziak s.r.o., Dielňa opracovania 
odliatkov a pieskovania GussBearbeitungsGesellschaft k.s., Nádražná 34, Ivanka pri Dunaji, 
hluk premenný 4, pevný aerosól s prevažne nešpecifickým účinkom (železo a jeho zliatiny) 3, 
vibrácie prenášané na ruky 3; MEDICAL GLASS,a,s., Agátová 22, BA, Divízia ampuliek 1. 
NP, údržbár, hluk ustálený, 3; PERI spol. s r.o., vysokotlakové čistenie debniacich prvkov,  
Šamorínska 18, Senec, hluk premenný vysokofrekvenčný, 4; LOGAN INVESTMENT,a.s 
Otryskávanie drťou, Šenkvická 5, Pezinok, hluk ustálený 4; DFNsP BA,  Odd. urgent. príjmu, 
Anesteziolog. odd., Odd. intenzívnej medicíny, Klinika detskej psychiatrie, Odd. dopravných 
činností: psychická pracovná záťaž, BF- Mcb.tbc, bovis, chlamydia psitaci, vi Ebola, karc. a 
mut. f. – cytostatiká; MONTOSTROJ,a.s., Poľná 4, Senec, hluk premenný, pevný aerosól 
s možným fi úč. – zváračské, s prevažne nešpecific. úč. –Fe a jeho zliatiny, 3; ZSL distribuč-
ná,a.s., Čulenova 6, BA, Úsek dispečerského riadenia, dispečer VN,VVN,koordinátor, psy-
chická pracovná záťaž,3;  Doprastav Asfalt,a.s., prevádzka Obaľovacia súprava, Nitrianska 
cesta 5, Senec, hlavný strojník, elektrikár, hluk3, pevný aerosól nešpecif. + fibrogénny 4; 
OLO a.s., Spaľovňa odpadu Vlčie hrdlo 72, BA, hluk 3, aerosól nešpecif. –inertný prach 3; 
LESY SR, š.p., Nám. SNP 8, BB, OZ Smolenice, Expedičný sklad dreva Pezinok, hluk 4, 
vibrácie 4; Doprastav,a.s., Závod Prefa-Armovňa, Nitrianska  cesta 5, Senec, hluk, 3,4. 



 
 

 

K návrhom na zaradenie, resp. vyradenie prác do/z 3. a 4. kategórie bolo vydaných 5 rozhod-
nutí  o prerušení konania. V 2 prípadoch bolo konanie vo veci zaradenia prác do 3. a 4. kate-
górie zastavené: ELV PRODUKT a.s., Nitrianska 3, Senec; IMOS-Systemair, s.r.o., Výroba 
chladiacich a ventilačných zariadení, Kalinkovo 146; (návrhy neboli vypracované na základe 
aktuálnach meraní hluku a pevných aerosólov). 
K návrhom na zrušenie rizikových prác 
V r. 2014 bolo vydaných 8 rozhodnutí o zrušení rizikových prác: VW SLOVAKIA,a.s., Karo-
sáreň AUDI Q7, Finish AFO 170/1780, vibrácie na ruky 4. kat. (zaradené do 1. kat. na zákla-
de technických opatrení – úprava vibračných brúsok, výmena zariadenia, nastavenie robotic-
kých zváracích liniek- zrušené súčasne s aktualizáciou Brúsne kabíny AFO 300/320; VÚ-
RUP,a.s. OBIOOMED, odd. ochrany ovzdušia, laborant, karcinogénne amutagénne f. (na 
základe zníženia stacionárnych odberov, poklesu vykonávaných meraní vykonávaných navyše 
bez prítomnosti laboranta, vylúčenia expozície ťažkým kovom a výsledkov meraní, ktoré ne-
prekračujú NPEL a THS, 2); Nemocničná a.s., Holubyho 35, Pezinok, Fyziatricko- rehabili-
tačné odd. všeobecnej nemocnice s poliklinikou Malacky, laser 3B, 3; ALAS SLOVAKIA, 
s.r.o., betonáreň Dolnozemská 11, BA, vodič CAT 928 G, vibrácie prenášané na telo, 3; Do-
prastav,a.s., Technický a skúšobný servis, Asfaltové a betonárske laboratórium, Nitrianska 
cesta 5, Senec, hluk,3; Doprastav,a.s., Závod 0911 Technický a skúšobný servis, Mlynské 
nivy 68, BA, hluk, pevné aerosóly (horninové) s prevažne fibrogénnym účinkom, pevný ae-
rosól-cement, 3; PRUNUS, s.r.o. (pôvodne T-STUDIO KUCHYNE, s.r.o.), stolárska dielňa 
Hraničná 16, BA, hluk,3 zrušené prac. miesta; Slovenská ľudová majolika v.d., Dolná 138, 
Modra, hlináreň, obsluha mlecích bubnov, hluk 3, zrušené pracovisko. V  1 prípade bolo ko-
nanie vo veci zrušenia rizikových prác zastavené: hameln rds a.s. Horná 36, Modra (zápisom 
v spise-účastník konania vzal svoj návrh späť).  
Vzhľadom k tomu, že jedným rozhodnutím bolo schválených v niektorých prípadoch viacero 
návrhov, celkový počet vydaných rozhodnutí odborom PPL bol 1556.   
 
B. Rozhodnutia:  
Boli vydané 2 pokyny podľa § 6 ods. 3 písm. j) zák. č. 355/2007 Z.z.: 
- C.E.N. s.r.o., Gagarinova 12, 821 05 BA, IČO: 35 780 886 – preukázať, že vnútorné ovzdu-

šie na pracoviskách Televízie TA3 na Gagarinovej 12 v BA z hľadiska mikrobiologických 
ukazovateľov vyhovuje požiadavkám prílohy č. 4 tbl. č. 7 vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z.z.o 
podrobnostiacgh o požiadavkách na vnútorné prostredie budov, ktorý bol splnený      

- Prefa –konzulta ZV, s.r.o., Studená 6, 823 74 BA, IČO: 35 809 418 – realizovať protihluko-
vé opatrenia na zníženie hlukovej záťaže dotknutého okolia prevádzky výroby železobetó-
nových prefabrikátov na Družstevnej 1 v Záhorskej Vsi a preukázať protokolom z merania 
hluku vo vonkajšom prostredí súlad s vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.z. v termíne do 
28.02.2015 

   
E. Záväzné stanoviská:  
K územným plánom a k návrhom na územné konanie  
V r. 2014 bolo vydaných 428 záväzných stanovísk (v r. 2013- 434), z toho k územnému ko-
naniu stavieb bolo vydaných 108 súhlasných záväzných stanovísk (v r.2013-124). 
K územnému konaniu stavieb boli v množstve prípadov vypracované žiadosti o doplnenie 
podania najmä o svetlotechnické posúdenie stavby z hľadiska dopadu na okolitú zástavbu s 
preukázaním, že navrhovaná stavba nespôsobí neprípustné zatienenie okolitej zástavby z hľa-
diska denného osvetlenia a insolácie, preukázanie, že  trvalé pracovné miesta budú mať dosta-
točné denné osvetlenie, doplnenie o  technológiu prevádzky s preukázaním, že hluk v pracov-
nom a vonkajšom prostredí a koncentrácia škodlivín na pracovisku nebudú prekročené v 
zmysle platnej legislatívy.  



 
 

 

V r. 2014 boli vo viacerých prípadoch upozornené stavebné úrady, že tunajší úrad vydá zá-
väzné stanovisko k územnému konania, resp. kolaudačnému konaniu stavby až po doplnení 
dokladov potrebných pre vydanie záväzného stanoviska, vzhľadom k tomu, že stavebník po-
žadované doklady pri posudzovaní projektovej dokumentácie nedoplnil.  
K návrhom na kolaudáciu stavieb a na zmenu v užívaní stavieb 
Ku kolaudačnému konaniu a na zmenu v užívaní stavieb bolo vypracovaných 274 súhlasných 
a 7 nesúhlasných záväzných stanovísk: 
v okrese Bratislava 4:  
- pre stavebníka DNV Logistics s.r.o., Dvořákovo nábr. 10, BA a užívateľov MGMA hešavy 

Stamping, Rakúsko a Duvenbeck Slovensko s.r.o., Opletalova 71, BA ku kolaudácii stavby 
Priemyselný park DNV – obj. SO 01.01 Montážna a skladová hala1, časť Montážna linka 
náprav VW 120, Tehelňa 20, pozemok parc. č. 907/47, k.ú.  Devínska Nová Ves z dôvodu 
nezabezpečenia dostatočného umelého osvetlenia priestorov.  

- pre Presskam Development, s.r.o., Vápenka 4, 841 07 BA ku kolaudácii stavby Skladová 
hala-areál Presskam na poz. parc. č. 3393/1,26, 3376/2,3, 3384/6, 3382/2, 3378 v k.ú. De-
vínska Nová Ves z dôvodu predloženia rozboru vody z neakreditovaného odberu vzorky 
vody zákazníkom a nezrealizovania protihlukových opatrení (protihluková stena)   

v okrese Bratislava 5:  
- pre stavebníka KATHU Invest, s.r.o., Košická 6, 821 09 BA ku kolaudácii stavby Nebyto-

vá budova Roxor Hall-zmena účelu na administratívnu budovu, Údernícka ul., parc. č. 
3694/90, k.ú. Petržalka z dôvodu neukončenia stavby (nezabezpečené umelé osvetlenie, 
podlahy, zariadenia na osobnú hygienu stavebne neukončené) 

-   pre stavebníka FORESPO PETRŽALKA CITY, a.s., Karloveská 34, 841 04 BA ku kolau-
dácii stavby 1.NP Priestor č. 12-04 Lekáreň, Petržalka City- Lokalita A-SO 02 Polyfunkč-
ný dom A BA Petržalka, Chorvátske rameno- Hálová-Rusovská cesta, register C, parc. č. 
3603/11 k.ú Petržalka- nedokončené holopriestory 

-   pre stavebníka Mgr. Rastislav Bzduch, Tvarožkova 13, 811 03 BA ku kolaudácii stavby 
Predajňa a miešareň farieb, Kopčianska ul. BA, pozemok register C, parc. č. 3675/9 z dô-
vodu zmeny dispozície oproti PD, umiestnenia miestnosti miešania farieb v priestore bez 
vetrania, používania acetónových farieb oproti pôvodne deklarovaným vodouriediteľným, 
znečisteného a zaprataného priestoru.    

v okrese Senec:  
- pre stavebníka Horse Trading s.r.o., 925 216 Reca  ku kolaudácii stavby Sklad náradia, 

parc. č. 248/6, 244/4,10 k.ú Reca, nakoľko stavba nebola zrealizovaná v súlade s PD- na 
cit. parcelách sa nachádzala stajňa pre kone.  

- pre stavebníka Obec Kalinkovo, zast. starostom obce JUDr. Štefanom Božíkom, Hlavná 
211, Kalinkovo ku kolaudácii stavby Zberový dvor v obci Kalinkovo z dôvodu nepredlo-
ženia rozboru vody zo studne.   

K ďalším podaniam vrátane stavebných konaní, konaní o odstránení stavieb, dodatkov 
k projektovej dokumentácii, námietok,  atď. bolo vydaných 823 iných stanovísk.  
Odvolania proti rozhodnutiu RÚVZ Bratislava:  
V roku 2014 boli podané 2 odvolania proti rozhodnutiu RÚVZ BA, z toho 1 podanie bolo 
mimo odvolacieho konania. Odvolania boli podané 1x proti pokute za správny delikt podľa § 
57 ods. 39 písm. b) zák. č. 355/2007 Z.z., 1x proti súhlasnému rozhodnutiu vo veci uvedenia 
priestorov do prevádzky mimo odvolacieho konania. V oboch prípadoch bolo odvolanie po-
stúpené na ÚVZ SR, ktorý odvolanie účastníkov konania zamietol a rozhodnutie RUVZ BA 
potvrdil: 
1. Peter Král, Herlianska 8, 821 02 BA vo veci pracovných podmienok na pracovisku doru-

čovateľov na Bajkalskej 18 v BA. Ide o odberné miesto tlače s pobytom zamestnancov 10-
15 min./zmenu, ktoré slúži len na prebratie predplatenej tlače. Podnet p. Krála zo dňa 



 
 

 

19.09.2013 bol uzavretý ako neopodstatnený. Na základe podnetu Petra Krála z 
25.10.2013 vydal ÚVZ SR stanovisko č. OKDAS/8395/2013 zo dňa 11.12.2013, ktorým 
skonštatoval, že prevádzka nespĺňa podmienky zák. č. 355/2007 Z.z. a NV SR č. 391/2006 
Z.z.  a RUVZ BA je povinný požadovať zo strany prevádzkovateľa splnenie platnej legis-
latívy na uvedenú prevádzku. Na základe podnetu p. Krála zo dňa 07.01.2014, v ktorom 
upozorňuje na nezákonnosť rozhodnutia tunajšieho úradu, RÚVZ BA postúpil rozhodnutie 
č. PPL/15484/2013 zo dňa 09.10.2013, ktorým súhlasil s uvedením priestorov odberného 
miesta tlače na Bajkalskej 18 v BA do prevádzky na prekúmanie na ÚVZ SR mimo odvo-
lacieho konania dňa 13.01.2014. Stanoviskom č. OLP/1243/2014 zo dňa 30.04.2014 ÚVZ 
SR konštatoval, že napadnuté rozhodnutie RÚVZ BA bolo vydané v súlade s § 47 a nasl. 
správneho poriadku a nenašiel dôvod na zmenu alebo zrušenie rozhodnutia RÚVZ BA č. 
PPL/15484/2013 zo dňa 09.10.2013  mimo odvolacieho konania.  

2. ZEDA Beton, a.s., Miletičova 17/B, 821 08 BA, IČO: 44 114 036  v zastúpení advokátskou 
kanceláriou JUDr. Stanislav Jakubčík, Kutlíkova 17, 851 02 BA, IČO: 31 782 763 zo dňa 
09.06.2014  proti rozhodnutiu PPL/6043/2014 zo dňa 14.05.2014 o pokute za správny de-
likt podľa § 57 ods. 39 písm. b) zák. č. 355/2007 Z.z. - prevádzkovanie betonárky na Ráz-
točnej 59 v Bratislave bez predloženia návrhu  na uvedenie pracovných priestorov do pre-
vádzky vo výške 1000,- €.   Rozhodnutím č. OLP/5168/2014 zo dňa 06.08.2014 ÚVZ SR 
napadnuté rozhodnutie RÚVZ BA potvrdil a odvolanie  ZEDA Beton, a.s. zamietol.  

 
                                        Štátny zdravotný dozor na pracoviskách  
                                                  so zobrazovacími jednotkami              
                                                                                                                            tab. č. 7                                                                                                                

Štátny zdravotný dozor 
na pracoviskách so zobrazovacími jednotkami 

(podľa NV SR č. 276/2006 Z. z.) 
P o č e t 

Kontrola (ukončená záznamom) 203 
Kontrolné listy 6 
Opatrenia na odstránenie nedostatkov  (uložené v zázname zo ŠZD)   4 
Sankčné opatrenia*   0 

              *v komentári uviesť názov organizácie, druh sankcie a dôvody uloženia sankcie 
 

V rámci štátneho zdravotného dozoru (ŠZD) boli aj v roku 2014 sledované pracovné 
podmienky a režim práce a odpočinku zamestnancov pri práci so zobrazovacími jednotkami a  
na plnenie  povinností vyplývajúcich pre zamestnávateľov z NV SR č. 276/2006 Z. z. o mi-
nimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednot-
kami. Celkove bolo vykonaných 203 previerok, z toho na pracoviskách, na ktorých zamest-
nanci pracujú so zobrazovacími jednotkami prevažnú časť pracovnej zmeny (viac ako 4 hodi-
ny denne) bolo vykonaných 61 kontrol u poskytovateľov právnych, bankových, poštových, 
poisťovacích služieb, služieb v oblasti vedenia a správy informačných systémov, ekonomic-
kého a marketingového poradenstva, sprostredkovateľskej, redakčnej a vydavateľskej činnos-
ti, reklamnej a propagačnej činnosti, u prevádzkovateľov telekomunikačných sietí, pri správe 
nehnuteľností, majetku, podielových a dôchodkových fondov, správcov PC sietí,  poskytova-
teľov software, prenajímateľov, v štátnej správe, vo veľko a malobchode, pri uskutočňovaní 
vzdelávania. Celkove bolo skontrolovaných 2437 pracovníkov rôznych profesií (obchodný 
zástupca, projektant, účtovník, administratívny pracovník, účtovný, ekonomický, finančný, 
daňový, bankový a marketingový poradca, manager, operátor, informatik, programátor, analy-
tik, metodik, logista, referent, bankový pracovník, ekonóm, vedecko-výskumný pracovník). V 
organizáciách bolo vyplnených 6 dotazníkov informovanosti pre práce so zobrazovacou jed-
notkou. Na odstránenie zistených nedostatkov boli v zázname zo štátneho zdravotného dozoru 



 
 

 

uložené 4 opatrenia, ktorými sa nariadilo vykonať objektivizáciu umelého osvetlenia na pra-
covisku a preukázať zdravotnú spôsobilosť zamestnancov na prácu so zobrazovacími jednot-
kami. Ergonomické úpravy pracovísk a vybavenie pracovného miesta ergonomickými pra-
covnými pomôckami boli na všetkých kontrolovaných pracoviskách zabezpečené.  
K sankčným opatreniam nebolo pristúpené.  
Kontroly boli zamerané najmä na: 
 posúdenie rizík pri práci so ZJ zo strany zamestnávateľa, 
 používané zariadenia (prenosné- notebooky, minilaptopy a pevne inštalované počítačové 

jednotky) - ich umiestnenie na pracovnej ploche, orientácia v priestore vo vzťahu k osvet-
ľovacím otvorom a telesám, 

 priestorové podmienky pracoviska, požiadavky na pracovné miesto (pracovnú plochu 
a sedadlo), 

 celkové a miestne osvetlenie, oslnenie a svetelné odrazy na monitoroch, 
 mikroklimatické podmienky na pracovisku, spôsob vetrania 
 režim práce a odpočinku zamestnancov, 
 subjektívne pociťované zdravotné problémy zamestnancov v možnej súvislosti s vykoná-

vanou prácou so ZJ, 
 vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok, 
 informovanosť zamestnancov o zdravotných rizikách pri práci so ZJ. 

 
Prehľad použitia kontrolných listov 

           tab. č. 8 
Použitie kontrolných listov  pri výkone ŠZD  

(dotazníkov informovanosti zamestnancov)  
Počet kontrolných listov 

A B C H K N P R V Z RÚVZ 
Bratislava 

26 0 69 97 16 1 0 0 1 6 
S p o l u    216 

 
A – azbest      N – neionizujúce žiarenie 
B – biologické faktory     P – psychická pracovná záťaž 
C – chemické faktory     R – bremená 
H – hluk                   V – vibrácie 
K – karcinogénne a mutagénne faktory   Z – zobrazovacie jednotky   
 
 

V roku 2014 sa za účelom zisťovania stavu informovanosti zamestnancov a zamestnávateľov 
o zdravotných rizikách pri práci použili pri výkone štátneho zdravotného dozoru kontrolné 
listy u zamestnancov. Kontrolné listy boli použité na overenie informovanosti zamestnancov 
o rizikových faktoroch na pracovisku a realizovaných opatreniach zamestnávateľa na obme-
dzenie vystavenia zamestnancov rizikovým faktorom práce a pracovného prostredia. Kontrol-
né listy sa použili  v 216 prípadoch, pričom najviac kontrolných listov bolo použitých na pra-
coviskách s  expozíciou zamestnancov hluku, chemickým faktorom a azbestu. Z analýzy do-
tazníkov vyplýva, že zamestnanci majú väčšinou dostatočné informácie o rizikových fakto-
roch na pracoviskách a ochrane zdravia pri práci, pričom svoje poznatky získavali najmä na 
školeniach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci organizácie a prostredníctvom 
skupinového poradenstva v oblasti ochrany zdravia pri práci, vykonávaného aj pracovníkmi 
RÚVZ so sídlom v Bratislave v rámci štátneho zdravotného dozoru. V  organizáciách so za-
hraničnou účasťou zamestnanci a často ani zamestnávatelia nedisponujú vedomosťami o vše-
obecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa konkrétnych faktorov pracovného pro-



 
 

 

stredia. Školenie BOZP je zamerané len na dodržiavanie všeobecných zásad bezpečnosti pri 
práci. Nakoľko identické dotazníky zamestnanci vypĺňajú pre zazmluvnené pracovné zdra-
votné služby, kontrolné listy odmietajú vypĺňať. 
 

Prehľad výkonov  v štátnom zdravotnom dozore,  šetrenie sťažností, podnetov, petícií,  
konzultácie a poradenstvo    

                                                                                                       tab.č. 9 

Štátny zdravotný dozor  P o č e t 

Výkon ŠZD (ukončený záznamom) 1519 
Šetrenie sťažností (vykazuje odbor, ktorý je nositeľom úlohy) 0 
Šetrenie petícií 1 
Šetrenie podnetov na výkon ŠZD 54 
Odborné stanoviská (expertízy) 0 

Konzultácie  991 

Poradenstvo  -  individuálne 
                      -  skupinové  

830 
2/51 

Iné činnosti* 0 
 

*   napr. šetrenie fyzickej záťaže, psychickej pracovnej záťaže, odbery vzoriek vôd a pod. 

    Poznámka: v štatistickom výkaze sa používa výraz „kontrola“ 
 
Šetrenie podnetov:  
1. OÚ BA Odbor živnostenského podnikania zo dňa 27.01.2014 na prevádzkovanie predajne 

drogistického tovaru na Obchodnej 74 v BA spol. DVA PLUS s.r.o., Novomeského 39, 
949 11 Nitra, IČO: 35 969 857 bez súhlasného rozhodnutia RÚVZ. Podnet neopodstatne-
ný. Prevádzkovateľovi bolo vydané rozhodnutie RÚVZ BA.  

2. Opakovaný podnet zo dňa 30.01.2014 (30.07.2013) jnovakova30@gmail.com na mikro-
klímu (200C pri vonkajších teplotách 340C), t.č. 180 a fúka ľadový vzduch v budove La-
keside Park Tomášikova 64, BA., Regulácia teploty v budove je na 2-stupňovom princí-
pe, 1. stupeň regulácia centrálna, 2. stupeň –regulovanie na jednotlivých pracoviskách. 
T.č. je teplotný faktor nastavený na 240C, pri ŠZD bola zistená teplota na meracích kon-
trolných prístrojoch 23,5 ±10C. Vzduchotechnické výustky boli doregulované tak, aby 
vyhovovali hygienickým predpisom. Hygienické nedostatky z hľadiska tepelno-
vlhkostnej mikroklímy neboli zistené. Podnet neopodstatnený. 

3. benkovska.michaela@gmail.com z 06.02.2014 na nevyhovujúci hygienický štandard v 
zariadeniach na osobnú hygienu v Tesco Extra, SP Zlaté piesky, Cesta na Senec 2/A, BA. 
Skutočnosti uvádzané v podnete neboli preukázané. Podnet neopodstatnený. 

4. OÚ BA Odbor živnostenského podnikania zo dňa 17.02.2014 na prevádzkovanie Záhrad-
níctva PM-Garden s.r.o., Nová 181/5, Slovenský Grob, IĆO: 46 109 501 bez súhlasného 
rozhodnutia RÚVZ (konanie bolo zastavené rozhodnutím RÚVZ BA zo dňa 09.05.2012 
z dôvodu nedoloženia požadovaných podkladov). Podnet opodstatnený. Uložená pokuta 
za správny delikt podľa § 57 ods. 39 písm. b) zák. č. 355/2007 Z.z. prevádzkovanie prie-
storov záhradníctva Nová 181/5, 900 26 Slovenský Grob, bez predloženia návrhu na 
uvedenie pracovných  priestorov do prevádzky vo výške 165,- €.   

5. OÚ BA Odbor živnostenského podnikania zo dňa 26.02.2014 na  prevádzkovanie výroby 
elektrických rozvádzačov, Orechová 499/40, Viničné, bez súhlasného rozhodnutia RÚVZ 
prevádzkovateľ Ján Minarovič, Orechová 499/40, 900 23 Viničné, IČO: 43 405 797. 



 
 

 

Účastník konania podal návrh na uvedenie priestorov do prevádzky. Podnet neopodstat-
nený. 

6. OÚ BA Odbor živnostenského podnikania zo dňa 26.02.2014 na  prevádzkovanie malo-
obchodu so športovými potrebami, Šenkvická cesta 4798, Pezinok bez súhlasného roz-
hodnutia RÚVZ, prevádzkovateľ JOKO spol. s r.o., Potočná 175/75, 909 01 Skalica, 
IČO: 31 584 098. Účastník konania podal návrh na uvedenie priestorov do prevádzky. 
Podnet neopodstatnený.  

7. Milan.Koblizka@centrum.sk zo dňa 17.03.2014 na obťažovanie súvisiaceho obytného 
prostredia hlukom a prachom z firmy Prefa – Konzulta ZV, s.r.o. (predtým Želbets.r.o. 
výroba betónových výrobkov) na Družstevnej 200/1 v Záhorskej Vsi. V časti ochrany 
ovzdušia podnet dňa 04.04.2014 odstúpený SIŽP BA. Z hľadiska hluku bola spoločnosť 
Prefa- konzulta ZV, s.r.o. (predtým Želbet s.r.o.) vyzvaná na predloženie protokolu 
o meraní hluku v súvisiacom obytnom prostredí. Začaté spráne konanie vo veci uloženia 
pokuty za správny delikt podľa §57 ods. 39 písm. c) zák. č. 355/2007 Z.z. + opakovaný 
podnet 04.04.2014. Podnet opodstatnený. Vydaný pokyn na realizáciu protihlukových 
opatrení  a preukázanie ich účinnosti v termíne do 28.02.2015.  

8. Anonymný podnet zo dňa 13.03.2013 na nevyhovujúce vetranie, vykurovanie a špinavé 
priestory spol. Retail Value Stores,a.s., Panónska cesta 16, BA, IČO: 43 768 083  na pro-
pagačnom odd. – dekoráciách v Carrefoure v OC Polus, Vajnorská 100, BA, kde sa pra-
cuje s chemickými faktormi (farby, ploter). Podnet opodstatnený.Vykonaný ŠZD. Ulože-
né predložiť PP a PoR pre prácu s ch.f. a vykonať objektivizáciu mikroklimatických 
podmienok v zimnom aj letnom období.   

9.  obcanzvrakune@gmail.com zo dňa 24.03.2014 na prevádzku autoservisu A&L Autola-
kovňa na Kaméliovej ul. 3 v BA z hľadiska vypúšťania zápašných látok do ovzdušia 
a blízkosti MŠ ŠZD dňa 10.04.2014 neboli zistené hygienické nedostatky. Podnet bol 
z hľadiska  posúdenia vplyvu prevádzky na kvalitu ovzdušia postúpený Okr. úradu BA, 
odbor starostlivosti o ŽP, Karloveská 2, 842 33 BA 4. 

10. podanie@post.sk zo dňa 31.03.2014 na nečistotu v sociálnych zariadeniach, kanceláriách, 
kávovaru, chladničky, drezu, stravovacích priestorov v spoločnosti Agora Plus,a.s., Kop-
čianska 92, BA. 11.04.2014 zaslaná výzva na predloženie informácie v termíne do 
30.04.2014 o zabezpečení odstránenia popisovaných nedostatkov. Opakovaný podnet 
podanie@post.sk z 23.06.2014 najmä na plesnivé podlahy, steny, nábytok po vytopení, 
neudržiavanú klimatizáciu, nečistotu v sociálnych zariadeniach. Podnet neopodstatnený. 
Spoločnoť preukázala zabezpečenie upratovania v priestoroch a vydala príkaz riaditeľa 
na zabezpečenie hygieny a poriadku zamestnancami v priestoroch kuchynky. 

11. Anonymný podnet odstúpený z ÚVZ SR zo dňa 20.03.2014 na hluk a prach z prevádzky 
Drevovýroba, Gagarinova 1004, Gajary. Podnet v časti posúdenia znečisťovania ovzdu-
šia bol postúpený na SIŽP. Podnet opodstatnený.Po vykonaní nápravných opatrení bolo 
zrealizované kontrolné meranie  hluku v životnom prostredí, priestory boli uvedené do 
prevádzky. 

12. liska.ivan@yahoo.com zo dňa 31.03.2014 odstúpený z ÚVZ SR 09.04.2014 na nevyho-
vujúce mikroklimatické podmienky a nefungujúcu vzduchotechniku vo firme Swiss Post 
Solutions, Púchovská 6853/16, BA. Prevádzka schválená RÚVZ BA. 16.04.2014 vyko-
naný ŠZD. Priestory majú zabebezpečené prirodzené vetranie otvárateľnými oknami 
a svetlíkmi, klimatizácia je funkčná, nastavenio teploty sa pohybuje od 21-25 0C v závis-
losti od vonkajších podmienok. Podnet neopodstatnený.  

13. Jan Klimek klimek.jano@gmail.com zo dňa 09.04.2014 odstúpený z ÚVZ SR 22.04.2014 
na nevyhovujúcu klimatizáciu a prešetrenie vnútorného pracovného prostredia v TV 
TA3, Gagarinova 12, BA. Výmena filtrov bola vykonaná v 11/2013, čo je v súlade s príl. 
č. 3 k NV SR č. 391/2006 Z.z. Z hľadiska mikrobiálnej kontaminácie ovzdušie miestností 



 
 

 

Redakcia (počet baktérií vo vzduchu 540/m3, plesne- 395/m3) a Réžia (počet baktérií vo 
vzduchu 635/m3, plesne - 475/m3) nevyhovelo požiadavkám príl. 4 vyhl. MZ SR č. 
259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov, v priesto-
re Galéria (počet baktérií vo vzduchu 355/m3, plesne- 145/m3) vyhovelo. Podnet opod-
statnený. C.E.N. s.r.o., Gagarinova 12, 821 05 BA, na základe  oznámenia RÚVZ BA 
o začatí správneho konania vo veci vydania pokynu podľa § 6 ods.3 písm. j) zák. č. 
355/2007 Z.z., objednala vyčistenie a dezinfekciu vzduchotechniky u certifikovanej spo-
ločnosti LTO TRADE s.r.o., ktorá následne vykonala odbery ovzdušia na mikrobiálne 
vyšetrenie s vyhovujúcimi výsledkami.  

14. Linda Nagyová linda.nagyova.mail@gmail.com zo dňa 15.04.2014, 09.05.2014, 
12.05.2014 na prešetrenie vnútorného pracovného prostredia z hľadiska AZC v klimati-
zácii v budove SRo-RTVS a opakovane odstúpený z ÚVZ SR 09.05.2014. Podnet neo-
podstatnený. Demontáž vnútorných ALKO priečok bola vykonaná oprávnenou firmou, 
objektívne merania počas prác a po ukončení prác preukázali neprekročenie limitných 
hodnôt azbestu, zamestnávateľ preukázal zabezpečenie údržby VZT zariadení oprávne-
nou firmou.  

15. Martin Frank martin.frank@azet.sk zo dňa 14.04.2014 na nedodržiavanie hygienických 
požiadaviek vo firme HASTEX, prevádzka Stará Vajnorská 8, BA, plnenie plynových 
fliaš CO2.   Vykonaný ŠZD. Podnet neopodstatnený 

16. noja666@azet.sk zo dňa 09.04.2014 na vykonávanie striekania aut na dvore pneuservisu 
na Kutlíkovej 13, objekt vodární v tesnej blízkosti BD, tenisových kurtov a školského ih-
triska. Podnet opodstatnený. Uložená pokuta prevádzkovateľovi PRONTO 1, s.r.o., Nová 
12/228, 900 31 Stupava za správny delikt podľa § 57 ods. 39 písm. b) zák. č. 355/2007 
Z.z. prevádzkovanie pneuservisu v areáli BVS na Kutlíkovej 13 v BA bez predloženia 
návrhu  na uvedenie pracovných  priestorov do prevádzky vo výške 500,- €.  

17. Ladislav Fazekaš, Štúrova 897, Veľké Leváre 6380@azet.sk zo dňa 12.04.2014, odstúpe-
ný z IP 09.05.2014 na 10x prekročené limity formaldehydu  na pracoviskách IKEA In-
dustry Slovakia s.r.o, Továrenská 19, Malacky v období od 01.02.2014, neposkytnutie 
OOPP a prevádzkovanie bez povolenia (zatiaľ iba stavba). Podnet čiastočne opodstatne-
ný. Rozhodnutie k uvedeniu do skúšobnej prevádzky do 30.01.2015 bolo vydané 
15.04.2014. Vykonaný ŠZD, zamestnávateľ preukázal prideľovanie OOPP zamestnan-
com, koncentrácia formaldehydu bola prekročená v 1 prípade stacionárneho odberu 
(0,378 mg.m-3; NPEL= 0,37 mg.m-3) a v 1 prípade osobného odberu 0,768 mg.m-3. Po 
ukončení skúšobnej prevádzky je prevádzkovateľ povinný preukázať meraním dodržia-
vanie NPEL v súlade s platnou legislatívou.  

18. Odbory AUTOŠOFÉR v DP Bratislava, Na Pántoch 9, 831 06 BA z 25.04.2014 na pre-
šetrenie mikroklimatických podmienok na pracovisku vodičov MHD –záťaž teplom. Za-
slané oznámenie. Orgán verejného zdravotníctva popisovaný krátkodobý diskomfort ne-
môže považovať za ohrozovanie zdravia a jeho riešenie nemá oporu v právnych predpi-
soch.  Podnet neopodstatnený. 

19. Monika Švandová svandova.monika@gmail.com  zo dňa 05.05.2014 na nevyhovujúce 
pracovné podmienky (mikroklíma a iné faktory) a nezabezpečenie dohľadu nad pracov-
nými podmienkami z hľadiska ochrany zdravia v závode Benteler Automotive SK, s.r.o. 
na Priemyselnej ul. 5471 v Malackách Podnet opodstatnený. Vykonaný ŠZD, prevádzko-
vateľ nepredložil súhlasné rozhodnutie k uvedeniu pracovných priestorov do prevádzky, 
protokoly z merania faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy, intezity umelého osvetle-
nia, hluku, prevádzkové poriadky a posúdenie rizika pre práce s expozíciou hluku, laseru 
tr. 4, chemickým faktorom. Zaslaná výzva na písomné vyjadrenie sa prevádzkovateľa 
k zisteným nedostatkom.  



 
 

 

20. Rudolf Kožík, 900 41 Rovinka 476 zo dňa 12.05.2014 na azbestocementový materiál 
voľne rozhodený na pozemku parc.č. 20353/35, Športová ul. Rovinka po požiari UNI-
MO-bunky, ktorá patrila podnikateľovi p. Grünerovi.  Majiteľ zhorenej bunky bol pouče-
ný o spôsobe likvidácie zbytkov bunky v súlade s platnými právnymi predpismi. Násled-
ne oznámil, že  podľa názoru 2 firiem, ktoré majú oprávnenie ÚVZ SR na odstraňovanie 
materiálov s obsahom azbestu, sa nejedná o materiál s obsahom azbestu, ale o cementové 
platne. Vykonaný ŠZD, v odobratej vzorke materiálu bola NRC v Nitre potvrdená prí-
tomnoť chryzotilu. Uvedené bolo oznámené OcÚ Rovinka za účelom kontroly likvidácie 
NO. Materiál s obsahom azbestu bol následne zlikvidovaný spoločnosťou OK –plus s.r.o. 
na základe objednávky ISORAST s.r.o., Železničná 521, Rovinka. Podnet opodstatnený. 

21. Bc. Andrea Zedníčková, Gagarinova 1182, 900 61 Gajary na hluk a prach z prevádzky 
Erik Zedníček, Drevovýroba, Gagarinova 1004, Gajary odstúpený z ÚVZ SR dňa 02. 
05.2014 aj 20.03.2014. Prevádzka schválená RÚVZ BA. Podnet v časti posúdenia zne-
čisťovania ovzdušia bol postúpený na SIŽP. 17.04.2014 vykonaný ŠZD. Prevádzka 
schválená v 09/2007, vzdialená od najbližšieho pozemku 100m, k umiestneniu sa súhlas-
ne vyjadrili dotknutí účastníci. Protokolom z merania hluku v ŽP z 14.05.2014 bol preu-
kázaný súlad s platnými právnymi predpismi. V časti znečisťovania ovzdušia podnet po-
stúpený SIŽP.  Zaslané stanovisko ÚVZ SR. Podnet neopodstatnený. 

22. Jolana Binovská, Sklenárska 1, BA binovska@azet.sk na poškodenú AZC strešnú krytinu 
domu na rohu ul. Sklenárska-Drotárska z 05.05.2014 odstúpený z ÚVZ SR dňa 27. 
05.2014. Podnet odstúpený MČ BA Staré mesto vzhľadom k tomu, že ide o RD fyzickej 
osoby.  

23.  p. Janovštiaková, tel. 0908 409 476 z 16.06.2014 na postup prác pri odstraňovaní azbes-
tocementových kanalizačných rúr na Toplianskej 28 v BA spoločnosťou Modaco, s.r.o., 
BA Vykonaný ŠZD. Podnet neopodstatnený. 

24. Ing. Martina Hájková, Rozvodná 11, 831 01 BA m.hajkova02@gmail.com z 17.06.2014 
na postup prác pri odstraňovaní azbestocementových kanalizačných rúr na Janotovej 8 
v BA spoločnosťou OK-plus, s.r.o. Podnet neopodstatnený. 

25. Mgr. Peter Fiala, Ľubovnianska 5, 851 07 BA z 12.04.2014, postúpený z IP BA 
18.06.2014 na nedostatky pri zaobchádzaní s chemickými faktormi (bazénová chémia, 
chlór) a práce s bremenami u zamestnávateľa  ZION SPA, s.r.o., Dvořákovo nábr. 6, BA, 
Hotel River Park. S bazénovou chémiou (v sudoch) vrátane chlóru zaobchádzajú výlučne 
pracovníci zmluvnej servisnej firmy ProMinent Slovensko, s.r.o. Skladovanie je zabez-
pečené v uzamykateľnom sklade.  Podnet neopodstatnený. 

26. Anonym z 23.06.2014 na exhaláty z výfukov, pálenie použitých handier a hluk z firmy 
PS Autoklinika Senec, s.r.o., Trnavská 19/A, Senec. Podnet opodstatnený Uložená poku-
ta za správny delikt podľa § 57 ods. 42 písm. b) zák. č. 355/2007 Z.z. prevádzkovanie 
priestorov autoservisu na Trnavskej 19/A v Senci bez predloženia návrhu na uvedenie 
pracovných  priestorov do prevádzky vo výške 300,- €.  

27.  Obyvatelia Gajarskej ul. v Malých Levároch v zastúpení Eduard Hollý, Gajarská 247, 
908  74  Malé Leváre zo dňa 24.06.2014 na hluk obrábacích strojov z prevádzky na spra-
covanie dreva p. Andreja Vrablica, Gajarská 246, Malé Leváre. Podnet opodstatnený. 
V časti týkajúcej sa znečisťovania ovzdušia odstúpený SIŽP. Účastník predložil protokol 
z merania hluku v životnom prostredí, ktorým preukáuzal súlad s vyhl. MZ SR č. 
549/20007 Z.z. za dodržania podmienok uvedených v protokole – pri výrobe sa bude po-
užívať len el. pásová píla Husqarna v pracovných dňoch od 7.00 do 16.00 hod. Vo veci 
bolo začaté konanie za správny delikt podľa § 57 ods. 42 písm. b) zák. č. 355/2007 Z.z. 
prevádzkovanie Drevovýroby Andrej Vrablic v Malých Levároch 246 bez predloženia 
návrhu na uvedenie pracovných  priestorov do prevádzky. 



 
 

 

28. Bc. Augustín Čačík, Korytnická 1, 821 07 BA z 26.05.2014, postúpený z IP BA 
26.06.2014 na nedodržiavanie ochrany zdravia pred hlukom na pracovisku P4, komplex 
Hydrokrak (KHK)  zamestnávateľom Slovnaft,a.s., Vlčie hrdlo1, BA po zmene – rozšíre-
ní náplne práce operátorov. Prevádzkový poriadok pre prevádzku Hydrokrak bol schvá-
lený 04.04.2014 a práce s expozíciou hluku v profesii operátor vonkajší, vedúci zmeny, 
operátor výroby, pracovník riadenia prevádzky boli zaradené do 2. kategórie; v profesii 
manažér, hlavný inžinier, odborný inžinier a technik do kat. 1. Na základe aktualizovanej 
objektivizácie hluku z 06/2014 (VÚRUP, a.s.) a po prepočítaní na dĺžku trvania expozí-
cie vonkajších operátorov P4 Hydrokrak (7 hod., z toho 5x pochôdzky sekciové na svo-
jom úseku, 1x pochôdzka všeobecná po celej VJ. Zvyšok 4,85 hod. sociálna miestnosť) 
bolo zistené, že horná akčná hodnota hlukovej expozície u vonkajšieho operátora  nie je 
prekročená. Podnet neopodstatnený.  

29. Anonymný podnet zamestnancov STK Pavol Strnisko, Myslenická 1, Pezinok z 
02.06.2014, postúpený z IP BA 27.06.2014 na nefunkčné odsávanie výfukových plynov 
z automobilov. Rozhodnutie k uvedeniu priestorov do prevádzky bolo vydané v r. 2001 
štátnym okresným hygienikom v Pezinku. Zdravotný dohľad je zabezpečený spoločnos-
ťou DAJANEX, s.r.o. Vykonaný ŠZD. Podnet neopodstatnený.  

30. barraki@azet.sk z 29.06.2014 na nezabezpečenie hygieny na pracovisku Rosnička, Kop-
čianska 89, BA (netečie pitná voda, ani nie je poskytovaná pracovníkom, vrátnica v az-
bestovej miestnosti, znečistená výkalmi potkanov a myší, WC nezabezpečené). Podnet 
neopodstatnený. ŠZD bolo zistené, že v areáli sa uskutočňuje výmena vodovodných po-
trubí v dôsledku ich technickej poruchy s termínom ukončenia 08/2014. Pre zamestnan-
cov sú zabezpečené náhradné opatrenia- pitný režim, zariadenia na osobnú hygienu sú 
zásobované vodou v úspornom – obmedzenom režime a náhradným zásobovaním vodou 
v dostatočnom množstve. Vrátnica bola v čase ŠZD presťahovaná do administratívno-
skladového objektu. 

31. marekmagat333@gmail.com z 03.06.2014, postúpený z IP BA 30.06.2014 na ohrozenie 
zdravia pri používaní prípravku na brúsenie skla ACEPOL F 440 v CCS Cargo Customs, 
Agátova 22, BA bez náležitých opatrení na ochranu zdravia a likvidáciu jeho zbytkov do 
kanalizácie. V čase ŠZD bola prevádzka zrušená. Podnet nebolo možné prešetriť. 

32. zamestnancimcsyncro@gmail.com  zo dňa 23.06.2014, postúpený z IP BA 03.07.2014 na 
prašnosť, kvalitu pitnej vody, práce s bremenami, umelé osvetlenie, nepriznanie dodat-
kovej dovolenky v MC Syncro Bratislava, s.r.o., Opletalova 87, 841 07 BA. Podnet 
opodstatnený.Voči zamestnávateľovi bolo začaté správne konanie vo veci opatrení na 
predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou (predloženie protokolu z merania 
tepelno-vlhkostnej mikroklímy, umelého osvetlenia, posúdenie fyzickej záťaže pri ručnej 
manipulácii s bremenami.  

33.  Alena Bucekova ajka.bucekova@gmail.com z 23.07.2014 na postup prác pri odstraňova-
ní materiálov s obsahom azbestu firmou ASTANA, s.r.o. na Palkovičovej ul. 14-16 v BA 
(vykonávaie práce v rovnakom odeve vo všetkých bytoch, neodstránená špina z búracích 
prác na kartónoch vo WC). Frekvenciu výmeny pracovných odevov pracovníkov pri od-
straňovaní AZC legislatíva striktne neupravuje. Pri dodržaní technologického postupu nie 
je predpoklad, aby sa v ostatnom stavebnom odpade, ktorý zostal na podlahe vo WC na-
chádzal azbest. Výsledky dlhoročných meraní azbestových vlákien vo vnútornom ovzdu-
ší budov nepreukázali porušenie platnej legislatívy. Podnet neopodstatnený. 

34. zamestnanci Slovnaft,a.s., prevádzka P4-Hydrokrak z 24.07.2014 na prešetrenie postupu 
RUVZ BA - neodpovedanie v zákonnej lehote na podnet zo dňa 19.03.2014, týkajúci sa 
merania fyzicko-somatickej a nervovo-psychickej záťaže zamestnancov P4 Hydrokrak, 
Slovnaft,a.s. Postúpený z ÚVZ SR na RÚVZ BA v 08/2014. Podnet neopodstatnený. 



 
 

 

Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže sa v období reštruktualizácie  prevádzky nedalo 
uskutočniť.  

35.   Dana Vachunová, Vranovská 65, 851 02 BA zo dňa 26.06.2014 (odstúpené z MÚ BA - 
Podunajské Biskupice 07.08.2014) na zápach čpavku z cisterny umiestnenej na poz.č. 
12621, parc. č.4069/2, vlastník J&P TANK WASH, s.r.o., Závodná 3, BA, vypúšťanie 
neznámych chemikálií, ktoré ničia všetku vegetáciu. Podnet odstúpený OUBA, Odbor 
starostlivosti o ŽP, Karloveská 8, BA. 

36. Michal Darila, Hrdličkova 11, 831 01 BA zo dňa 01.08.2014 na hluk z budovy NTS, 
Ďumbierska 12, BA. Podnet opodstatnený. Objektívnym meraním hluku v dennej aj noč-
nej dobe bolo zistené prekročenie príspustnej hodnoty hluku pre deň, večer aj noc 
z prevádzky kompresorov Spracovateľského centra NTS na Ďumbierskej 3 v BA. NTS 
zaslaná výzva na odstránenie hygienicko-prevádzkového nedostatku. a zaslanie kontrol-
ného protokolu z merani hluku.  

37. marekmagat333@gmail.com zo dňa 07.08.2014 na zhoršené pracovné podmienky na 
pracovisku brúsenia skla CCS Cargo Customs Service, s.r.o., Agátová 22, BA. Podnet 
nebolo možné prešetriť, prevádzka bola zrušená. Opakovaný podnet zo dňa 13.11.2014 – 
CCS na internetovej stránke uvádza ponuku voľných miest na pracovisko repasného cen-
tra a firma mu poškodila zdravie. ŠZD zistené, že CCS plánuje otvorenie výroby brúsenia 
skla v nových priestoroch. Uvedenie priestorov do prevádzky podlieha schvaľovaciemu 
procesu podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. 355/2007. Uznanie choroby z povolania a ohro-
zenia chorobou z povolania je v kompetencii špecializovaného pracoviska na výkon pra-
covných činností v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia.  

38. Bavlšík Juraj Juraj.Bavlsik@softec.sk zo dňa 13.08.2014 na hluk z ťažby Štrkopiesky 
Hrubá Borša, s.r.o., Majer Malá Borša v nočných hodinách. Podnet neopodstatnený. Pre-
vádzkovateľ podal návrh na uvedenie priestorov do prevádzky. V  predmetnej veci sú 
splnené podmienky na vydanie rozhodnutia.  

39.  Anonymný podnet zamestnancov spol. M.A.J.O.R. Agency, s.r.o., M.A.J.O.R. Agency 
SK s.r.o. a Sberbank Slovensko a.s. zo dňa 27.08.2014 na pracovné prostredie v budove 
na Nám. 1. mája v BA - znečistený priestor medzi stropom a plechovými podhľadmi, ne-
zabezpečená možnosť stolovania bezpečnostnej služby v pivničnom skladovom priestore 
s mikrovlnkou a chladničkou na -1.podlaží, odkladanie civilných odevov v priestore toa-
lety pri recepcii, nezabezpečené čistenie klimatizačných jednotiek v pravidelných inter-
valoch. Podnet neopodstatnený. Konanie vo veci zastavené- v priestoroch neprevádzkujú, 
len vykonávajú strážnu službu. 

40. Bc. Augustín Čačík, Korytnická 1, 821 07 BA z 05.09.2014 opakovaný podnet na nedo-
držiavanie ochrany zdravia pred hlukom na pracovisku P4, komplex Hydrokrak (KHK)  
zamestnávateľom Slovnaft,a.s., Vlčie hrdlo1, BA po zmene – rozšírení náplne práce ope-
rátorov z dôvodu dlhšej doby vystavenia hluku, ako je uvedené v protokole. Vykonaný 
opakovaný ŠZD. Podnet neopodstatnený.  

41. Miroslav Nemeček, Žatevná 8, Bratislava z 21.08.2014, postúpený z IP BA 05.09.2014 
na manipuláciu s toxickými gumami, nezabezpečenie OOPP, nevyhovujúce mikroklima-
tické podmienky v letnom období, ohrozovanie komármi na úseku DHL v hale H9, ko-
mis dielov pre montážne linky vorn 4/servonádržky a vychystávanie autosúčiastok do 
vozíkov pre montáž VW SLOVAKIA,a.s.  Podnet opodstatnený. Začaté správne konanie 
vo veci uloženia pokuty. 

42. kopka.jan@gmail.com z 16.09.2014 a 02.10.2014 na nezabezpečenie ochrany nefajčiarov 
v budove AB2 v areáli BRS,a.s., Hraničná 18, BA Podnet neopodstatnený, §7 zák. NR 
SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov nezakazuje fajčenie na voľných priestran-
stvách, orgán verejného zdravotníctva nemôže vo veci konať. 



 
 

 

43.  Vladimír Bokor, Jesenského 14, 019 01 Ilava na pracovné podmienky v Autoservise M a 
H spol. s r.o., Panonská 43, 851 04 BA, IČO: 31 361 781 z hľadiska zariadení na osobnú 
hygienu, odvetrania a osvetlenia priestorov, odsávania pri lakovaní, skladovania chemic-
kých faktorov a prázdnych obalov, OOPP, vstupných LPP, umyvárky automobilov, za-
bezpečenia lekárničky. Podnet čiastočne opodstatnený. Zistené porušenie povinností vy-
plývajúcich z § 52 ods. 1 písm. d),e). Začaté správne konanie vo veci uloženia pokuty. 
Prevádzka schválená štátnym okresným hygienikom v r. 2001. 

44. Tatiana Krasnanská tatianakrasnanska@gmail.com zo dňa 01.10.2014, ods. z ÚVZ SR 
09.10.2014 na zastavenie dodávky vody v OC Avion Shoping Park. Išlo o krátkodobú 
poruchu. Podnet neopodstatnený. 

45. Jaroslav Moravia jaroslav.moravia@gmail.com zo dňa 09.10.2014 ods. z ÚVZ SR 
13.10.2014 na prítomnosť azbestu v búranisku budovy Stein. Podnet neopodstatnený. 
Z predloženej projektovej dokumentácie vyplynulo, že v predmetných objektoch sa ne-
nachádzal stavebný ani izolačný AZC materiál.  

46.  DILMUN SYSTEM, s.r.o., Stará Vajnorská 37, BA zo dňa 14.10.2014 na nelegálnu de-
montáž a likvidáciu materiálov s obsahom azbestu v areáli spol. FirstFarms s.r.o., Vino-
hrádok 5741, 901 01 Malacky, IČO: 35 916 346. Podnet opodstatnený.Demontáž vyko-
nala oprávnená (rozhodnutie ÚVZ SR na odstraňovanie AZC materiálov zo stavieb bez 
súvisu s vnútornými priestormi č. OPPL/1873/2013-Fe zo dňa 14.02.2013) spol. SKO-
BA-výškový servis, s.r.o., Moyzesova 36, Košice, IČO: 46 454 713. Spol. FirstFarms 
AgraM s.r.o., Vinohrádok 5741, 901 01 Malacky, IČO: 34 122 087,  predložila rozhod-
nutie RÚVZ so sídlom v BA, Trnavská cesta 52, 826 45 BA č. A/2014/00855/PPL na 
vykonávanie odbornej sanácie AZC materiálu v areáli spol., ktoré nevydal  RÚVZ BA, 
s úradnou pečiatkou, ktorá nepatrí RUVZ BA, menom a podpisom zástupkyne regionál-
nej hygieničky v Trebišove. Vo veci dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu 
bolo zaslané oznámenie Obv. odd. PZ Malacky.  

47. Obyvatelia bytového domu Cyprichova 6-8, BA zo dňa 27.10.2014 na zníženie kvality 
bývania (hluk, zápach z perchlóru (tetrachlóretylénu)v bytoch, vlhkosť a plesne v bytoch, 
vibrácie, chlad, prevádzkovanie v nočných hodinách, dňoch pracovného pokoja a voľna 
anevyhovujúce nakladanie s NO)  prevádzkou chemickej rýchločistiarne na Cyprichovej 
8 v BA.  Podnet vo vybavovaní. 

48.  torres@centrum.sk zo dňa 03.11.2014 na nevyhovujúce pracovné podmienky bezpeč-
nostnej služby Torres Security Services-Slovakia, s.r.o. na pracovisku Americkej amba-
sády na Hviezdoslavovom nám. v BA. Opakovaný postúpený z IP BA 15.12.2014. Vy-
konaný ŠZD. Podnet opodstatnený. Zistené porušenie povinností vyplývajúcich z § 52 
ods. 1 písm. b). Začaté správne konanie vo veci uloženia pokuty. 

49.  Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky z 11.11.2014 na obťažovanie hlu-
kom v nočných hodinách pri distribúcii tlačovín z prevádzky D.A.PRESS, spol. s r.o., 
Cesta mládeže 2025, Malacky. Prevádzkovateľ predloží protokol z merania hluku v súvi-
siacom životnom prostredí do 15.02.2015. Podnet vo vybavovaní. 

50. Pater Sedlák správca3@skprogres.sk z 02.12.2014 na hluk, vibrácie a zápach chemikálií 
z prevádzky rýchločistiarne na Cyprichovej ul. 8 v BA. Podnet vo vybavovaní. 

51.  Milan Nesplnil milan.nesplnil@centrum.sk z 02.12.2014, postúpený z ÚVZ SR 
12.12.2014 na mikroklimatické podmienky (chlad) v predajni Metro, Devínska Nová 
Ves.  Podnet vo vybavovaní.    

52.  DILMUN SYSTEM, s.r.o. z 09.12.2014 hadzima@dilmunsystem.sk  na neodbornú de-
montáž AZC boletických fasádnych panelov na budove MH SR, Prievozská 30, BA. 
Podnet neopodstatnený. ŠZD nebol zistený AZC materiál na stavbe.  

53. milan milan mmilan770@gmail.com z 12.12.2014 na hygienické nedostatky (zatečené, 
plesnivé steny, priestory bez vykurovania, dvere nedostatočne izolované) v sklade nábyt-



 
 

 

kárskych polotovarov firmy Mobart s.r.o., Vajnorská 89, BA. V sklade nie sú vytvorené 
trvalé pracovné miesta. V čase ŠZD boli steny mierne zatečené. Majiteľ objektu vykoná-
va opravy strechy priebežne. Podnet neopodstatnený.   

54. Obec Malinovo z 18.12.2014 na základe podnetu Ing. Gizely Halmiovej, Zátôňská 51, 
900 45 Malinovo  z 26.08.2014 na neoprávnené odstránenie AZC strešnej krytiny z RD 
Pavla Šrámeka a Zdenky, Zátôňská 44, Malinovo spoločnosťou Krovy na mieru s.r.o., 
925 92 Kajal 49, IČO: 44 618 514. Zaslaná výzva na predloženie dokladov (oprávnenie 
vydané ÚVZ SR, rozhodnutie vydané RÚVZ BA, sprievodný list nebezpečeného odpa-
du) spol. Krovy na mieru s.r.o., 925 92 Kajal 49. Podnet vo vybavovaní.     

 
Z celkového počtu 54 podnetov bolo 17 opodstatnených, resp. čiastočne opodstatnených, 27 
neopodstatnených, 5 podnetov je v šetrení,  3 podnety nepatrili do  kompetencie RÚVZ a boli 
odstúpené a 2 podnety nebolo možné prešetriť. Viaceré podnety boli postúpené na RUVZ BA 
z iných organizácií – SOI, IP, OÚ ŽP, MČ, MÚ a  z ÚVZ SR. V opodstatnených prípadoch 
išlo  o porušenie povinností vyplývajúcich z § 52 ods. 1 písm. b zák. č. 355/2007 Z.z. a vyko-
návanie prác, ktoré neboli schválené orgánom verejného zdravotníctva (lakovacie práce na 
dvore pneuservisu), nedostatky pri údržbe vzduchotechnických a klimatizačných zariadení, 
odstraňovaní materiálu s obsahom azbestu, posúdení rizík a kategorizácii prác z hľadiska 
zdravotných rizík, nevyhovujúce mikroklimatické podmienky, nedostatky v zabezpečení 
OOPP a zariadení na osobnú hygienu, nadmernú hlučnosť z prevádzky v súvisiacom život-
nom prostredí. Z 10 podnetov na neodborné odstraňovanie materiálov s obsahom azbestu bolo 
6 podnetov neopodstatnených, v 1 prípade išlo o fyzickú osobu nezapísanú v obchodnom re-
gistri, podnet bol odstúpený na príslušný stavebný úrad, v 1 prípade bola zaslaná výzva na 
predloženie dokladov. 2 podnety boli opodstatnené. Vo veci dôvodného podozrenia zo spá-
chania trestného činu bolo zaslané oznámenie Obv. odd. PZ Malacky, bolo začaté správne 
konanie vo veci uloženia pokuty podľa § 57 ods. 49 a ods. 50 písm. c) zák. č. 355/2007 Z.z. 
za správny delikt podľa § 57 ods. 29 písm. h) zák. č. 355/2007 Z.z. a  na ÚVZ SR bol zaslaný 
návrh na odobratie oprávnenia č. OPPL/1873/2013-Fe  pre spol. SKOBA-výškový servis, 
s.r.o., na odstraňovanie materiálu s obsahom azbestu. 
V 8 prípadoch bola za zistené nedostatky uložená  pokuta podľa zák. 355/2007 Z.z. Príčinou 
neopodstatnených podnetov boli zväčša narušené medziľudské vzťahy.  
 
Prešetrovanie petícií: 
V r. 2014 bola podaná  1 petícia:  
1. Občania Píniovej, Ihličnatej a Žihľavovej ul. v zastúpení Ing. Kataríny Lehotovej 

rovak.sk@gmail.com (postúpené z ÚVZ SR 25.03.2014) so žiadosťou o zastavenie pre-
vádzky betonárky ZEDA Beton, a.s. v areáli bývalej Panelárne Vrakuňa,a.s. na Ráztočnej 
59 v BA vzhľadom na  nadmernú hlučnosť a prašnosť spôsobenú jej prevádzkou. ŠZD bo-
lo zistené, že ZEDA Beton,a.s., Miletičova 17/B, 821 08 BA, IĆO: 44 114 036 nedisponu-
je rozhodnutím RÚVZ BA k uvedeniu priestorov betonárky do prevádzky. Voči spoloč-
nosti bolo začaté správne konanie vo veci uloženia pokuty za správny delikt podľa § 57 
ods. 39 písm. b) zák. č. 355/2007 Z.z.  

 
      
 
 
 
 
 
 



 
 

 

               Prehľad o počte podnikateľských subjektov kontrolovaných v roku 2014  
                                                                                                                              tab. č. 10  

Prehľad o počte podnikateľských subjektov kontrolovaných v roku 2014 
Počet kontrolovaných subjektov 

rozdelenie podľa počtu zamestnancov v kontrolovanom 
subjekte Právna forma subjektu 

0 1  -  9 10 -  49 50 -  249 250 a viac SPOLU 
Podnikateľ- FO- nezapísaný v OR  57    57 
Podnikateľ- FO- zapísaný v OR  194 22   216 
FO - slobodné povolanie       
FO – poľnohospodárska výroba       
Fyzické osoby spolu  251 22   273 
Verejná obchodná spoločnosť       
Spoločnosť s ručením obmedzeným  591 180 31 1  803 
Komanditná spoločnosť  3 1 1  5 
Nadácia       
Nezisková organizácia  1    1 
Akciová spoločnosť  35 24 24 12 95 
Družstvo  2 4   6 
Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, 
bytov a pod.        

Štátny podnik  1  1  2 
Národná banka Slovenska       
Banka – štátny peňažný ústav   1   1 
Rozpočtová organizácia  1 2 1  4 
Príspevková organizácia    1  1 
Obecný podnik       
Fondy       
Verejnoprávna inštitúcia – školy       
Zahraničná osoba   2   2 
Sociálna a zdravotné poisťovne       
Odštepný závod       
Združenie (zväz, spolok)  3    3 
Politická strana, hnutie                                                                                                                                                                                                                                                          
Cirkevná organizácia       
Organizačná jednotka združenia       
Komora (s výnimkou profes. komôr)       
Záujmové združ. právnických osôb       
Obec(obecný), mesto (mestský)úrad 13     13 
Krajský a obvodný úrad       
Samosprávny kraj (úrad)       
Právnické osoby spolu 13 637 214 59 13 936 
SPOLU 13 888 236 59 13 1209 

                      
 

 
 
 



 
 

 

 

        
 
               Prehľad o meraniach faktorov v pracovnom prostredí  

                                                                                                                                                              tab. č. 11        
Objektivizácia faktorov v pracovnom prostredí 

Druh vzorky Počet  
vzoriek 

Počet  
ukazovateľov 

Počet  
analýz 

Ovzdušie1) - pracovné* 212  670 10 074 

Biologický materiál* 83 261 591 

Genetická toxikológia*    0      0       0 

Hluk          93 205            510 

Vibrácie     0    0      0 

Optické žiarenie2) 320  639 1 627 

Elektromagnetické pole    0      0        0 

Mikroklimatické podmienky* 175 599 1 590 

Ionizujúce žiarenie      0       0      0 

S p o l u : 883 2 374        14 392 
 

     1) chemické faktory, prach 

     2) viditeľné svetlo 
   Poznámka:  
   Objektivizácia faktorov v pracovnom prostredí vykonávaná laboratórnymi pracovis-
kami:   
    - * Odbor hygienických laboratórií  
    -    Odbor HŹP,  Odd. fyzikálnych faktorov prostredia  
 

Zaťaženie zamestnancov chemickými faktormi sa v r. 2014 pomocou biologických expozič-
ných testov sledovalo na viacerých pracoviskách Bratislavského kraja. V r. 2014 hygienické 
laboratóriá odobrali 83 vzoriek na BET, v ktorých vyšetrili 261 ukazovateľov a vykonali 591 
analýz. Išlo napr. o pracoviská v spoločnostiach: Compass Ceramic Pools s.r.o., Výroba, 
montáž a opravy bazénov, vaní, plastových výrobkov na báze polyesteru, Poľná 4, Senec 
(stanovenie kreatinínu, kys. mandľovej, hippurovej, kys. metylhippurových), u zamestnancov 
bolo v minulosti zistené prekročenie biologickej medznej hodnoty; Národná diaľničná spo-
ločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava (stanovenie tetrachlóretylénu a kyseliny tetrachló-
roctovej; kreatinínu, kyseliny mandľovej, kyseliny hippurovej a kyselín o,p,m-
metylhippurových). 
 
                  
 
 
 
 



 
 

 

 
 
                                              Prehľad sankčných opatrení v r. 2014 

                                                                                                                      tab. č. 12       
Sankčné opatrenia Počet V sume 

Pokuty za priestupky – blokové konanie  0 - 
Pokuty za priestupky – pokuty do 1659 € okrem blokových konaní  
(§ 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z.) 0 0 

Pokuty za iné správne delikty  
(§ 57 ods. 50 zákona č. 355/2007 Z. z.) 10 4 523,- € 

Iné sankcie / opatrenia – zákaz výroby, používania zariadení a prevádzky 
(§ 55 ods. 2 písm. a), f), g) zákona č. 355/2007 Z. z.)  0 - 

Trestné oznámenie  1 - 
Náhrada nákladov 
(§ 58 zákona č. 355/2007 Z .z.) 0 - 

Zvýšenie poistného (podľa zákona č. 461/2003 Z.z.) 0 - 

Výkon rozhodnutia (§ 79 zákona č. 71/1967 Zb.) 0 - 
                                                                                                                                                          
V roku 2014 odbor PPL uložil právoplatne 10 pokút podľa § 57 ods. 46, resp. ods. 50 zák. 
355/2007 Z.z.  za správne delikty podľa § 57 ods. 39 písm. b), resp. ods. 42 písm. b) zákona č. 
355/2007 Z. z. v celkovej sume 4 523,- €. Pokuty boli uhradené v sume 3 227,- €. Neuhradené 
pokuty boli postúpené organizačno-dokumentačnému odboru RÚVZ BA na vymáhanie. 
Z predchádzajúceho roku 2013 boli uhradené  pokuty v celkovej sume 2 609, 53,-€. 
 
Pokuty  podľa § 57 ods.  46  zák. č. 355/2007 Z.z. ( delikty) v r. 2014: 
1. DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o., Dialničná cesta 2,  Senec, IČO: 31 354 467 za  

správny delikt podľa § 57 ods. 39 písm. b) zák. č. 355/2007 Z.z. prevádzkovanie priestorov 
skladovej haly   
DC 4  spoločnosti TESCO-Senec na Dialničnej 2 v Senci bez predloženia návrhu  na uve-
denie pracovných priestorov do prevádzky zistené pri prešetrovaní podozrenia na chorobu 
z povolania vo výške 165,- €  

2. Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 Dubové, IČO: 36 396 591 zo dňa 
10.03.2014 za správny delikt podľa § 57 ods. 39 písm. b) zák. č. 355/2007 Z.z. prevádzko-
vanie administratívnych priestorov na Trnavskej ceste 100 v BA bez predloženia návrhu na 
uvedenie pracovných priestorov do prevádzky zistené pri prešetrovaní podozrenia na cho-
robu z povolania vo výške 331,- €.  

3. Slovak Lines, a.s., Mlynské nivy 31, 821 09 BA, IĆO: 35 821 019 zo dňa 11.04.2014  za 
správny delikt podľa § 57 ods. 39 písm. b) zák. č. 355/2007 Z.z. prevádzkovanie priestorov 
Dispečingu na Nádražnej 2792 v Malackách bez predloženia návrhu na uvedenie pracov-
ných  priestorov do prevádzky vo výške 1000,- €.   

4. PM –Garden s.r.o., Nová 181/5, 900 26 Slovenský Grob, IĆO: 46 109 501 zo dňa 
14.04.2014  za správny delikt podľa § 57 ods. 39 písm. b) zák. č. 355/2007 Z.z. prevádzko-
vanie priestorov záhradníctva Nová 181/5, 900 26 Slovenský Grob, bez predloženia návrhu  
na uvedenie pracovných  priestorov do prevádzky vo výške 165,- €. Neuhradené.  

5. ZEDA Beton, a.s., Miletičova 17/B, 821 08 BA zo dňa 14.05.2014 (oznam 07.04.2014) za 
správny delikt podľa § 57 ods. 39 písm. b) zák. č. 355/2007 Z.z. prevádzkovanie betonárky 
na Ráztočnej 59 v BA bez predloženia návrhu na uvedenie pracovných  priestorov do pre-
vádzky vo výške 1000,- €  Odvolanie 09.06.2014. UVZ SR rozhodnutím č. OLP/5168/2014 



 
 

 

zo dňa 06.08.2014 napadnuté rozhodnutie RUVZ BA potvrdil a odvolanie ZEDA Beton 
zamietol.   

6. PRONTO 1, s.r.o., Nová 12/228, 900 31 Stupava, IČO: 44 236 921 zo dňa 17.07.2014 za 
správny delikt podľa § 57 ods. 39 písm. b) zák. č. 355/2007 Z.z. prevádzkovanie pneuservi-
su v areáli BVS na Kutlíkovej 13 v BA bez predloženia návrhu na uvedenie pracovných  
priestorov do prevádzky vo výške 500,- €. Neuhradené.  

7. VERSUS, a.s., Moskovská 4, 811 08 BA, IČO: 35 795 115 zo dňa 26.08.2014 za správny 
delikt podľa § 57 ods. 39 písm. b) zák. č. 355/2007 Z.z. prevádzkovanie tlačiarne na Pribi-
novej ul.21 v BA bez predloženia návrhu  na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky 
a hygienické nedostatky zistené pri prešetrovaní podozrenia na chorobu z povolania vo 
výške 400,- €.   

8.Šperkovo s.r.o., Bratislavská 694, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 46 195 301 zo dňa 
12.11.2014 za správny delikt podľa § 57 ods. 39 písm. b) zák. č. 355/2007 Z.z. prevádzko-
vanie predajne komponentov na výrobu šperkov a kreatívnych potrieb na Obchodnej 66 
v BA bez predloženia návrhu na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky vo výške 
331,- €. Neuhradené.  

9. Sberbank Slovensko,a.s. Vysoká 9, 810 00 Bratislava zo dňa 12.11.2014 za  správny delikt 
podľa § 57 ods. 42 písm. b) zák. č. 355/2007 Z.z. prevádzkovanie administratívnych prie-
storov spoločnosti na Nám. 1. Mája 11 v BA bez predloženia návrhu na uvedenie pracov-
ných priestorov do prevádzky vo výške 331,- €.   

10.PS AUTOKLINIKA, s.r.o., Trnavská 19/A, 903 01 Senec, IČO: 46 803 645 zo dňa 
25.11.2014 za správny delikt podľa § 57 ods. 42 písm. b) zák. č. 355/2007 Z.z. prevádzko-
vanie priestorov autoservisu na Trnavskej 19/A v Senci  bez predloženia návrhu  na uvede-
nie pracovných  priestorov do prevádzky vo výške 300,- €. Uhradené v r. 2015. 

V  prípade nelegálnej demontáže a likvidácie materiálov s obsahom azbestu v areáli spol. Fir-
stFarms AgraM s.r.o., Vinohrádok 5741, 901 01 Malacky, ktorú vykonala oprávnená (roz-
hodnutie ÚVZ SR na odstraňovanie AZC materiálov zo stavieb bez súvisu s vnútornými prie-
stormi č. OPPL/1873/2013-Fe zo dňa 14.02.2013) spol. SKOBA-výškový servis, s.r.o., Moy-
zesova 36, Košice, IČO: 46 454 713, bolo zaslané oznámenie Obv. odd. PZ Malacky vo veci 
dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu, bolo začaté správne konanie vo veci ulo-
ženia pokuty podľa § 57 ods. 49 a ods. 50 písm. c) zák. č. 355/2007 Z.z. za správny delikt 
podľa § 57 ods. 29 písm. h) zák. č. 355/2007 Z.z. a  na ÚVZ SR bol zaslaný návrh na odobra-
tie oprávnenia č. OPPL/1873/2013-Fe  pre spol. SKOBA-výškový servis, s.r.o., na odstraňo-
vanie materiálu s obsahom azbestu. V predmetnej veci bola predložená kópia  rozhodnutia 
RÚVZ so sídlom v BA, Trnavská cesta 52, 826 45 BA č. A/2014/00855/PPL na vykonávanie 
odbornej sanácie AZC materiálu v areáli spol. FirstFarms AgraM, ktoré nevydal  RÚVZ BA, 
s úradnou pečiatkou, ktorá nepatrí RUVZ BA, menom a podpisom zástupkyne regionálnej 
hygieničky v Trebišove.  
 
9.  PODPORA ZDRAVIA PRI  PRÁCI 

 
 K prioritám na úseku preventívneho pracovného lekárstva patrilo aj v uplynulom roku  
šírenie osvety a výchova pracovníkov v nadväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy v 
oblasti ochrany zdravia, podmienok práce a pracovného prostredia.  
Zdravotno-výchovná činnosť v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci bola v roku 2014 
vykonávaná ako súčasť práce odboru, v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru, prostred-
níctvom poradne zdravia, v rámci projektu Zdravé pracoviská vo vybranej organizácii HSF 
spol. s r.o., Jesenského 50, 901 01 Malacky, prostredníctvom poradenstva pre zamestnancov 
a zamestnávateľov a školení odbornej spôsobilosti zamestnancov, pričom sa využívali rôzne 
metódy zdravotno-výchovného pôsobenia – individuálne, skupinové a hromadné,  internetová 



 
 

 

stránka  a nástenky v priestoroch RÚVZ BA. Odborné poradenstvo a konzultácie zamestnáva-
teľom i zamestnancom bolo poskytované priebežne a týkalo sa predovšetkým ustanovení 
právnych úprav v oblasti ochrany zdravia pri práci a ich implementácie do praxe, zdravotných 
rizík zamestnancov z pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce, ocho-
rení podmienených prácou, chránených pracovísk, rizikových prác, bezpečnej práce pri od-
straňovaní materiálov s obsahom azbestu, zabezpečenia zdravotného dohľadu, pracovnej 
zdravotnej služby, lekárskych preventívnych prehliadok a zabezpečenia vhodných mikrokli-
matických podmienok a pitného režimu na pracovisku, práce s toxickými a veľmi toxickými 
látkami a zmesami, fajčenia na pracovisku, hodnotenia psychickej pracovnej záťaže a fyzickej 
záťaže. Informácie boli poskytované priamo na pracoviskách, na odbore PPL, v poradni zdra-
via, formou konzultácií elektronicky alebo telefonicky. V roku 2014 bolo vybavených 824 
dotazov.  
Na základe Dohody o spolupráci a koordinácii činností medzi ÚVZ SR a NIP v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli spoločné dozorné aktivity RÚVZ Bratislava a IP 
Bratislava v r. 2014 zamerané na kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych 
predpisov, monitoring možných rizík, zabezpečenie zdravotného dohľadu a kontrolu BOZP 
pri pošmyknutí a páde v spoločnostiach STANISLAV a SYN spol. s.r.o. Kráľová pri Senci, 
IČO: 17642434 (pekáreň) a Berto SK, s.r.o. Hlavná 1, Vysoká pri Morave IČO: 45278156 
(spracovanie mäsa).   
RÚVZ BA sa aj v r. 2014 zapojil do kampane Európskej agentúry pre BOZP (EU-OSHA)  
Zdravé pracoviská so zameraním na zvýšenie informovanosti o riadení stresu a psychosociál-
nych rizík na pracovisku. Zamestnávateľom, manažérom, zástupcom zamestnancov a zamest-
nancom bolo priebežne poskytované odborné poradenstvo zamerané na hodnotenie zdravot-
ných rizík vo vzťahu k faktorom práce a pracovného prostredia a zvýšenie informovanosti o 
fyzikálnych, chemických, biologických a psychosociálnych faktoroch práce a pracovného 
prostredia a chorobách z povolania. Počas Európskeho týždňa BOZP RÚVZ BA realizoval 
dňa 20.10.2014 Deň otvorených dverí, v rámci ktorého bola záujemcom súčasne ponúknutá 
možnosť vyšetrenia a konzultácií v Poradni zdravia RÚVZ BA. Prezentované boli aj výsledky 
kampane Posúdenie psychosociálnych rizík pri práci.  
V rámci programu zameraného na zníženie výskytu fajčenia a zdravotných dôsledkov pasív-
neho fajčenia na ľudský organizmus, bolo vykonaných 1021 kontrol  zameraných na dodržia-
vanie preventívnych opatrení zamedzujúcich fajčenie na pracoviskách. Nedodržiavanie plat-
nej legislatívy nebolo zistené.  
Pre potreby mediálneho odboru RÚVZ BA  boli v r. 2014 poskytované informácie na spraco-
vanie žiadostí o informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k infor-
máciám.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
10.  ŠPECIALIZOVANÉ ÚLOHY A INÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ  

 
Špecializované úlohy a iná  odborná činnosť v r. 2014 

                                                                                                                                                                    tab. č. 13a                                         
Špecializované úlohy a iná  odborná činnosť v r. 2014 

Prednášky 

Na odborných 
podujatiach  

(počet prednášok) 
 

Pregraduálna a   
postgraduálna výcho-
va   (počet účastníkov/ 
hodín) 

 
Publikácie 

v odborných 
časopisoch a 
zborníkoch 

(počet) 

 
Zahraničné 
pracovné a 

 študijné cesty 
(počet) 

 
 
 

Špecializované 
úlohy 
(počet) 

 
 
 

 
Iné  

činnosti 
(počet) 

 
 
 

 

2 

študenti:  26/90 
lekári:      1/24 

   spolu:     27/114 

0 0 0 991 

 
Odborné podujatia   
 
Publikačná činnosť:  
    bez účasti 
 

  Prednášková činnosť : 
     1x pasívna účasť  
     2 x aktívna účasť                                                                                                                       

 
Odborné podujatia – pasívna účasť 

                                                                                                                           tab. č. 13b 
Meno a priez-
visko 

Názov prednášky Názov kongresu, 
seminára 

Miesto kona-
nia 

Dátum 

Pašková, K.   odborno-vedecká 
konferencia  

III. Fórum verejné-
ho zdravotníctva 
„Zdravie pri práci“  

MZ SR,  
Bratislava  

15.10.2014 

 
 
 

 Odborné podujatia – aktívna  účasť 
 

V r. 2014 pracovníci odboru PPL zabepečovali odbornú prípravu na prácu s veľmi toxickými 
a toxickými látkami a zmesami akreditovanú MŠ SR pod číslom: 13/2014/14/1, organizovanú 
Inštitútom bezpečnosti práce, s.r.o., Bratislava pre 51 účastníkov:  

   
 
 



 
 

 

 
                                                                                                                         tab. č. 13c 

Meno a  
priezvisko 

Názov prednášky Názov kongresu,  
seminára 

Miesto  
konania 

Dátum 

Kristiánová, S.   Právne predpisy súvisia-
ce s problematikou che-
mických látok a zmesí na 
trhu a s výkonom práce 
s chemickými faktormi 

Odborná príprava na 
prácu s veľmi toxic-
kými a toxickými lát-
kami a zmesami 

IBP, s.r.o. 
BA 

17.02.2014 

Kristiánová, S.   Právne predpisy súvisia-
ce s problematikou che-
mických látok a zmesí na 
trhu a s výkonom práce 
s chemickými faktormi 

Odborná príprava na 
prácu s veľmi toxic-
kými a toxickými lát-
kami a zmesami 

IBP, s.r.o. 
BA 

111.11.2014 

 
Pregraduálna a postgraduálna výchova 
 

- zabezpečenie praktickej výučby 1 študentky 3. ročníka odboru Verejné zdravotníctvo 
FZSP TU, Trnava, 17.-18.02.2014, 12 hod. 

- zabezpečenie praktickej výučby 2 študentov 3. ročníka odboru Verejné zdravotníctvo 
FZSP TU, Trnava, 27.02.2014, 6 hod. 

- zabezpečenie praktickej výučby 12 študentov 2. ročníka odboru Verejné zdravotníctvo FZ 
SZU BA, 06.05.2014,  6 hod. 

- zabezpečenie praktickej výučby 1 študentky Jihočeskej univerzity v Českých Budejovi-
ciach, fakulty Zdravotno-sociálnej , 23.06.-27.06.2014, 30 hod.   

-  zabezpečenie odbornej praxe MUDr. Anežky Kučerovej  pred atestáciou zo všeobecného 
lekárstva, 25.08.-28.08.2014, 24 hod.    

- zabezpečenie praktickej výučby 2 študentov 4. ročníka odboru Verejné zdravotníctvo 
FZSP TU, Trnava, 29.09.-30.09.2014, 12 hod. 

- zabezpečenie praktickej výučby 1 študentky 3. ročníka odboru Verejné zdravotníctvo 
FZSP TU, Trnava, 01.-02.10.2014,  12 hod. 

- zabezpečenie praktickej výučby 7 študentov 3. ročníka odboru Verejné zdravotníctvo FZ 
SZU BA, 11.12.2014, 18.12.2014,  12 hod. 

 
Zahraničné pracovné a študijné cesty 
 
bez účasti 

  
Špecializované odborné činnosti 
 
 bez účasti 
 
Členstvo v medzirezortných a medzinárodných pracovných skupinách a komisiách 
 
 bez účasti 

 



 
 

 

Členstvo v pracovných skupinách a komisiách 
 

-   MUDr. Soňa Kristiánová, krajská odborníčka hlavného hygienika SR pre Bratislavský  

     kraj v odbore PPL    
- MUDr. Soňa Kristiánová, členka Poradného zboru hlavného hygienika SR pre odbor PPL  
- MUDr. Soňa Kristiánová, predsedníčka Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti    
     na prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami a zmesami  

-  Mgr. Jana Klempová, členka Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na prácu s to-
xickými a veľmi toxickými látkami a zmesami  

- Mgr. Jana Klempová, členka Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na prácu s dez-
infekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu 
živočíšnych škodcov na profesionálne použitie   

- Oľga Miškovičová, členka Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na prácu s toxic-
kými a veľmi toxickými látkami a zmesami  

- MUDr. Soňa Kristiánová, členka  Obvodnej povodňovej komisie v Senci  

- MUDr. Soňa Kristiánová, členka Evakuačnej komisie v Senci  
- MUDr. Soňa Kristiánová, členka Krízového  štábu Obvodného úradu v Senci 

 

Iné činnosti  
 
 2 príspevky pre médiá 
 991 konzultácií (ústne, telefonicky, mailom) 

 
Účasť na školiacich akciách 
 

- Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo 
pred špecializačnou skúškou, 20.01.2014 – 24.01.2014, SZU Bratislava, MUDr. K. Paško-
vá   

- Tematický kurz Hygiena životného prostredia, 26.03.-27.03.2014, SZU Bratislava, MUDr. 
K. Pašková    

- Tematický kurz Novinky v zdraví pri práci, 13.05.2014, SZU Bratislava, MUDr. K. Paš-
ková    

-   Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo –II. 
časť. 20.-24.10.2014, SZU Bratislava, MUDr. K. Pašková  

 
Účasť na pracovných poradách 
 

- Celoslovenská komisia pre posudzovanie chorôb z povolania pri KPLaT v Bratislave, 
23.01. 2014, MUDr. S. Kristiánová 

- Celoslovenská komisia pre posudzovanie chorôb z povolania pri KPLaT v Bratislave, 
27.03. 2014, MUDr. S. Kristiánová 

- Pracovná porada členov poradného zboru hlavnej odborníčky hlavného hygienika SR pre 
odbor PPL, 08.04.2014, Bratislava, MUDr. S. Kristiánová 



 
 

 

- Celoslovenská komisia pre posudzovanie chorôb z povolania pri KPLaT v Bratislave, 
30.05. 2014, MUDr. S. Kristiánová 

- Pracovná porada členov poradného zboru hlavnej odborníčky hlavného hygienika SR pre 
odbor PPL, 29.09.2014,  Srňacie, MUDr. S. Kristiánová 

-   Celoslovenská porada vedúcich odborov a oddelení PPLaT RÚVZ v SR, Srňacie, 29.09.-
30.09.2014,  MUDr. S. Kristiánová, Mgr. Jana Klempová     

 
 

11. 
     
SPOLOČNÉ  DOZORNÉ AKTIVITY  S INÝMI ORGÁNMI DOZORU 

 Vyhodnotenie dohody o spolupráci a koordinácii činností v oblasti bezpečnosti  
    a ochrany zdravia pri práci medzi   ÚVZ SR  A NIP, zo dňa 15.03.2011  

     Článok 7 -  Spolupráca regionálnych hygienikov a inšpektorov práce   
              

 Spoločné previerky s IP                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                     tab.č. 14a 

Spoločné previerky z orgánov verejného zdravotníctva  
a orgánov inšpekcie práce vo vybraných organizáciách 

Kraj Počet  Organizácia (firma) 

1 STANISLAV a SYN spol. s.r.o. Kráľová pri Senci, IČO: 17642434  
(pekáreň) 

 
BA 

1 Berto SK, s.r.o. Hlavná 1, Vysoká pri Morave IČO: 45278156  

(spracovanie  mäsa) 

Spolu 2  
 
 Na základe Dohody o spolupráci a koordinácii činností medzi ÚVZ SR a NIP v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli v roku 2014 vybraté právne subjekty 
STANISLAV a SYN spol. s.r.o. Kráľová pri Senci, IČO: 17642434 a Berto SK, s.r.o. Hlavná 
1, Vysoká pri Morave IČO: 45278156 pre realizáciu spoločných previerok  Inšpekcie práce 
Bratislava  a RÚVZ Bratislava. Plnenie  spoločných dozorných aktivít RÚVZ BA a IP BA v r. 
2014 bolo priebežne kontrolované na spoločných poradách. RÚVZ BA vykonal štátny 
zdravotný dozor podľa platnej legislatívy na ochranu verejného zdravia a metodiky na výkon 
ŠZD so zameraním na kontrolu dodržiavania právnych a ostatných predpisov, monitoring 
možných rizík na pracoviskách a zabezpečenie zdravotného dohľadu pre zamestnancov. IP 
BA vykonal previerku so zameraním na kontrolu BOZP pri pošmyknutí a páde.  
Predmetom činnosti spoločnosti  STANISLAV a SYN spol. s.r.o. Kráľová pri Senci je výroba 
pekárenských a cukrárenských výrobkov. Činnosti sú vykonávané prostredníctvom vlastných 
zamestnancov v počte 25, z toho je 16 žien, 9 zamestnanci vykonávajú nočnú prácu. Priestory 
boli uvedené do prevádzky v r. 1991. Prevádzka je umiestnená v účelových prenajatých 
priestoroch. V prevádzke nie sú evidované rizikové práce, z toho dôvodu nebol zabezpečený 
zdravotný dohľad. Štátnym zdravotným dozorom bolo zistené, že pracoviská spĺňajú 
požiadavky NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko. Spoločnosti bolo uložené nápravné opatrenie, ktoré vyplynulo z 
výkonu štátneho zdravotného  dozoru, a to preukázať zdravotnú spôsobilosť zamestnancov na 



 
 

 

nočnú prácu. Opatrenia, týkajúce sa evidencie poskytovania OOPP zamestnancom, 
zabezpečenia objektov alebo časti objektov z hľadiska pošmyknutia a pádu a označovania 
skladovacích regálov boli spoločnosti uložené IP Bratislava. Predmetom činnosti spoločnosti 
Berto SK, s.r.o. Hlavná 1, Vysoká pri Morave, ktorej priestory v areáli bývalého PD boli 
uvedené do prevádzky v r. 2010, je výroba mäsových výrobkov. Počet pracovníkov 174/64, 
v prevádzke nie sú evidované rizikové práce, 86 zamestnancov vykonáva  
 
nočnú prácu. Priestory sú prirodzene a vzduchotechniky vetrané. Pre pracovné činnosti 
súvisiace s expozíciou hluku bol vypracovaný a RÚVZ Bratislava schválený v r. 2010 
prevádzkový poriadok, faktory tepelno-vlhkostnej mikroklímy boli objektivizované v r. 2009, 
posúdenie práce pri ručnej manipulácii s bremenami bolo vypracované v r. 2009. 
V administratíve vykonáva činnosť so zobrazovacími jednotkami prevažnú časť pracovnej 
zmeny 44 zamestnancov, zdravotná spôsobilosť na prácu bola preukázaná lekárskym 
vyšetrením. Spoločnosť nemala zabezpečený zdravotný dohľad. Spoločnosti bolo RÚVZ 
Bratislava uložené nápravné opatrenie, ktoré vyplynulo z výkonu štátneho zdravotného  
dozoru, a to aktualizovať hodnotenie podmienok práce a pracovného prostredia objektívnym 
meraním hluku, osvetlenia a mikroklimatických podmienok. V oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci IP Bratislava inšpekciou zistil nedostatky v peších komunikáciách, ktoré 
nariadil odstrániť.  
Na základe čl. 7 písm. g) Dohody o spolupráci a koordinácii činností medzi ÚVZ SR a NIP 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli uskutočnené na RÚVZ Bratislava  4  
porady so zástupcami IP v BA za účelom vzájomnej výmeny skúseností a informácií na 
regionálnej úrovni. Záznamy z porád boli zaslané na ÚVZ SR. 
Mestskej časti BA – Ružinov vo veci začatia konania o zmene v časti užívaní stavby Kočiká-
reň v BD na Martinčekovej ul. 26 v BA na dielňu pre vykonávanie strojárskych prác týkajú-
cich sa opravy a znehodnocovania strelných zbraní a plnenia nábojov bolo oznámené, že pre 
vydanie záväzného stanoviska RUVZ je potrebné aby stavebník predložil KBU pušného pra-
chu, údaje o výrobcovi pušného prachu, prípadne osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu 
s toxickými látkami, výsledky merania hluku z technologických zariadení a zároveň bol upo-
zornený na povinnosť predložiť rozhodnutie Obv. banského úradu podľa § 23 ods. 1 zák. 
SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.     
V r. 2014 podal Doprastav,a.s. generálne riaditeľstvo, Drieňová 27 žiadosť o vydanie stanovi-
ska k udeleniu certifikátu “Bezpečný podnik“, ktorú následne z dôvodu organizačných zmien 
v spoločnosti zrušil.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Výkon koordinovanej kontroly orgánov štátnej správy 
podľa zák. NR SR č.  216/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií 

 
                                                                 Koordinované kontroly v r. 2014                                             
                                                                                                                                                                   tab. č. 14b     

Spoločné koordinované dozorné aktivity orgánov verejného zdravotníctva s inými orgánmi 
dozoru vo vybraných organizáciách  (podľa zákona č. 261/2002 Z.z.) 

 
Kraj 

 
Previerka 

RÚVZ 

 
Kontrolované subjekty 

 
Kategória 
subjektu 

 
Kontrola 

 

Počet  
uložených      
opatrení 

1 Agility Logistics, s.r.o., Senec  
18.02.2014 

B zmena kategórie 0 

1 Istrochem Explosives, s.r.o., BA 
18.03.2014 

A  0 

1 Linde Gas k.s. Administratívno skla-
dový objekt, Tuhovská 3, BA  
29.04.2014 

A novo kategorizo-
vaný 

0 

1 SLOVNAFT,a.s., Vlčie hrdlo 1, BA 
P5-Výroba palív, VJ Reforming 5 

B  0 

1 Duslo,a.s. Šaľa- OZ Istrochem, BA, 
SBU Organika, VJ urýchľovače, pre-
vádzka Sulfenax 
30.06.2014 

B  0 

1 DSV Slovakia, s.r.o., Diaľničná 6, 
Senec  
Produkčná a skladovacia hala Senec 
Cargo Center  - 19.09.2014 

B  0 

1 DSV Slovakia, s.r.o., Senec-Produkčná 
a skladovacia hala Senec Cargo Center, 
Skladovacia hala D24- 19.09.2014 

B novo kategorizo-
vaný  

0 

1 Nafta,a.s. Gbely, areál podzem. zásob-
níka zem plynu Plavecký Štvrtok-
30.10.2014 

A  0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BA 

1 Nafta,a.s.- Centrálny areál Gajary -
baden 

A  0 

Spolu 9     
  

Výkon koordinovanej kontroly orgánov štátnej správy podľa zák. NR SR č. 261/2002 Z.z. 
o prevencii závažných priemyselných havárií prebiehal v roku 2014 podľa zaslaného harmo-
nogramu. Previerky boli vykonané za účasti zástupcov Inšpektorátu práce BA, Okresného 
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru BA, Obvodného úradu ŽP BA, Krajského úradu 
ŽP, Obvodného úradu BA, odbor krízového riadenia, Hlavného banského úradu Banská 
Štiavnica a  RÚVZ BA  v 9 vyššie uvedených  spoločnostiach, z toho v 4 zaradených do kat. 
A a 5 zaradených do kat. B. 
Previerky boli zamerané na preverenie dodržiavania zák. NR SR č. 261/2002 Z.z.,najmä na : 
- vypracovania, vedenia a uchovávania predpísanej dokumentácie 

- povinností pri aktualizácii predpísanej dokumentácie 
- povinností pri predpísaných školeniach a výcviku zamestnancov 

- povinností pri ustanovení odborne spôsobilej osoby  
- povinností odborne spôsobilej osoby  

- zabezpečenia použiteľnosti prostriedkov na zdolávanie ZPH 
- zriadenia záchrannej služby a zabezpečenia jej úloh 



 
 

 

- zabezpečenia precvičovania situácií podľa havarijného plánu,  

dodržiavanie zák. NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,  
platných nariadení vlády SR a zák. NR SR č. 67/2010 Z.z o podmienkach uvedenia chemic-
kých látok a chemických zmesí na trh. Záznamy z previerok boli zaslané Slovenskej inšpekcii 
životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava a UVZ SR.   
V spoločnosti Agility Logistics, s.r.o., Senec, ktorá sa zaoberá skladovou, distribučnou 
a administratívnou činnosťou s prechodným uskladňovaním kvapalných a tuhých chemických 
látok vrátane veľmi toxických, karcinogénnych a mutagénnych v originálnych obaloch, pri-
čom množstvá a druhy skladovaných látok sa menia v závislosti od jednotlivých kontraktov 
a sú ohraničené kapacitou skladu, neboli zistené nedostatky.      
V spoločnosti Istrochem Explosives a.s. Bratislava, ktorá sa zaoberá výrobou a spracovaním 
výbušnín bola vykonaná previerka v prevádzke výroby sypkých a poloplastických trhavín. Na 
pracovisku poloplastických trhavín sa zaobchádza s veľmi toxickými látkami, pracovné čin-
nosti boli zaradené do 3. kategórie pre rizikový faktor nitroglykol. Nedostatky neboli zistené.   
V spoločnosti Linde Gas, k.s., Tuhovská 3, Bratislava, ktorá sa zaoberá nákupom a predajom 
technických, špeciálnych a medicinálnych plynov neboli zistené nedostatky. Ide o novokate-
gorizovaný podnik umiestnený v novovybudovanom objekte, ktorý bol skolaudovaný v r. 
2013.  
V spoločnosti SLOVNAFT,a.s., Vlčie hrdlo 1, BA, ktorá sa zaoberá výrobou výrobkov z ropy 
a jej chemického spracovania, P5-Výroba palív, VJ Reforming 5 (proces, pri ktorom sa zvy-
šuje oktánové číslo benzínov)   neboli zistené nedostatky. V prevádzke sa zaobchádza s karci-
nogénnymi a mutagénnymi faktormi kat. 1A: benzén, oxid nikelnatý.   
V spoločnosti Duslo,a.s., OZ Istrochem, nobelova 34, 836 05 BA, ktorá sa zaoberá výrobou 
chemických výrobkov, gumárskych prípravkov a prípravkov na ochranu rastlín a proti škod-
com, SBU Organika, VJ urýchľovače, prevádzka Sulfenax neboli zistené nedostatky. 
V prevádzke sa zaobchádza s toxickými látkami: amoniak, anilín, CS2, veľmi toxickými síro-
vodík – expozícia prichádza do úvahy len v prípade havárie a skladuje sa karcinogénna látka 
anilín.   
Pozvánka na koordinačnú poradu v spol. DSV Slovakia, s.r.o., Diaľničná 6, Senec bola doru-
čená na RÚVZ BA po termíne konania porady. Spoločnosť sa zaoberá skladovaním chemic-
kých látok v originálnych obaloch na paletách, v sudoch, v kontajneroch na zemi a v regáloch 
v Produkčnej a skladovacej hale. Druhy a množstvá skladovaných látok sa menia v závislosti 
od jednotlivých kontraktov. Množstvá sú obmedzené kapacitou skladu.Adjustácia sa od r. 
2008 nevykonáva. V prevádzke sa nemanipuluje s veľmi toxickými látkami, karcinogénnymi 
ani mutagénnymi látkami.V samostatne stojacom objekte Skladovacia hala D24 sú skladova-
né chemické látky v originálnych obaloch na paletách, v sudoch, v IBC kontajneroch v spot-
rebiteľskom balení na zemi a v regáloch. Druhy a množstvá skladovaných látok sa menia 
v závislosti od jednotlivých kontraktov. Množstvá sú obmedzené kapacitou skladu- 243 t. 
oxidujúcich látok a 717 t. látok nebezpečných pre životné prostredie. Porušenie zák. 261/2002 
Z.z. nebolo zistené, hygienické nedostatky neboli zistené.     
Spoločnosť Nafta,a.s., Votrubova 1, 829 09 Bratislava sa zaoberá ťažbou a úpravou zemného 
plynu skladovaného v podzemných zásobníkoch. Kontrolované boli prevádzky Centrálny 
areál Gajary (zabezpečuje ťažbu a proces vtláčania zemného plynu do zásobníkov) a Centrál-
ny areál podzemného zásobníka zemného plynu Plavecký Štvrtok. V prevádzke Centrálny 
areál Gajary sa používa ako nástrek do toku zemného plynu na zamedzenie tvoprby hydrátov 
toxická látka metylalkohol, zamestnanci vykonávajú činnosti spojené s manipuláciou a skla-
dovaním chemických karcinogénov a mutagénov kategórie 1B–gazolín, banská voda. techno-
logický proces je uzatvorený, expozícia zamestnancov karcinogénom je minimálna. 
V prevádzke Centrálny areál podzemného zásobníka zemného plynu Plavecký Štvrtok za-
mestnanci manipulujú s veľmi toxickými látkami síran ortuťnatý, dvojchroman draselný 



 
 

 

a sírovodík v zemnom plyne, karcinopgénnymi a mutagénnymi látkami gazolín, ropa, chró-
man draselný, dichróman draselný, fenolftalein, tetraboritan sodný, chlorid kobaltnatý  v che-
mickom laboratóriu.     

Odbor PPL sa vyjadroval pre SIŽP, IŽP BA 1x  k bezpečnostnej správe: SLOVNAFT,a.s.,  
revízia 4 pre podnik kat. B z dôvodu začlenenia výrobných jednotiek Slovnaft Petrochemi-
cals, s.r.o. do SLOVNAFT,a.s.  
3x sa vyjadroval  k zrušeniu integrovaného povolenia pre prevádzku Kafiléria,a.s., Šamorín-
ska 43, Senec z dôvodu že prevádzkovateľ danú prevádzku neprevádzkuje viac ako 4 po sebe 
nasledujúce roky; Úpravárenská linka odpadov Zohor, Eko-Salmo s.r.o., Závodná 8, BA 
z dôvodu ukončenia prevádzkovania; BURDA PRINT CEE, spol. s r.o., Hĺbkotlačový závod,  
Stará Vajnorská 9,  Bratislava  z dôvodu zlikvidovania spoločnosti.   

35 x sa vyjadroval k  zmene integrovaného povolenia  na prevádzku:  RHC,VGH,HPP- zmena 
č. 8, SLOVNAFT,a.s., BA; AVD6 Revamp, AD5,AVD6, Výroba a expedícia asfaltov- zmena 
č. 11, SLOVNAFT,a.s., BA; Spaľovňa kalov, SLOVNAFT,a.s., BA; Extrakcia aromátov 
a Redestilácia reformátu – zmena č. 8 (zvýšenie emisných limitov), SLOVNAFT,a.s., BA; 
Izomerizácia benzínov - zmena č. 6 (úprava emisného limity pre oxidy síry), SLOV-
NAFT,a.s., BA; Fenol – zmena č. 4 (predĺženie podmienky bezpečne demontovať a  dekon-
taminovať zariadenia do 3 rokov), SLOVNAFT,a.s., BA; Etylbenzén a Kumén – zmena č. 6 
(zvýšenie emisných limitov), SLOVNAFT,a.s., BA; Rozšírenie skladovacej kaúpacity NA-
FTA (Gajary-Báden)- Centrálny areál Gajary (CAG) a Prepopjenie na Láb 3, k.ú Gajary, 
zmena č. 3 pre Nafta,a.s., Votrubova 1, BA; Hydogenačná refinácia palív 2 a 6, SLOV-
NAFT,a.s., BA; WHR- výroba elektrickej energie z odpadového tepla, Holcim (Sloven-
sko),a.s., Rohožník; Centrálny areál podzemného uskladňovania zemného plynu (CA PZZP) 
Láb, ktorej súčasťou je kolaudácia stavby Adaptácia priestorov CA PZZP,  Nafta,a.s., Votru-
bova 1, BA; RHC,VGH,HPP, zmena č. 9- zníženie emisného limitu pre SO2, SLOV-
NAFT,a.s., BA; zmena č. 6 Tepláreň východ, Turbínova 3, BA- Úprava likvidácie odpado-
vých vôd z NCH/V, SCHÚV, Bratislavská teplárenká,a.s.; zmena č. 8 Tepláreň západ, BA- 
Odstránenie kotlov K4,K5, Bratislavská teplárenská,a.s.; zmena č. 8 Spaľovňa odpadu, 
OLO,a.s., BA; zmena č. 9 Hydrokrak, SLOVNAFT,a.s., BA; zmena č. 5 Lakovňa H2 a H2a 
VW SLOVAKIA,a.s.; zmena č. 8 Reforming 5, HRR4, SLOVNAFT,a.s., BA; č. 17  G- 
STAR (povolenie stavby), Holcim (Slovensko),a.s., Rohožník; č.3 Skládka odpadov Senec – 
3. etapa, Senec –Červený Majer, AVE Bratislava,s.r.o., Hlohova 6, BA; č. 1 LDPE4-
Logistický terminál, bl. 72 a 73, SLOVNAFT,a.s.; č. 16 WHR- výroba elektrickej energie z 
odpadového tepla (kolaudačné konanie), Holcim (Slovensko),a.s., Rohožník; č. 14, Etylénová 
jednotka, SLOVNAFT,a.s., BA; č.5 Zvýšenie inštalovaného výkonu Výhrevne – objekt E5, 
VW SLOVAKIA, a.s.; č. 13, AD5,AVD6, Výroba a expedícia asfaltov – kolaudačné konanie 
a skúšobná prevádzka AVD6 Revamp do 06/2015, SLOVNAFT,a.s., BA; č. 19 Inštalácia na 
úpravu pecných odpraškov -ReduDust, Holcim (Slovensko),a.s., Rohožník; zmena Tepláreň 
západ, BA- Rekonštrukcia CHÚV, Bratislavská teplárenká,a.s.; č. 10 RHC,VGH,HPP, 
SLOVNAFT,a.s.; č. 18 Dávkovanie tuhých alternatívnych palív do výmenníkového systému 
RP PC2; Modernizácia cementovej mlynice 56E-triediaci okruh, Dávkovanie komponentov 
do cementových mlynov 56E a 56F; Vzorkovanie alternatívnych palív; Modernizácia cemen-
tovej mlynice 56E-odprášenie presypov zavážania mlyna  (kolaudácia a trvalá prevádzka), 
Holcim (Slovensko),a.s., Rohožník; Rozšírenie skladovacej kaúpacity NAFTA (Gajary-
Báden)- Centrálny areál Gajary (CAG) a Prepopjenie na Láb 3, k.ú Gajary, zmena č. 4 (ko-
laudácia) pre  Nafta,a.s., Votrubova 1, BA; č. 9, Spaľovňa kalov ktorej súčasťou je kolaudácia 
stavby kombinovaný horák pre spaľovanie slopov SLOVNAFT,a.s., BA; č. 9 Spaľovňa odpa-
dov-spojené s kolaudáciou Zvýšenie kapacity zásobnej nádrže HCl, OLO, a.s., BA; č. 17 Ety-
lénová jednotka SLOVNAFT,a.s., BA; č. 20 Inštalácia na úpravu pecných odpraškov-



 
 

 

ReduDust s určením skúšobnej prevádzky do 30.11.2015, Holcim (Slovensko),a.s., Rohož-
ník;č. 12 - Zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním, ecorec Sloven-
sko s.r.o., Pezinok. K zmene integrovaného povolenia č. 4 na prevádzku: Centrálny areál pod-
zemného uskladňovania zemného plynu (CA PZZP) Láb, ktorej súčasťou je kolaudácia stav-
by Adaptácia priestorov CA PZZP, Nafta,a.s., Votrubova 1, BA nebolo možné vydať súhlasné 
záväzné stanovisko z dôvodu nepredloženia protokolov z merania hluku v pracovnom pro-
stredí, chemických faktorov, umelého osvetlenia s testovania digestora.    

 
12. VÝKON  ŠTATNEHO ZDRAVOTNÉHO DOZORU ORGÁNMI VEREJNÉHO 

ZDRAVOTNÍCTVA V SÚVISLOSTI S NOVOU CHEMICKOU LEGISLATÍ-
VOU  

 
Rozhodnutia v oblasti chemických faktorov  

                                                                                                                                                     tab. č. 15a 
 

Rozhodnutia orgánov verejného zdravotníctva v oblasti chemic-
kých faktorov, karcinogénov, mutagénov a látok reprodukčne to-

xických 

P o č e t  
súhlasných/ 

nesúhlasných  
rozhodnutí 

Rozhodnutia o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky*  vrá-
tane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a ak si to vyžaduje ob-
jektivizáciu chemických faktorov (vrátane karcinogénov, mutagénov a 
látok reprodukčne toxických)  pracovného prostredia, o návrhoch na 
uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky.  
(§ 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.) 

203/0 

Rozhodnutia o návrhoch na skladovanie a manipuláciu s veľmi toxic-
kými látkami a zmesami na pracovisku vrátane ich použitia pri dezin-
fekcii, regulácii živočíšnych škodcov a na ochranu rastlín 
(§ 13 ods. 4 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z.) 

9/0 

Rozhodnutia o návrhoch na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, 
manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických 
karcinogénov a mutagénov na pracovisku. 
(§ 13 ods. 4 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z.) 

8/0 

Rozhodnutia o návrhoch na odstraňovanie azbestu a materiálov obsa-
hujúcich azbest zo stavieb. 
(§ 13 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z.) 

222/0 

   
 * Týka sa prevádzok, u ktorých  orgán verejného zdravotníctva schválil prevádzkový poriadok, ktoré-
ho          
      súčasťou je posudok o riziku pri práci s chemickými faktormi. 
 
   Z celkového počtu 203 rozhodnutí o návrhoch sa v 11 prípadoch jednalo o schvaľovanie    
   prevádzky s expozíciou zamestnancov karcinogénom, mutagénnom, látkam reprodukčne  
  toxickým.  
 
               
 
 
 
 



 
 

 

    Opatrenia v oblasti chemických faktorov  
 
                                                                                                                                        tab. č. 15b 

Nápravné a predbežné opatrenia, oznámenia týkajúce sa chemických faktorov Počet 

Zákaz alebo obmedzenie uvádzania do obehu a použitia nebezpečných chemických 
látok a chemických prípravkov a iných výrobkov ohrozujúcich verejné zdravie.  
(§ 12 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z.) 

0 
 
 

Zákaz alebo obmedzenie výroby, spracovania a používania chemických látok a prí-
pravkov, ktoré zhoršujú pracovné prostredie, podmienky práce a ohrozujú zdravie 
zamestnancov.  
(§ 12 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z.) 

0 

Oznámenie začiatku vykonávania dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov ako 
profesionálnu činnosť fyzickými osobami - podnikateľmi a právnickými osobami 
písomne najneskôr do 48 hodín pred jej začiatkom. 
(§ 52 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z.)    

0 

Zákaz výroby, manipulácie alebo uvádzania do obehu výrobkov, ktoré odporujú 
požiadavkám ustanoveným týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia. 
(§ 55 ods. 2 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. ) 

0 

Opatrenie nariadené v prípade, ak hrozí poškodenie zdravia alebo života alebo ak 
k nemu už došlo vplyvom expozície karcinogénnym látkam, mutagénnym látkam a 
látkam reprodukčne toxickým vrátane nariadenia zneškodnenia nebezpečnej látky, 
nebezpečnej zmesi alebo nebezpečného výrobku.  
(§ 26 ods. 2 písm. b) zákona č. 67/2010 Z. z.) 

0 

Opatrenia prijaté na obmedzenie látky, látky v zmesi alebo látky vo výrobku, ak sa 
zistí, že na ochranu zdravia je nevyhnutný zásah 
(§26 ods. 2 písm. c) zákona č. 67/2010 Z.z.) 

0 

Opatrenia prijaté v prípade, ak látka alebo zmes predstavuje vážne riziko pre zdravie 
ľudí z dôvodov klasifikácie, označovania alebo balenia* 
(§26 ods. 3 písm. c) zákona č. 67/2010 Z.z.) 

0 

 
* Údaje od RÚVZ so sídlom v BB  
                     

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                                      Sankčné opatrenia v oblasti chemických faktorov  
                                                                                                                                       tab. č. 15c 

Sankčné opatrenia uložené orgánmi verejného zdravotníctva za 
správne delikty v oblasti chemických faktorov podľa zákona č. 
355/2007 Z. z. a zákona č. 67/2010 Z.z. 

Počet 
 
Suma 
€ 

Pokuty za iné správne delikty podľa § 57 ods. 22 písm. a), b), c), d), e), 
f) zákona č. 355/2007 Z. z. 0  - 

Pokuty za iné správne delikty podľa  
§ 57 ods. 29 písm. e), f), g), h), i), j) zákona č. 355/2007 Z. z. 0 - 

Pokuty za iné správne delikty podľa 
§ 57 ods. 44 písm.  a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. 0 - 

Pokuty uložené za správne delikty uvedené v  § 33 písm. c),d),e) záko-
na č. 67/2010 Z. z. 0 - 

Poriadkové pokuty uložené podľa § 36 písm. c) zákona č. 67/2010 Z.z. 0 - 
 
V roku 2014 odbor PPL uložil právoplatne 10 pokút podľa § 57 ods. 46, resp. ods. 50 zák. 
355/2007 Z.z. za správne delikty podľa § 57 ods. 39 písm. b), resp. ods. 42 písm. b) zákona č. 
355/2007 Z. z. v celkovej sume 4 523,- €. 
V 1 prípade bolo začaté správne konanie za správny delikt podľa § 57 ods.  42 písm. d) zák. č. 
355/2007 Z.z.- nesplnenie povinnosti predložiť prevádzkový poriadok pre práce s expozíciou 
chemickým faktorom na posúdenie orgánu verejného zdravotníctva v prevádzke Oprava a 
predaj vozidiel OPEL na Panónskej ceste 19 v BA účastníka konania M a H spol. s r.o., Pa-
nónska cesta 43, 851 04 BA, IČO: 31 361 781. 
V  prípade nelegálnej demontáže a likvidácie 20 t. materiálov s obsahom azbestu v areáli spol. 
FirstFarms AgraM s.r.o., Vinohrádok 5741, 901 01 Malacky, ktorú vykonala oprávnená (roz-
hodnutie ÚVZ SR na odstraňovanie AZC materiálov zo stavieb bez súvisu s vnútornými prie-
stormi č. OPPL/1873/2013-Fe zo dňa 14.02.2013) spol. SKOBA-výškový servis, s.r.o., Moy-
zesova 36, Košice, IČO: 46 454 713, bolo zaslané oznámenie Obv. odd. PZ Malacky vo veci 
dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu, bolo začaté správne konanie vo veci ulo-
ženia pokuty podľa § 57 ods. 49 a ods. 50 písm. c) zák. č. 355/2007 Z.z. za správny delikt 
podľa § 57 ods. 29 písm. h) zák. č. 355/2007 Z.z. a  na ÚVZ SR bol zaslaný návrh na odobra-
tie oprávnenia č. OPPL/1873/2013-Fe pre spol. SKOBA-výškový servis, s.r.o., na odstraňo-
vanie materiálu s obsahom azbestu. Spoločnosť si oznámenie neprevzala a taktiež nepreuká-
zala miesto konečnej likvidácie materiálu s obsahom azbestu. V predmetnej veci bola predlo-
žená kópia rozhodnutia RÚVZ so sídlom v BA, Trnavská cesta 52, 826 45 BA č. 
A/2014/00855/PPL na vykonávanie odbornej sanácie AZC materiálu v areáli spol. FirstFarms 
AgraM, ktoré nevydal RÚVZ BA, s úradnou pečiatkou, ktorá nepatrí RUVZ BA, menom 
a podpisom zástupkyne regionálnej hygieničky v Trebišove.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

         Stanoviská, informácie v oblasti chemických faktorov   
                     tab. č. 15d 

Stanoviská, informácie, vyjadrenia a expertízy vypracované   
v oblasti chemických faktorov 

Počet 

Odborné stanoviská, informácie, expertízy a vyjadrenia pre Centrum  
pre chemické látky a prípravky  
(§ 26 ods. 3 písm. b) zákona č. 67/2010 Z. z.) 

0 

Vyjadrenie k bezpečnostnej správe  
(§ 9 ods. 6 zákona č. 261/2002 Z. z.) 1 

          
                  
13. PERSONALISTIKA 

 
                                        Personálne obsadenie odboru PPL  v r. 2014  

                                                                                                                                              tab. č. 16 
Personálne obsadenie odboru  preventívneho pracovného lekárstva 

 
VŠ SŠ  Lekári zdrav. iní DAHE AHE zdrav. ostatní Spolu 

Odbor PPL 2 4 1 4 2 0 0  13 

    Lekári         1   nadstavbová atestácia z hygieny práce a pracovného lekárstva 
                       1    absolventka bez atestácie 
   VŠ zdrav. 4 absolventi magisterského štúdia fakulty Verejného zdravotníctva SZU   
                             v Bratislave a fakulty Verejného zdravotníctva a manažmentu verejného  
                             zdravotníctva VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave, z toho 1 s titulom PhDr.   

 VŠ iní          1   SVŚT stavebná fakulta, špeciálna príprava pre výkon práce v zdravotníctve 
v odbore hygiena životného a pracovného prostredia 

 DAHE          4   PŠŠ  hygiena práce 
   AHE             2   PŠŠ  hygiena práce 

                            
 Stav pracovníkov odboru PPL sa v r. 2014 znížil o 1 VŠ zdrav. Odbor PPL má súčas-
nosti 1 oddelenie hygieny práce. Ku koncu roku 2014 nastúpila na dlhodobú PN 1 DAHE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCHRANA  ZDRAVIA  PRED  ŽIARENÍM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. Úvodná časť 
 

Štátny zdravotný dozor na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia sa vykonáva 
pomocou hygienickej obhliadky z dôvodu udržania základných štandardov ochrany zdravia 
pracovníkov. Pri obhliadke sa kladie dôraz na špecifiká jednotlivých pracovísk a na ich zame-
ranie. Posudzuje sa účinnosť ochranných opatrení, ktoré sú vyjadrené v pracovných poriad-
koch. Preveruje sa stav ochranných pomôcok a neporušenosť biologických bariér, ktoré musia 
byť v súlade so schválenou dokumentáciou pracoviska. Na pracoviskách sa hodnotí vybave-
nosť pracovníkov osobnými dozimetrami a preveruje sa evidencia prítomnosti pracovníkov 
v kontrolovanom pásme. Na pracoviskách sa preverujú nadexpozície pracovníkov a vyhodno-
cuje sa účinnosť nápravných opatrení v súvislosti s činnosťou odborného zástupcu. Odborný 
zástupca vyšetrí každú nadexpozíciu pracovníka o čom napíše zápisnicu, ktorú potom predlo-
ží štátnemu dozoru. V zápisnici navrhne opatrenia  na odstránenie príčin, ktoré viedli k nad-
expozícii. Všetky úkony sú dokumentované písomnou formou a sú uložené v dokumentácii 
pracoviska. Odborný zástupca zodpovedá za kompletnosť zdravotnej dokumentácie pracovní-
kov.  

         Každý pracovník so zdrojmi žiarenia, ktorý pracuje v kontrolovanom pásme musí byť 
vybavený osobným dozimetrom. Povinnosťou odborného zástupcu je prideľovať, evidovať, 
operatívne hodnotiť a využívať údaje osobných dozimetrov pracovníkov v jednotlivých obdo-
biach na udržanie rizika poškodenia zdravia pracovníkov na čo najnižšej úrovni. Dozimetric-
ké údaje z pracovného prostredia sú podkladom pre hodnotenie zdravotného rizika pri práci 
so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a sú v príčinnej súvislosti s úrovňou organizácie práce na 
pracovisku.  
       Prídavné zdravotné riziko pacientov od rádiodiagnostického vyšetrenia alebo rádioterapie 
sa každoročne vyhodnocuje na základe záznamov dávok z jednotlivých vyšetrení.  
 
Pracovníci  odboru ochrany zdravia pred žiarením vykonávajú: 
 
 Štátny zdravotný dozor na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v Bratislavskom 

kraji, ktorý pozostáva z hygienickej obhliadky pracoviska a z posúdenia ochrany zdravia 
pracovníkov pri prevádzke.  
 Posudzovanie projektovej dokumentácie o ochrane zdravia pred účinkami ionizujúceho 

žiarenia na nových pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.   
 Kontrolu výsledkov preventívnych lekárskych prehliadok pracovníkov a hodnotia radiač-

nú záťaž pracovníkov pri práci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Stanovujú prídavné 
zdravotné riziko u pacientov pri rádioterapii a rádiodiagnostických vyšetreniach.   
 Monitorovanie rádioaktivity v životnom prostredí a hodnotia veľkosť radiačnej záťaže 

obyvateľov Bratislavského kraja pri lekárskom ožiarení. Výsledky monitorovania život-
ného prostredia sú podkladom na posúdenie stavu verejného zdravia obyvateľov v Brati-
slavskom kraji. 

 
V roku 2014 boli na Odbore ochrany zdravia pred žiarením riešené nasledujúce projekty: 
 
 Sledovanie a hodnotenie veľkosti ožiarenia detských pacientov z lekárskeho ožiarenia 

pri CT diagnostike. 
 Monitorovanie rádioaktivity v životnom prostredí v Bratislavskom kraji. 
 Radiačná ochrana na dočasných defektoskopických pracoviskách v SR. 

 



 
 

 

2. Legislatívna činnosť 
 
 V rámci pracovnej skupiny vytvorenej na Úrade verejného zdravotníctva SR zaobera-
júcej sa radónovou problematikou, sa pripomienkoval stavebný zákon. 
 
3. Vydávanie rozhodnutí 
 

V roku 2014 sa posudzovali pracoviská so zdrojmi ionizujúceho žiarenia podľa novelizo-
vaného zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. Bolo vydaných 60 rozhodnutí. 

 
 Rádiodiagnostické a rádioterapeutické pracoviská 

 
Vo februári získala Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Limbová 1, 

Bratislava povolenie pre mobilný skiagrafický röntgenový prístroj Siemens Polymobil II (2 
kusy), mobilný skiagrafický röntgenový prístroj Siemens Polymobil II, mobilný skiaskopic-
ko-skiagrafický röntgenový prístroj Philips Practix 160, mobilný skiaskopicko-skiagrafický 
röntgenový prístroj Philips BV Pulsera a mobilný skiaskopicko-skiagrafický röntgenový prí-
stroj Siemens Siremobil Compact na pracovisku Rádiologického oddelenia. V marci získala 
organizácia SI Medical, s. r. o., Tematínska 5/A, Bratislava povolenie pre röntgenové zaria-
denie  pre počítačovú tomografiu  SIEMENS  SOMATOM  DEFINITION AS 64; skiasko-
picko - skiagrafický röntgenový prístroj SIEMENS AXIOM LUMINOS DRF; mamografický 
röntgenový prístroj SIEMENS MAMMOMAT INSPIRATION a mobilný röntgenový prístroj 
s C- ramenom SIEMENS ARCADIS VARIC. V marci získal povolenie aj Národný onkolo-
gický ústav v Bratislave, Klenová 1, Bratislava pre röntgenové zariadenie pre počítačovú to-
mografiu SIEMENS SOMATOM  SENSATION 16; skiaskopicko - skiagrafický röntgenový 
prístroj PHILIPS SUPER 80 CP; mamografický röntgenový prístroj GIOTTO IMAGE SDL; 
mobilný röntgenový prístroj PHILIPS PRACTIX 160 a mobilný röntgenový prístroj s C- ra-
menom SIAS MULTIDIGIT 9. V marci získala zmenu povolenia na používanie zdrojov ioni-
zujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení aj Univerzitná nemocnica Bratislava, rádiodiagnos-
tické pracovisko v Nemocnici akad. L. Dérera, Limbová 5, Bratislava – pribudol nový mobil-
ný röntgenový prístroj SIEMENS ARCADIS VARIC. V júni sa v Detskej fakultnej nemocni-
ci s poliklinikou Bratislava, Limbová 1, Bratislava zmenilo povolenie ohľadom zmeny počtu 
prístrojového vybavenia. Pribudli nasledovné zdroje ionizujúceho žiarenia - röntgenová 
sklopná stena Philips Essenta RC, skiagrafický röntgenový prístroj Philips Digital Diagnost a 
CT prístroj Philips Brilliance 40. V mesiaci jún sa menilo povolenie aj v Univerzitnej nemoc-
nici Bratislava, rádiodiagnostické pracoviská Univerzitnej nemocnice Bratislava v Nemocnici 
Staré mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava. Nový mobilný röntgenový prístroj SIEMENS 
ARCADIS VARIC nahradil vyradený nefunkčný mobilný röntgenový prístroj Siemens Sire-
mobil 2000. V tom istom mesiaci získala zmenu povolenia ešte organizácia SI Medical, s. r. 
o., Tematínska 5/A, Bratislava, kde sa menil odborný zástupca. V mesiaci jún získala povole-
nie aj organizácia MEDICÍNSKE ZARIADENIE MLYNSKÁ DOLINA, s. r. o., Staré Grunty 
56, Bratislava pre skiagrafický röntgenový prístroj PROTEC Prognost FS. V júli Univerzitná 
nemocnica Bratislava, rádiologické pracoviská UNB v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antol-
ská 11, Bratislava získali zmenu povolenia z dôvodu zmeny počtu zdrojov žiarenia o röntge-
nové prístroje – 2 skiagrafické röntgenové prístroje, 2 skiaskopické röntgenové prístroje, 9 
mobilných röntgenových prístrojov a 1 stomatologický intraorálny röntgenový prístroj. 
V rovnakom čase získala povolenie aj Univerzitná nemocnica Bratislava, rádiologické praco-
viská Rádiologickej kliniky LF UK, SZU a UNB v Nemocnici Ružinov pre röntgenové zaria-
denie pre počítačovú tomografiu SIEMENS SOMATOM DEFINITION AS+ EXCEL; ma-



 
 

 

mografický röntgenový prístroj SIEMENS MAMMOMAT INSPIRATION; skiagrafický 
röntgenový prístroj SIEMENS MULTIX POLYDOROS; skiagrafický röntgenový prístroj 
EIDOS 3000; skiagrafický röntgenový prístroj PHILIPS BUCKY DIAGNOST; stomatolo-
gický panoramatický röntgenový prístroj STRATO 2000 D - Villa Sistemi Medicali; mobilný 
röntgenový prístroj s C-ramenom SIEMENS SIREMOBIL COMPACT L; röntgenový prístroj 
s C-ramenom pre litotripsiu  GE OEC 7700; mobilný röntgenový prístroj s C-ramenom PHI-
LIPS BV PULSERA; mobilný röntgenový prístroj s C-ramenom SIEMENS SIREMOBIL 
COMPACT; mobilný röntgenový prístroj s C-ramenom GENERAL ELECTRIC ESSEN-
TIAL BRIVO OEC 785; mobilný röntgenový prístroj TMS 300; mobilný röntgenový prístroj 
PHILIPS PRACTIX 160 a mobilný röntgenový prístroj TMX R+ GEMS. V novembri sa v 
Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava, Limbová 1, Bratislava zmenilo povole-
nie ohľadom zmeny počtu prístrojového vybavenia. Na pracovisku Rádiologického oddelenia 
pribudlo nové mobilné röntgenové zariadenie C-rameno Siemens Arcadis Varic. V rovnakom 
čase získala povolenie aj organizácia BPB MED, s. r.o. Riazanská 47, Bratislava pre röntge-
nový prístroj EDITOR HFe 601 so skiagrafickým vyšetrovacím kompletom DIRA X–Twin a 
mamografický röntgenový prístroj HOLOGIC LORAD SELENIA. V decembri získala povo-
lenie organizácia R - Clinic s. r. o., Na Hradbách 3683/3, Bardejov pre mobilný röntgenový 
prístroj SIEMENS SIREMOBIL COMPACT L s C-ramenom na rádiologickom pracovisku 
v objekte medicínskeho centra Medicentrum Magma na Rusovskej ceste 19, Bratislava. 
V decembri získala povolenie aj organizácia MEDIFEM, s. r. o., Bjӧrnsonova ul. č. 7, Brati-
slava pre mamografické rӧntgenové zariadenie PLANMED Sophie.  
             V roku 2014 sa na stomatologických pracoviskách vo väčšej intenzite budovali rtg 
vyšetrovne s intraorálnymi a panoramatickými rtg prístrojmi. V januári firma Family Dental 
Care s. r. o. na Štúrovej 12 v Bratislave požiadala o povolenie tri rtg prístroje z toho dva in-
traorálne typu MORITA VERAVIEW IX a jeden panoramatický MORITA VERAVIEWE-
POCS R 100. Povolenie na činnosť získala začiatkom februára firma C. R. A. stoma, s. r. o., 
na Komárnickej 11 v Bratislave na používanie intraorálneho rtg SIRONA HELIODENT Plus 
s RVG. V rovnakom mesiaci firma opiDENT, s. r. o., Šustekova 15, Bratislava získala zmenu 
povolenia ohľadom zmeny prístrojového vybavenia o nový stomatologický panoramatický rtg 
prístroj PLANMECA PROLINE XC v stomatologickej ambulancii na Bulíkovej 23, Bratisla-
va. V mesiaci február sa menilo povolenie aj vo firme 32, s. r. o., Astrová 50, Bratislava a to 
z dôvodu zmeny prístrojového vybavenia a zmeny miesta vykonávania činnosti. V marci zís-
kalo povolenie až 7 firiem. Ako prvá firma STAR DENTAL, s. r. o. pre intraorálny rtg prí-
stroj PLANMECA Intra s RVG v stomatologickom pracovisku na Panónskej ceste 4/A, Brati-
slava. O pár dní neskôr získala povolenie firma ORTHO smile, s. r. o. pre intraorálny rtg prí-
stroj CASTELLINI X – SAFE 70 umiestnený v stomatologickej ambulancii v objekte na Ria-
zanskej 62/B, Bratislava. Posledný marcový týždeň získala povolenie firma Dent-evan, s. r. o. 
pre intraorálny rtg prístroj ORIX 70 a panoramatický rtg prístroj ORTHOPHOS 3 SIRONA 
v stomatologickej ambulancii na Moyzesovej 16, Pezinok. V rovnaký deň získala povolenie aj 
firma Medicover Slovakia s. r. o., Heydukova 12 – 14, Bratislava pre intraorálny rtg prístroj 
VATECH E – WOO Model ESX. Ďalšou v poradí bola firma tridental  s. r. o., Nám. sv. Fran-
tiška 18, Bratislava, ktorá získala zmenu povolenia z dôvodu zmeny prístrojového vybavenia 
o nový intraorálny rtg prístroj VATECH Model ESX. Posledný marcový deň získali povole-
nie dve organizácie. Prvou bola firma JURKI - DENT, s. r. o., Tekovská 1, Bratislava, ktorá 
získala povolenie pre intraorálny rtg prístroj SIRONA HELIODENT DS s RVG a nakoniec 
firma ESkuDent, s. r. o., ktorá získala povolenie pre intraorálny rtg prístroj GENDEX 765 DC 
s RVG v stomatologickej ambulancii v objekte zdravotného strediska na Strečnianskej 13, 
Bratislava. V apríli získala povolenie MUDr. Klára Fischerová, Prievozská 7, Bratislava pre 
intraorálny rtg prístroj SIRONA HELIODENT DS. V máji získala povolenie firma DEN-
TRUM, s. r. o., Strečnianska 13 v Bratislave na jeden intraorálny rtg prístroj VIVI ERGON – 



 
 

 

X HF s RVG a jeden panoramatický rtg prístroj AJAT ART Plus C. Rovnako v máji získala 
zmenu povolenia firma Family Dental Care s. r. o., Jasencová 31, v Bratislave o nový pano-
ramatický rtg prístroj MORITA VERAVIEWEPOCS IC–5 HD a intraorálny rtg prístroj MO-
RITA VERAVIEW IX. Koncom mesiaca získala povolenie firma G. A. G., s. r. o. na intrao-
rálny rtg SIRONA HELIODENT Plus s RVG; intraorálny rtg SATELEC X-MIND DC 
s RVG a panoramatický rtg prístroj VATECH PAX – I v stomatologickom pracovisku 
v Zdravotníckom stredisku na Moyzesovej ul. č. 2 v Ivanke pri Dunaji. V rovnaký deň získala 
povolenie aj firma VirtuOSS, s. r. o., Bajzova 2 v Bratislave na panoramatický rtg  prístroj 
INSTRUMENTARIUM ORTHOPANTOMOGRAPH OP 200 D; stomatologické CT I–CAT 
17-19 a  intraorálny rtg prístroj INSTRUMENTARIUM FOCUS. V júni získala zmenu povo-
lenia MUDr. Lenka Baňasová, s. r. o., Stromová 54, Bratislava. Na pracovisku pribudol nový 
intraorálny rtg prístroj VATECH Model ESX. V mesiaci jún sa menilo povolenie aj vo firme 
MUDr. ŠIPULINOVÁ, s. r. o., Cementárenská 19, Stupava a to z dôvodu zmeny prístrojové-
ho vybavenia. Vo firme pribudol nový panoramatický rtg prístroj PLANMECA PRO MAX. 
V auguste sa menilo povolenie vo firme DENTAL X–RAY  s. r. o., Černyševského 12, Brati-
slava z dôvodu zmeny sídla právnickej osoby ako aj kvôli zmene prístrojového vybavenia. Na 
pracovisku stomatologickej ambulancie organizácie v objekte Zdravotníckeho strediska na 
Fedinovej 9 pribudol nový intraorálny rtg prístroj PLANMECA ProX. Rovnako v auguste 
získala povolenie firma Dent4you spol. s  r. o., Trnavská 14, Bratislava na používanie intrao-
rálneho rtg prístroja GENDEX EXPERT DC. V septembri firma preview, s. r. o., Veselá 1, 
Zálesie získala povolenie na používanie intraorálneho rtg prístroja PLANMECA pro X s RVG 
v stomatologickom pracovisku v Zdravotníckom stredisku na Roľníckej ul. č. 1 v Bratislave. 
V októbri bolo vydané povolenie pre firmu Zubná ambulancia – Holáňová, s. r. o., Svoradova 
13, Bratislava na používanie intraorálneho rtg prístroja PLANMECA INTRA. V novembri 
získala povolenie firma ORTHOSTOMA V, s. r. o., Tbiliská 6, Bratislava na používanie pa-
noramatického rtg prístroja GENDEX ORTHORALIX 9200DDE a intraorálneho rtg prístroja 
GENDEX EXPERT DC s RVG. V decembri sa menilo povolenie vo firme Family Dental 
Care s. r. o., Jasencová 31, Bratislava. Na stomatologickom pracovisku organizácie v objekte 
Mestskej polikliniky na Hollého ul. č. 2 v Pezinku pribudol panoramatický rtg prístroj 
PLANMECA PRO ONE a intraorálny rtg prístroj CEFLA SC – MYRAY RX  DC / I. 
V decembri bolo vydané povolenie pre MUDr. Nadeždu Bachárová, Vlčie hrdlo 49, Bratisla-
va na používanie intraorálneho rtg prístroja E–WOO Model ESX umiestneného v neštátnej 
stomatologickej ambulancii v objekte polikliniky PZC ProCare Slovnaft, Vlčie hrdlo 49 v 
Bratislave. Rovnako v decembri získala povolenie aj firma SAMK, s. r. o., ZS Bebravská 1 
8850/34, Bratislava na používanie dvoch intraorálnych rtg prístrojov CASTELLINI X–SAFE 
a CASTELLINI X–70 a tiež jedného panoramatického rtg prístroja MORITA Veraviewepocs 
2D. 

V roku 2014 sa zaznamenal zvýšený záujem o povolenia na používanie zdroja ionizu-
júceho žiarenia vo veterinárnej praxi. MVDr. Ivana Pappová z veterinárnej ambulancie na 
Strednej 1 v Bratislave dostala koncom februára povolenie na skiagrafický rtg prístroj AJEX 
240 H. Koncom marca získala povolenie firma BAJVET, s. r. o., Americká 9, Bratislava a to 
pre veterinárny rtg prístroj CHIRAX 70/3 používaný vo veterinárnej poliklinike BAJVET, 
Bajzova 4, v Bratislave. V apríli získala povolenie firma LIONVET  s. r. o., Veterná 1370/2, 
Ivanka pri Dunaji na používanie veterinárneho rtg prístroja ORANGE 1040 HF. V novembri 
získala povolenie MVDr. Blanka Sedláková, Mladoboleslavská 1, Pezinok na používanie ve-
terinárneho rtg prístroja ORANGE 1040 HF v samostatnej veterinárnej rádiodiagnostickej 
vyšetrovni v priestoroch privátnej veterinárnej ambulancie MVDr. Blanky Sedlákovej, Hrn-
čiarska 18/A, 902 01  Pezinok. Rovnako v novembri získala povolenie aj firma Family Vet  s. 
r. o., Cintorínska 4, Zálesie na používanie veterinárneho rtg prístroja SOYEE SY–31–100P. 



 
 

 

Prehľad o rozmiestnení rádiodiagnostických a rádioterapeutických pracovísk v Brati-
slavskom kraji je v tab.č.1. 
 

 Technické a defektoskopické pracoviská 
 

V marci roku 2014 oznámila spoločnosť Martinrea Slovakia Fluid Systems na Priemy-
selnej 1 vo Svätom Jure, že začala vykonávať činnosti vedúce k ožiareniu. Na pracovisku sa 
vykonáva kontrola kvality priemyselných výrobkov pomocou RTG kabíny Nikon XT V 160. 
Kontrola prebieha priebežne podľa potreby pre zabezpečenie výstupnej kontroly výroby pro-
stredníctvom školených zamestnancov. Koncom novembra oznámila spoločnosť Doprastav, a. 
s., Technický a skúšobný servis na Mlynských nivách 68 v Bratislave, že na pracovisku labo-
ratória zlikvidovala uzavreté rádioaktívne žiariče 241Am/Be a 137Cs. K oznámeniu boli prilo-
žené likvidačné protokoly o jednotlivých likvidovaných žiaričoch. 

 
 Pracoviská s otvorenými žiaričmi 
 
V máji získala Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Mlynská dolina B-2, Bratislava 

povolenie na odber, skladovanie a používanie otvorených rádioaktívnych žiaričov na praco-
viskách kategórie I. a II. na rádioizotopovom pracovisku Katedry jadrovej chémie. V júni 
získala Farmaceutická fakulta UK v Bratislave, Odbojárov 10, Bratislava povolenie na odber, 
skladovanie a používanie otvorených rádioaktívnych žiaričov na pracovisku I. a II. kategórie 
na pracovisku Katedry farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie. V auguste sa menilo 
povolenie v Slovenskom metrologickom ústave na Karloveskej 63 v Bratislave a to z dôvodu 
zmeny miesta vykonávania činnosti pracoviska laboratórií s otvorenými rádioaktívnymi žia-
ričmi a zdrojmi neutrónového žiarenia. V decembri získal zmenu povolenia Výskumný ústav 
vodného hospodárstva na Nábreží arm. gen. L. Svobodu 5 v Bratislave  z dôvodu zmeny od-
borného zástupcu na pracovisku laboratória rádiochémie. Prehľad o rozmiestnení pracovísk 
s otvorenými žiaričmi na území Bratislavského kraja je v tab.č.2. 

 
 Pracoviská s uzavretými žiaričmi 

 
Koncom februára roku 2014 požiadala Slovenská technická univerzita v Bratislave, Va-

zovova 5, Bratislava – Staré Mesto o zrušenie pracoviska s otvorenými a uzatvorenými 
zdrojmi ionizujúceho žiarenia - Katedra jadrovej fyziky a techniky na Vazovovej ul. č. 5 v 
Bratislave z dôvodu presťahovania zdrojov ionizujúceho žiarenia na pracovisko Katedry jad-
rovej fyziky a techniky nachádzajúce sa na adrese Slovenská technická univerzita, Ilkovičova 
3, Bratislava. Následne v marci požiadala Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ilkovi-
čova 3, Bratislava o zmenu povolenia z dôvodu zrušenia pracoviska na Vazovovej ul. č. 5 v 
Bratislave a premiestnenia zdrojov ionizujúceho žiarenia na pracovisko Katedry jadrovej fy-
ziky a techniky, Ilkovičova 3, Bratislava. V júli získal SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, Bra-
tislava povolenie na odber, skladovanie a používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na prie-
myslové indikačné zariadenia pre svoju prevádzku P-5 a výroby palív na VJ CCR R5, na kto-
rej sa používa 7 kusov uzavretých žiaričov 137Cs. V septembri získala povolenie firma Lan-
gOl, a. s., Mostová 2, Bratislava na odber, skladovanie a používanie zdrojov ionizujúceho 
žiarenia na priemyslové indikačné zariadenia pre svoju prevádzku, na ktorej sa používajú 2 
kusy uzavretých žiaričov 137Cs. Prehľad o rozmiestnení pracovísk s uzavretými rádioaktívny-
mi žiaričmi je v tab.č.3. 

 
 



 
 

 

4. Odborné stanoviská, konzultačná a poradenská činnosť 
 

Pracovníci odboru poskytovali konzultácie pri žiadostiach na používanie zdrojov ioni-
zujúceho žiarenia ako aj radili užívateľom ohľadom bezpečnej práce a zabezpečení vhodnej 
radiačnej ochrany na pracovisku. Celkovo poskytli 352 konzultácií. 

Vo februári získala firma LUKPER, s.  r. o., K Zornici 1654/18, 957 04 Bánovce nad 
Bebravou kladné záväzné stanovisko pre časť projektovej dokumentácie pre výrobu dverí 
ktoré budú umiestňované v zdravotníckych zariadeniach, veterinárnej praxi a všade tam, kde 
sa vyžaduje ochrana pred zdrojmi ionizujúceho žiarenia s ekvivalentom olova v rozsahu 0,1 
mm Pb až po 5 mm Pb. V auguste získala firma AIV, s.  r. o., Piešťanská 5, Bratislava kladné 
záväzné stanovisko pre projektovú dokumentáciu pre off-site projekty LDPE4 investora Slov-
naft, a. s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava ohľadom posúdenia tienenia miestnosti za účelom sklado-
vania uzavretých rádioaktívnych žiaričov 137Cs (23 ks) a 60Co (2 ks) v príslušných tieniacich 
krytoch. Rovnako v auguste získala kladné záväzné stanovisko aj firma CORNE, s. r. o., Jela-
čičova 8, Bratislava na projekt výstavby priestorov na rádiologické pracovisko. Účelom sta-
vebných úprav bolo zabezpečenie potrebného stupňa pasívnej ochrany pred röntgenovým 
žiarením.  

V rámci odboru existuje od r. 2008 pod vedením RNDr. Magdalény Vičanovej, PhD. 
Poradňa ochrany zdravia pred účinkami radónu a kozmického žiarenia. Jej hlavným cieľom je 
zvýšenou informovanosťou a edukačnou činnosťou podieľať sa na znižovaní radiačnej záťaže 
a následne zdravotného rizika z ožarovania prírodnými zdrojmi žiarenia obyvateľov a  za-
mestnancov na pracoviskách so zvýšeným prírodným ionizujúcim žiarením. Poradenská čin-
nosť sa poskytuje na základe dopytu rôznych cieľových skupín. Vykonáva sa telefonicky, 
elektronicky a osobnými stretnutiami. Bolo poskytnutých cca 80 odborných konzultácii oby-
vateľom, zamestnancom, organizáciám zo štátnej a verejnej správy a podnikateľským subjek-
tom. 

V uplynulom roku sa poradňa aktívne zapájala do medzirezortného pripomienkového 
konania stavebného zákona. Hlavným zámerom poradne bolo implementovať do návrhu sta-
vebného zákona potrebné legislatívne uznesenia z právnych predpisov EU a SR, ktoré riešia 
opatrenia zamerané na obmedzovanie ožiarenia radónom pri výstavbe stavieb s pobytovými 
priestormi a predchádzanie prieniku radónu do nových budov z podložia stavby. 

Legislatívne je ochrana zdravia obyvateľstva SR z expozície radónu v pobytových prie-
storoch a na pracoviskách zabezpečená Zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpo-
re a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a k nemu vydaným 
všeobecne záväzný predpisom - Vyhláška MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia. Uvedená vyhláš-
ka vychádza z Odporúčania EÚ (90/143/Euratom) na ochranu obyvateľstva pred expozíciou 
radónu v pobytových priestoroch. 

Nedávne epidemiologické zistenia rezidenčných štúdií preukázali štatisticky významné 
zvýšenia rizika rakoviny pľúc spôsobené dlhotrvajúcim ožiarením radónom v interiéri na 
úrovniach priemernej ročnej objemovej aktivity radónu 100 Bq.m-3. Tieto poznatky o zvýše-
nom zdravotnom riziku z ožiarenia prírodnými zdrojmi žiarenia viedli EÚ k zahrnutiu ustano-
vení Odporúčania komisie (90/143/Euratom) do záväzných požiadaviek Smernice Rady 
2013/59/ Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy 
ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia. V Smernici 
Rady sú kladené zvýšené požiadavky na reguláciu ožiarenia obyvateľstva a pracovníkov 
z prírodných zdrojov žiarenia. V ustanoveniach Smernice rady (Článok 54 „Radón na praco-
viskách“ odsek 1 a Článok 74 „Interiérové ožiarenie radónom“ odsek 1) sa píše, že členské 
štáty EÚ stanovenia národné referenčné úrovne ročnej priemernej objemovej aktivity radónu 



 
 

 

pre pracoviská a interiéry, ktoré nepresiahnu hodnotu 300 Bq.m-3. V článku 103 „Akčný plán 
pre radón“ uvedenej smernice rady sa v odseku 1. uvádza, že členské štáty vypracujú národný 
akčný plán na zvládanie dlhodobých rizík spôsobených ožiarením radónom v obydliach, ve-
rejne prístupných budovách a na pracoviskách pri akomkoľvek prieniku radónu, či už z pôdy, 
stavebných materiálov, alebo vody. V odseku 2. je uvedené, že členské štáty zabezpečia zave-
denie príslušných opatrení na predchádzanie prieniku radónu do nových budov. Tieto opatre-
nia môžu zahŕňať osobitné požiadavky v rámci národných stavebných poriadkov. 
V záverečnom ustanovení je stanovené, že členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné práv-
ne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 6. febru-
ár 2018. Prijatie Smernice EÚ povedie k zjednoteniu doposiaľ veľmi rozdielnych prístupov 
k riešeniu radónovej problematiky v jednotlivých štátoch, pričom im bude dávať dostatočný 
priestor pre zohľadnenie špecifických podmienok. 

Pre implementáciu uvedených opatrení do návrhu stavebného zákona bola na celoslo-
venskej pracovnej porade pracovníkov odborov ochrany zdravia pred žiarením, konanej 27. 
11. 2013 sa v Banskej Štiavnici, vytvorená pracovnú skupina na základe prednášky RNDr. 
Magdalény Vičanovej, PhD., ktorá bola zameraná na činnosť poradne a na príslušné usmer-
nenia novej smernice rady 2013/59/EURATOM. Vedúca poradne sa osobne zúčastnila na 
dvoch pracovných poradách zaoberajúcich sa radónovou problematikou, konaných na ÚVZ 
SR v dňoch 23. 1. 2014 a 23. 4. 2014. Zároveň pre členov pracovnej skupiny poskytovala 
telefonické a emailové konzultácie. 
  

Ďalej boli v rámci poradne vykonávané následné aktivity a činnosti: 
 
V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici boli 

poskytnuté publikácie dr. Vičanovej o radónovej problematike v pobytových priestoroch na 
Slovensku, ktoré boli následne zaslané do Medzinárodnej atómovej agentúry vo Viedni. 

Pre Katedru jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky in-
formatiky UK v Bratislave boli poskytované konzultácie pre potreby medzinárodného projek-
tu krajín V4 (No: 21320324) „The Study of Radon-222 Concentration in Thermal Waters and 
Thermal Spas in V4 Countries“. Zároveň bol vypracovaný oponentský posudok k písomnej 
práce k dizertačnej skúške doktoranda uvedenej katedry Mgr. Pavla Blahušiaka „Radónové 
charakteristiky pôd a termálnych vôd“. 

Slovenskej zdravotníckej univerzite bolo poskytnutých niekoľko odborných konzultá-
cii týkajúcich sa riešenia radónovej problematiky. 

Slovenskej legálnej metrológii, n. o. boli poskytované konzultácie v oblasti metrológie 
radónových veličín. 

Poskytovala sa poradenská a konzultačná činnosť Útvaru verejného zdravotníctva 
MDVaRR SR zameraná na radiačnú ochranu leteckého personálu a riešeniu znižovania ra-
diačnej záťaže obyvateľstva a obmedzovanie ožiarenia radónom pri výstavbe stavieb s poby-
tovými priestormi a predchádzanie prieniku radónu do nových budov z podložia stavby. 

Konzultovala sa radiačná ochrana leteckého personálu u dvoch nových leteckých spo-
ločností. 

Poskytli sa odborné rady organizáciám zaoberajúcim sa problematikou stanovenia ob-
jemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a niekoľkým stavebným spoločnostiam. 

Otázky obyvateľstva sa týkali prevažne zdravotných účinkov ožiarenia radónom, ná-
pravných protiradónových opatrení a obáv z účinkov kozmického žiarenia pri transatlantic-
kých letoch. 
 

Všetky poskytnuté informácie a činnosti boli v súlade s platnou legislatívou a najnov-
šími vedeckými poznatkami. 



 
 

 

 
5. Vypracované správy, hlásenia, informácie, dotazníky (prehľad) 

 
V roku 2014 nenastali žiadne mimoriadne udalosti, z toho dôvodu nebolo nutné vypra-

covať hlásenie ani správu o mimoriadnej udalosti.   
 
6. Výkon štátneho zdravotného dozoru 
 

 činnosti vedúce k ožiareniu v zdravotníctve 
 

V r. 2014 pribudlo v Bratislavskom kraji 14 rádiodiagnostických pracovísk. O kvalite 
rádiodiagnostického, rádioterapeutického rtg zariadenia alebo časticového ožarovača rozho-
duje stabilita zdroja vysokého napätia a reprodukovateľnosť nastaviteľných hodnôt prístroja. 
Kvalitu zväzkov týchto zariadení a ich funkčnosť kontrolujú firmy s oprávnením v stanove-
ných časových intervaloch podľa zákona na základe zmluvy s daným pracoviskom. Výsledky 
skúšok prevádzkovej stálosti zariadenia sa zaznamenávajú do protokolov. Pri hygienickej 
obhliadke rádiodiagnostického alebo rádioterapeutického pracoviska pracovník dozoru pomo-
cou meracieho prístroja (dozimetra) kontroluje rozptýlené žiarenie v okolí zdroja žiarenia. 
Účinnosť radiačnej ochrany pracoviska sa zisťuje meraním rozptýleného žiarenia v priľahlých 
a okolitých miestnostiach. Výsledky meraní sa porovnávajú s výpočtami, ktoré sú uvedené 
v dokumente Optimalizácia radiačnej ochrany. Na rádiodiagnostických pracoviskách bolo 
v rámci štátneho zdravotného dozoru vykonaných 70 obhliadok. 

Pri výkone štátneho zdravotného dozoru sa venovala pozornosť dodržiavaniu schvále-
ných pracovných postupov, kontrole dokladov o  činnostiach na pracovisku a kontrole funk-
čnosti a vybavenosti pracoviska dozimetrickými prístrojmi. Celkove na rádiodiagnostických 
a rádioterapeutických pracoviskách došlo v roku 2014 k 80 mesačným nadexpozíciám. Po 
prešetrení týchto prípadov sa zistilo, že zvýšené osobné dávky sú zaznamenané na povrchu 
ochranných pomôcok pracovníkov. Po zhodnotení sumárnych hodnôt sa konštatuje, že ani 
v jednom prípade nedošlo k prekročeniu celoročných limitov stanovených pre pracovníka so 
zdrojmi ionizujúceho žiarenia. 

Všetky uvedené nadexpozície nastali v nemocničnom prostredí. Náročné srdcovo–
cievne operácie sa podieľajú na nadexpozíciách v 43 prípadoch. Pri vyšetrení gastro-
intestinálneho traktu tohto roku bolo 9 nadexpozícií. Na Onkologickom ústave sv.Alžbety v 
Bratislave v tomto roku došlo k 27 nadexpozíciám. Na Národnom onkologickom ústave v 
Bratislave tohto roku bola 1 nadexpozícia.  

V roku 2014 na území Bratislavského kraja pracovali dodávateľské firmy s otvorenými 
zdrojmi žiarenia Biont, a.s. na Karloveskej 63 v Bratiskave, Roner s.r.o. a Izomedact s.r.o. na 
Oravskej 7 v Bratislave, Bio-spektrum plus, s.r.o., V záhradách 13 v Bratislave a MGP, s.r.o. 
na Šustekovej 2 v Bratislave. V pravidelných, zmluvne potvrdených termínoch dodávajú na 
pracoviská s otvorenými zdrojmi žiarenia v Bratislavskom kraji produkty a rádiofarmaká od 
svetových výrobcov. Dodávateľské firmy pravidelne posielajú správy o svojich obchodných 
dodávkach pre cieľové pracoviská s otvorenými zdrojmi žiarenia na RÚVZ Bratislava. 

Pracovníci štátneho zdravotného dozoru pri každej previerke na rádiodiagnostických 
a rádioterapeutických pracoviskách, ako aj na rôznych školiacich akciách upozorňujú zdra-
votnícky personál, že pri neodôvodnených expozíciách alebo nepresných rádioterapeutických 
plánoch vzniká zvýšenie radiačnej záťaže u pracovníka a pacienta. Limit ročnej efektívnej 
dávky pre pracovníka na rádiodiagnostických a rádioterapeutických pracoviskách v Bratislav-
skom kraji nebol ani v jednom prípade prekročený. Významnou súčasťou štátneho zdravotné-
ho dozoru je kontrola kvality a vybavenosti pracovísk osobnými ochrannými pomôckami. 



 
 

 

V súčasnosti je na rtg pracoviskách v Bratislavskom kraji vybavenosť kvalitnými osobnými 
ochrannými pomôckami uspokojivá. Prehľad o rozmiestnení rádiodiagnostických a rádiotera-
peutických pracovísk v Bratislavskom kraji je v tab.č.1. 
  

 činnosti vedúce k ožiareniu v priemysle a stavebníctve 
 

V Bratislavskom kraji je 45 pracovísk s uzavretými rádioaktívnymi žiaričmi. Najčastej-
šie sa používajú ako súčasť zariadení na riadenie a kontrolu technologických procesov, kon-
trolu zvarov, prípadne ako súčasť rozličných meracích prístrojov. Používanie technických rtg 
prístrojov v priemysle je zamerané predovšetkým na defektoskopické skúšky pri sledovaní a 
kontrole zvarov, materiálov a výrobkov nedeštruktívnym spôsobom a na mikro a makroštruk-
turálnu analýzu surovín a materiálov. Prehľad technických rtg prístrojov používaných v prie-
mysle je uvedený v tab.č.1 

Na pracoviskách s uzavretými žiaričmi, ktoré sa požívajú na defektoskopiu došlo v roku 
2014 celkom k trom nadexpozíciám. Vo všetkých prípadoch sa ukázalo, že neboli prekročené 
ročné limity pre pracovníka a že neboli porušené schválené pracovné postupy. 
V Bratislavskom kraji ku koncu roku 2014 evidujeme  8 stálych spoločností, ktoré sa zaobera-
jú defektoskopiou. 

V roku 2014 nedošlo k mimoriadnej situácii na žiadnom z pracovísk s uzavretými 
zdrojmi žiarenia. Pracoviská sú uspokojivo vybavené dozimetrami, osobnými ochrannými 
pomôckami a technickými ochrannými prostriedkami na prácu v terénnych podmienkach, 
ktoré zabezpečujú ochranu obyvateľstva pred účinkami ionizujúceho žiarenia. Osobné dozi-
metre, ktorými sú pracovníci vybavení sa vyhodnocujú v mesačných alebo štvrťročných in-
tervaloch. Prehľad o rozmiestnení pracovísk s uzavretými rádioaktívnymi žiaričmi je v 
tab.č.3. 

Priemyselné podniky a verejné budovy sú vybavené požiarnymi hlásičmi, ktoré obsahu-
jú malé množstvo rádioaktívnej látky 241Am. Z hľadiska možného ohrozenia zdravia ľudí ne-
predstavujú tieto zdroje žiarenia zvýšené riziko. Zvýšené riziko možno očakávať iba pri ne-
odôvodnenom nahromadení požiarnych hlásičov, neodbornou manipuláciou so zariadením, 
alebo prístupom nepovolaných osôb k vnútorným súčiastkam požiarneho hlásiča. Firmy, ktoré 
uvádzajú na trh tieto výrobky sú povinné ohlásiť štátnemu zdravotnému dozoru množstvo 
a druh požiarnych hlásičov nainštalovaných u zákazníka. Každá dodávateľská firma je zavia-
zaná po skončení životnosti požiarnych hlásičov tieto odobrať späť a zdroje žiarenia zlikvido-
vať predpísaným spôsobom. V roku 2014 neboli hlásené žiadne zmeny v počte nainštalova-
ných požiarnych hlásičov.  

V roku 2014 sa na trhu s požiarnymi hlásičmi neobjavila žiadna nová firma v Bratislav-
skom kraji, ktorá by sa uchádzala o túto činnosť. Prehľad o počte nainštalovaných požiarnych 
žiaričov s obsahom rádioaktívneho zdroja je v tab.č.4. 
 

 činnosti vedúce k ožiareniu v školstve, vede a výskume 
 

Vo výskumných ústavoch a na vysokých školách v Bratislavskom kraji evidujeme 21 
pracovísk. Najčastejšie sa využívajú otvorené a uzavreté rádioaktívne žiariče pri laboratór-
nych činnostiach na rádioizotopových pracoviskách. Používajú sa len v malej miere. 

V roku 2014 nedošlo na žiadnom pracovisku z oblasti školstva, vedy a výskumu k poru-
šeniu zásad ochrany zdravia pred žiarením, ktoré platia pre pracovníkov a obyvateľov 
z okolia. Boli vydané 2 povolenia na činnosť, 3 zmeny povolenia a jedno pracovisko sa zruši-
lo. Prehľad o rozmiestnení pracovísk na území Bratislavského kraja je v tab.č.2. 

 
 



 
 

 

 činnosti vedúce k ožiareniu vo veterinárnom lekárstve 
 

V súčasnosti je v Bratislavskom kraji evidovaných 20 veterinárnych pracovísk so 
zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Tieto pracoviská sa nachádzajú prevažne na veterinárnych kli-
nikách a v súkromných veterinárnych ambulanciách. V roku 2014 nedošlo na žiadnom praco-
visku z oblasti veterinárneho lekárstva k porušeniu zásad ochrany zdravia pred žiarením, ktoré 
platia pre pracovníkov a obyvateľov z okolia. Bolo vydaných 5 nových povolení na činnosť. 
Prehľad o rozmiestnení pracovísk v Bratislavskom kraji je v tab.č.1. 

 
 činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany 

 
Na odstraňovanie inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu má v súčasnosti povolenie  

JAVYS Jaslovské Bohunice a HUMA-LAB APEKO Košice. JAVYS Jaslovské Bohunice 
odoberá hlavne rádioaktívny odpad s otvorenými žiaričmi a HUMA-LAB APEKO Košice 
odoberá uzavreté žiariče o čom vystavuje protokoly a posiela ich štátnemu dozoru, ktorý tieto 
protokoly eviduje. Pri odstraňovaní inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu z pracovísk so 
zdrojmi ionizujúceho žiarenia sa v roku 2014 nezaznamenali žiadne mimoriadne udalosti. 

Prehľad výkonov štátneho zdravotného dozoru v ochrane pred ionizujúcim žiarením je 
v tab.č.5. 

 
7. Činnosť radiačnej monitorovacej siete 

 
V roku 2014 bolo zmeraných celkom 5 vzoriek životného prostredia a  potravinového 

reťazca. Vo vzorkách životného prostredia a vo vzorkách potravinového reťazca stále zisťu-
jeme stopový výskyt antropogénneho izotopu 137Cs v pomerne konštantnej úrovni. Z tejto 
stálosti nameraných aktivít sa dá usúdiť, že vplyv incidentu z Černobylu sa vo vzorkách pre-
kryl dôsledkami z dávnejších skúšok jadrových výbuchov v atmosfére z poloviny minulého 
storočia. Dozvuky z Černobyľskej udalosti môžeme časovo situovať do rokov 1996-1997. 
Vplyv havárie v jadrových elektrárňach vo Fukušime bol pod detekčným limitom zariadenia. 
Príkon priestorového dávkového ekvivalentu od externého žiarenia vonkajšieho prostredia 
v Bratislavskom kraji sa mení podľa známych fyzikálnych zákonitostí v denných a ročných 
variáciách. Mení sa medzi hodnotami od 75 nSv/h do 130 nSv/h. Vo vzorkách z prírodného 
prostredia sa stále vyskytujú stopové množstvá antropogénneho izotopu 137Cs a preto je po-
trebné v tejto kontrolnej činnosti aj v ďalšom období pokračovať. Objemová aktivita 137Cs 
v moči dobrovoľníkov je za posledných 15 rokov temer nemenná. Nie je badateľný pokles 
tejto hodnoty, čo je ďalší dôkaz toho, že rádioaktívne zvyšky 137Cs pochádzajú z jadrových 
výbuchov v atmosfére zo 60-tych rokov minulého storočia. Namerané hodnoty antropogénne-
ho izotopu 137Cs a ostatných antropogénnych izotopov získaných z odbornej literatúry doka-
zujú, že priemerná radiačná záťaž obyvateľa Bratislavského kraja v roku 2013 nepresiahla 
smernú hodnotu 10 μSv/r, čo je dolná hranica stupnice dávkového príkonu pre hodnotenie 
 rizika z ožiarenia obyvateľov z hľadiska radiačnej ochrany. V druhom polroku v meraniach 
nebolo možné pokračovať z dôvodu nefunkčnosti gamaspektrometrickej trasy. Pokračuje sa 
v meraní dávkových príkonov v ovzduší. 

 
8. Ožiarenie obyvateľov prírodným ionizujúcim žiarením 
 

Aktivity v tejto oblasti boli realizované v rámci Poradne ochrany zdravia pred účin-
kami radónu a kozmického žiarenia. 

 



 
 

 

 
9. Informovanie verejnosti 
 
 Informovanie verejnosti ohľadom zriaďovania nových zdrojov ionizujúceho žiarenia 
prebieha prostredníctvom verejnej vyhlášky, ktorú vyvesujú pracovníci Odboru ochrany zdra-
via pred žiarením ako na úradnú nástenku tak i na internetovú stránku Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave. Verejná vyhláška sa 
vyvesuje hlavne v prípadoch používania zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení. 
 
10. Medzirezortná spolupráca 
 
 Úrad jadrového dozoru v spolupráci s Výskumným ústavom jadrových elektrárni zor-
ganizoval pracovné stretnutie pre riadiacich pracovníkov „Proces havarijnej odozvy v SR – 
spolupráca havarijného manažmentu v prípade udalosti na jadrovom zariadení“, ktorý sa ko-
nal v dňoch od 2. júna 2014 do 4. júna 2014 v Demänovej. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia 
Medzinárodnej atómovej agentúry vo Viedni, z Ministerstva vnútra SR, Úradu jadrového do-
zoru, Výskumného ústavu jadrových elektrárni, okresných úradov Nitra a Trnava, Kontrolné-
ho chemického laboratória CO, Akadémie policajného zboru, Úradu verejného zdravotníctva 
SR a Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici a v  Bratislave. Prog-
ram bol zameraný na odozvu dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy pre skorú fázu 
havarijnej odozvy a príprava podkladov k Národnému havarijnému plánu. Za náš odbor sa 
stretnutia zúčastnila RNDr. Magdaléna Vičanová, PhD. 

Pracovníci Odboru ochrany zdravia pred žiarením v rámci Regionálneho úradu verej-
ného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave spolupracujú s Odborom 
preventívneho pracovného lekárstva, pre ktorý vypracovávajú čiastkové posudky pri riešení 
prípadov chorôb z povolania. V roku 2014 boli vypracované 2 takéto čiastkové posudky. 
  
11. Medzinárodná spolupráca 
 

S cieľom prispieť k vysokej úrovni radiačnej ochrany v celej Európe je náš odbor 
zapojený v programe asociácie Heads of the European Radiological protection Compe-
tent Authorities (HERCA) a zaradený do pracovnej skupiny - Surveillance of collective 
doses from medical exposures. 
 
12. Hlavné úlohy a ich plnenie, účasť na projektoch 
 
 Na Odbore ochrany zdravia pred žiarením sú riešené nasledovné programy a projekty: 
 

 Sledovanie a hodnotenie veľkosti ožiarenia detských pacientov z lekárskeho 
ožiarenia pri CT diagnostike 

 
Cieľom úlohy je uskutočniť prieskum vo vybranom zdravotníckom zariadení v Brati-

slavskom kraji na rádiologickom pracovisku so zameraním sa na stanovenie priemerných in-
dividuálnych a kolektívnych efektívnych dávok pri vybraných rádiodiagnostických CT vyšet-
reniach detského pacienta z lekárskeho ožiarenia v nadväznosti na zvolené diagnostické po-
stupy, frekvenciu ich vykonávania a veľkosť ožiarenia. 
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Výsledky prieskumu budú slúžiť ako jeden z podkladov na nové národné dia-

gnostické referenčné úrovne pre lekárske ožiarenie SR.  
Na zber a spracovanie údajov efektívnych dávok a orgánových dávok pacientov sa po-

užil databázový softvér z programu Microsoft Office Access, v ktorom sa vytvorili formuláre 
na zaznamenávanie všetkých základných údajov o pacientoch, ktorí absolvovali CT vyšetre-
nie. Uspôsobený databázový program a metodiku jeho použitia sme rozvinuli v DFNsP, Lim-
bová 1, 833 40 Bratislava na rádiologickom oddelení s CT pracoviskom. Zaznamenávajú sa 
nastavené a dávkové parametre u jednotlivých vyšetrení, ktoré sú dôležité pri výpočte efek-
tívnych dávok pacientov vo vekovej skupine  od batoliat až po 19 rokov. Vytvorený formulár 
je uložený na rtg pracovisku, čo umožňuje pravidelný zber údajov.  

Priemerný mesačný počet vyšetrení je 190 - 270 pacientov/mesiac. Na ďalšie spraco-
vanie údajov slúžia programovo vytvorené tabuľky na štatistické vyhodnotenie výsledkov. 
V mesačných intervaloch sa sleduje úroveň efektívnej a orgánovej dávky u pacientov z det-
skej populácie s prihliadnutím na pohlavie a vek detského pacienta. Sledovala sa dávková 
záťaž pacientov pri vyšetrení nasledujúcich orgánov: Lebka-mozog, krčná chrbtica, hrudná 
chrbtica, pectus-hrudník, rebrá, bedrová chrbtica, lumbosakrálny prechod, panva, bedrové 
kĺby, ramenný kĺb, lopatka, pľúca, pažerák, žalúdok, tenké črevo, hrubé črevo, žlčník, oblič-
ky, močový mechúr, uši, nos, CT angio hrtana, krk, nosohltan, ruka, koleno, panva, brucho, 
pečeň, slezina, PND, členok, CT angio renál. artérií, femur, predkolenie, trachea, mandibula, 
hlavné bronchy, spánkové kosti, kľúčna kosť, CT enteroklýza, koreň nosa, HRCT, nadoblič-
ky, noha, jazyk. Obrázok zobrazuje priemerné hodnoty dávok z CT vyšetrení niektorých naj-
častejšie vyšetrovaných orgánov. Údaje boli zozbierané za 2. polrok 2014, celkový počet vy-
šetrení: 1380. Najväčšia dávková záťaž podľa obrázku je pri CT vyšetreniach brucha a panvy. 
Program umožňuje sledovať v čase vývoj strednej hodnoty efektívnej a orgánovej dávky v 
jednotlivých vekových skupinách detí a dorastu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Monitorovanie rádioaktivity v životnom prostredí pre účely plnenia požiada-
viek odporúčania európskej komisie a zabezpečovanie činnosti komunikačného 
informačného systému medzi ÚVZ SR a európskou komisiou 

 
Pre účely monitorovania je potrebné pravidelné hodnotenie toho, ktoré zložky ži-

votného prostredia a ktoré kategórie rádionuklidov sú relevantnými indikátormi sku-
točných a potenciálnych úrovní rádioaktivity v životnom prostredí a ožiarení populácie. 
Monitorovanie rádioaktivity v životnom prostredí sa vykonáva v zložkách životného 



 
 

 

prostredia ako sú vody (pitné a povrchové), vzduch,  pôda a potraviny. Pre účely hodno-
tenia vonkajšieho ožiarenia sa vykonáva aj monitorovanie dávkových príkonov vo vzdu-
chu. Namerané hodnoty po ich spracovaní a vyhodnotení slúžia ako podklad na hodno-
tenie radiačnej záťaže priemerného obyvateľa Bratislavského kraja. 
 V prvom polroku 2014 sme vykonali meranie 5 vzoriek životného prostredia z Brati-
slavského kraja - potravinovej zložky. Vo všetkých vzorkách sa vykazujú nízke hodnoty na 
hranici detekčného limitu objemových a merných aktivít antropogénneho izotopu 137Cs. Ne-
zaznamenali sme žiadnu anomáliu v nameraných vzorkách. Dávkový príkon v ovzduší sme 
merali v rámci štátneho zdravotného dozoru po celý rok na jednotlivých pracoviskách a v 
budove úradu. Počet meraní bol 95, pričom dávkový príkon kolíše medzi hodnotami  D = (75 
– 120) nSv/h, čo v dlhodobom meraní predstavuje obvyklý stav. V druhom polroku 2014 sme 
však kvôli nefunkčnosti gamaspektrometrického analyzátora nemohli v meraniach pokračo-
vať. Pokračujeme v meraní dávkových príkonov v ovzduší. 
 

 Radiačná ochrana na dočasných defektoskopických pracoviskách v SR 
 

Cieľom úlohy je zhodnotiť úroveň radiačnej ochrany pri vykonávaní defektos-
kopických prác a vypracovať usmernenie pre zriaďovanie dočasných pracovísk pre 
NDT s použitím zdroja žiarenia a pre oznamovanie prepravy rádioaktívnych žiaričov. 
 Na vypracovanie spoločného usmernenia pre prácu všetkých defektoskopických pra-
covísk v SR sa vytvorila pracovná skupina pod gesciou RÚVZ B. Bystrica. Členmi skupiny je 
aj naša  pracovníčka, ktorá sa pravidelne zúčastňuje na pracovných poradách. V súčasnosti sa 
zhromažďujú všetky podklady z celého Slovenska a hlavný dôraz sa dáva na porovnanie skú-
seností zo štátneho dozoru na defektoskopických pracoviskách z jednotlivých regiónov. Pra-
cuje sa na záverečnom materiáli, ktorý bude slúžiť na posudzovanie a hodnotenie ožiarenia 
pracovníkov v tejto špecifickej oblasti. 
 
13. Celkové zhodnotenie úrovne radiačnej ochrany obyvateľov 

 
Odbor ochrany zdravia pred žiarením plní úlohy stálej zložky radiačnej monitorovacej 

siete na území Bratislavského kraja. Pre účely monitorovania rádioaktivity v životnom pro-
stredí a vonkajšieho ožiarenia sa vykonáva meranie a vyhodnocovanie dávkových príkonov 
vo vzduchu. Namerané hodnoty po ich spracovaní a vyhodnotení prispievajú k posúdeniu 
radiačnej záťaže priemerného obyvateľa Bratislavského kraja. Hodnotenie radiačnej záťaže 
pracovníkov, ktorí pracujú v dosahu radiačných polí pozostáva z hodnotenia ročného súhrnu 
osobných dávok a  výsledkov povinných ročných zdravotných prehliadok. Hodnotenie veľko-
sti radiačnej záťaže obyvateľov Bratislavského kraja pri lekárskom ožiarení pozostáva zo sta-
novovaní priemerných individuálnych dávok pri vybraných rádiodiagnostických CT vyšetre-
niach a stanovenie kolektívnych efektívnych dávok detského pacienta z lekárskeho ožiarenia 
v nadväznosti na zvolené diagnostické postupy, frekvenciu ich vykonávania a veľkosť ožiare-
nia. Cieľom je pomocou verifikovaných modelov vytvoriť kvalifikovaný odhad prídavného 
zdravotného rizika obyvateľov Bratislavského kraja. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

14. Radiačné udalosti, nehody a havárie, havarijná pripravenosť 
 

V roku 2014 sme nezaznamenali na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiare-
nia žiadne mimoriadne porušenie pracovných postupov. Žiadna mimoriadna udalosť 
alebo havária sa na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v Bratislavskom kra-
ji nevyskytla. 

Pracovníci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia pri výkone svojej činnosti používajú 
dozimetre, ktoré sú podľa druhu činnosti mesačne, alebo kvartálne vyhodnocované. 
Pracoviská so zdrojmi ionizujúceho žiarenia sú monitorované, kde sa sleduje príspevok 
k celkovej dávkovej záťaži pracovníkov. 
 
15. Informácie o odbore ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením 

 
 personálne obsadenie a štruktúra personálu 

 
K 31.12.2014 bolo personálne obsadenie odboru 3 pracovníkmi - 2 pracovníci 

s vysokoškolským vzdelaním a 1 pracovník so stredoškolským vzdelaním. 
 

 doškoľovanie a vzdelávanie personálu 
 

V roku 2014 sa pracovníci odboru zúčastnili na nasledovných školeniach: 
 

  1. Training Course on Physical Protection and Security Management 
    of Radioactive Sources – hotel DoubleTree Bratislava, 19.-22.5.2014 
 

 2. Kurz „GTRI Basic Search and Secure Training“ – hotel Devín Bratislava,           
                                                                                                          8.-12.9.2014 
 

 prístrojové vybavenie 
 

Prístroje, ktoré sa používajú na stanovovanie kontrolovaných veličín v pracov-
nom prostredí a pri výkone štátneho zdravotného dozoru pracovali spoľahlivo. 
V súčasnosti sú na odbore pre potreby merania gama žiarenia k dispozícii nasledovné 
prístroje: prenosné prieskumné meradlo Radiagem 2000, prenosný osobný radiačný 
detektor FH-40, osobný radiačný detektor Thermo Rad Eye, prenosné gama spektro-
metre Exploranium GR-130 miniSPEC a GR-135 miniSPEC. V priebehu roka 2014 sa 
pokazil gamaspektrometrický analyzátor. V nasledujúcom období by preto bolo potreb-
né vybaviť odbor novým gamaspektrometrickým analyzátorom, ďalej by bolo potreb-
né zariadenie na spektrometriu alfa žiaričov a  kvapalný scintilograf na sledovanie rá-
dioaktivity v kvapalných vzorkách a vo vzorkách povrchovej kontaminácie získaných 
pri kontrolách pracovísk s otvorenými žiaričmi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Prehľad o rtg pracoviskách 
v Bratislavskom kraji v roku 2014 

 
 

                                                                                                                       tab.č.1           
Okres                                  
Pracovisko 

Bl.I Bl.II Bl.III Bl.IV  Bl.V Malacky Pezinok Senec spolu 

Zubné 42 67 34 33 34 5 6 7 228 
Mobilné   9 4 8  3 2     26 
Skiagrafia a Skiaskopia 14 10 10 1 7 2 4 2   50 
Terapeutické   1  1  2         4 
Štítovka          
CT   10 5 7  3 2      27 
Veterinárne   2 5 3 2 3  3 2    20 
Technické   5 4 1 9 1       20 
Mikroštrukturálne   1 1  7          9 

Spolu 82 89 63 52 51 11 12 10   384 
 
 
 

 
Prehľad o pracoviskách s otvorenými 

žiaričmi v Bratislavskom kraji v roku 2014 
 

                                                                                                                       tab.č.2            
                    Okres   
Pracovisko 

Bl.I Bl.II Bl.III Bl.IV  Bl.V Malacky Pezinok Senec spolu 

Výskum 4  4 6     14 
Školstvo 3  2 2       7 
Zdravotníctvo 4              4 
Poľnohospodárstvo              
Priemysel  1             1 
Iné    1           1 

Spolu 11 1 6 9         27 
 
 
 
 

Prehľad o pracoviskách s uzavretými 
žiaričmi v Bratislavskom kraji v roku 2014 

 
                                                                                                                       tab.č.3           

                    Okres  
Pracovisko 

Bl.I Bl.II Bl.III Bl.IV  Bl.V Malacky Pezinok Senec spolu 

Výskum 4  4 3     11 
Školstvo 3  2 1      6 
Zdravotníctvo 2  1       3 
Bane              
Priemysel 3 17 2  1   2    25   
Iné                

Spolu 12 17 9 4 1   2     45 
 



 
 

 

 
 
 

Prehľad o počte inštalovaných 
ionizačných požiarnych hlásičov  

 v Bratislavskom kraji v roku 2014 
 
 

                                                                                                                       tab.č.4           
                    Okres  
Typ IPH 

Bl.I Bl.II Bl.III Bl.IV  Bl.V Malacky Pezinok Senec spolu 

MGH 212 31 326 211     780 
ZETTLER   32 55     64  151 
SYS. SENZOR   28    75       103 
APOLLO     23         23 
ESSER   13 24   19 182        238   
Iné  159   120  214       13    506 

Spolu  444 110 465 393 312  64 13  1801 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Prehľad výkonov štátneho zdravotného dozoru 

na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Bratislava hl.m.    
v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením 

 
          tab.č.5 
 
Druh výkonu 
 

Zdravotníctvo 
 
 

Priemysel 
 
 

Poľnohospodárstvo 
 
 

Školstvo 
Veda 
Výskum 

Iné 
 
 

 
Spolu 
 

Previerky celkom 74 12 - 9 - 95 
Previerky  
pracovísk 50 3 - 5 2 60 
Zákaz  
činností - - - - - - 
Podklady pre 
správnu činnosť 50 5 - 7 3 60 
Počet meraní 
rtg žiarenia 93 9 - 4 1 107 
Počet meraní 
gama žiarenia 104 2 - 10 1 117 
Prešetrenie cho-
rôb z povolania 2 - - - - 2 
Odborné  
vyjadrenia 14 - - 1 - 15 
Mimoriadne  
udalosti - - - - - - 
Nadexpozície 80 3 - - - 83 
Stanoviská pre 
MZ SR - - - - - - 
Skúšky  
pracovníkov - - - - - - 
Školenia  
pracovníkov - - - - 2 2 
Prednášky - - - - - - 
Stanoviská  
pre HH - - - - - - 
Stanoviská  
pre OÚ - - - - - - 
Stanoviská  
pre iné org. - - - - - - 
Publikácie 1 - - - - 1 
Tvorba  
legislatívy - - - - - - 
Sťažnosti - - - - - - 
Tl-dozimetre - - - - - - 
Stopové  
detektory - - - - - - 
Meranie  
vzoriek - - 5 - - 5 
Konzultácia 
a odborné 
jednania 

210 34 5 23 80 352 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPIDEMIOLÓGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

I. Demografické ukazovatele  
 

Bratislavský kraj je situovaný voči Slovenskej republike excentricky a zaberá jej západnú 
časť územia, kde hraničí na juhu s Rakúskom a Maďarskom. Má rozlohu 2 053 km2, čo pred-
stavuje 4,2% podiel na rozlohe Slovenska. Administratívne sa delí na 8 okresov: Bratislava I 
– V, Malacky, Pezinok a Senec. V spádovom území je 7 miest a 73 obcí. Počet obyvateľov je 
618 380, čo tvorí 11,4% podiel z obyvateľov Slovenska (hl. mesto SR Bratislava 7,7% po-
diel). Kraj je charakteristický najvyššou priemernou hustotou obyvateľstva (298,5/km2), ktorá 
je 2,7 krát vyššia ako priemer Slovenska (110,3/km2). Najvyššiu hustotu v rámci Bratislav-
ského kraja dosahuje okres Bratislava I (4052,8/ km2), ktorá je oproti celokrajskej vyššia tak-
mer 13,6 násobne. 

Významné je prechodné zvyšovanie počtu obyvateľov, a to dočasne bývajúcimi a pravi-
delne denne dochádzajúcimi do školy, resp. do zamestnania (cca 150 000 – 200 000 osôb). 
 
Tab. I.1 Počet obyvateľov a rozloha spádového územia podľa okresov v Bratislavskom 
kraji (k 31.12.2013) 

 
Okresy v Bratislavskom kraji 

 
Počet obyvateľov 

 
Rozloha (km2) 

Bratislava I 38 823 10 
Bratislava II 111 051 92 
Bratislava III 62 546 75 
Bratislava IV 93 948 97 
Bratislava V 111 021 94 
Bratislava spolu 417 389 368 
Malacky 69 222 949 
Pezinok 59 602 375 
Senec 72 169 361 
Bratislava – vidiek spolu 200 993 1 685 
Spolu kraj 618 380 2 053 

 
V porovnaní s predchádzajúcim rokom (612 682 obyvateľov) bol zaznamenaný mierny 

nárast počtu obyvateľov o 5 698, t.j. o 1,0%. Vzostup počtu obyvateľov bol evidovaný v 6 
okresoch Bratislavského kraja s výnimkou okresov Bratislava I a Bratislava V.  

V priebehu sledovaného roka sa na územie Bratislavského kraja prisťahovalo spolu 7 494 
osôb. V tom istom období sa z Bratislavského kraja vysťahovalo 3 265 osôb, takže saldo sťa-
hovania predstavuje 4 229 obyvateľov. Migrácia obyvateľstva viedla k zvýšeniu počtu obyva-
teľov s maximom v okrese Senec, kde predstavuje saldo sťahovania zvýšenie o 1 932 osôb.  

Celkový prírastok obyvateľstva je 5 698 osôb a je výsledkom sčítania salda sťahovania 
(4 229 osôb) a prirodzeného prírastku (1 469 osôb). Prirodzený prírastok 1 469 osôb (t.j. 2,9 
promile) je daný rozdielom medzi počtom 7 376 živonarodených detí (12,3 promile) a počtom 
5 907 zomrelých osôb (9,4 promile). 

Na území mesta Bratislavy je kumulácia priemyselných, školských, vedeckých a vý-
skumných zariadení, zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb, zariadení ces-
tovného ruchu, obchodu a služieb, neraz s celoslovenskou pôsobnosťou. Nachádza sa tu 
množstvo centrálnych úradov a zariadení štátnej správy, medzinárodné Letisko M. R. Štefáni-
ka a prístav. Bratislava býva často miestom významných zahraničných návštev, kultúrnych, 
športových a iných hromadných podujatí.  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. m. SR zabezpečuje úlohy, ktoré 
vyplývajú z jeho postavenia odborného zdravotníckeho zariadenia, ako aj orgánu špecializo-



 
 

 

vanej štátnej správy v zmysle zák. NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji ve-
rejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ako jediný regionálny úrad verej-
ného zdravotníctva na Slovensku vykonáva tieto úlohy sám, a to na území všetkých okresov 
a celého kraja. 

Ambulantnú starostlivosť pre obyvateľov Bratislavského kraja zabezpečuje 833 zdravot-
níckych pracovníkov (404 lekárov prvého kontaktu a 429 zdravotných sestier). 

Ústavnú zdravotnú starostlivosť na území Bratislavského kraja zabezpečuje Univerzitná 
nemocnica Bratislava so svojimi 5 nemocnicami – Nemocnica Staré Mesto (313 lôžok), Ne-
mocnica Ružinov (803 lôžok), Nemocnica akad. L. Dérera (625 lôžok), Nemocnica sv. Cyrila 
a Metoda (639 lôžok), Špeciálna geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice (113 lôžok), t.j. 
celková kapacita 2493 lôžok, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou (397 lôžok), Onkolo-
gický ústav sv. Alžbety (196 lôžok), Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia 
s.r.o (126 lôžok), Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (278 lôžok), Národný onkolo-
gický ústav (248 lôžok), Nemocničná a.s. Malacky (114 lôžok), Psychiatrická nemocnica P. 
Pinela v Pezinku (480 lôžok), Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica s.r.o (45 lôžok), Špecia-
lizovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku (30 lôžok), SI Medical Nemocnica Medissimo 
(14 lôžok), Clinica orthopedica (15 lôžok), A-klinik s.r.o (18 lôžok), Liečebňa sv. Františka 
(76 lôžok), Detská rehabilitačná nemocnica Tetis v Dunajskej Lužnej (74 lôžok), Detská 
ozdravovňa Biela Skala (48 lôžok), Centrum pre liečbu drogových závislostí (26 lôžok). Spo-
lu je v Bratislavskom kraji k dispozícii 4678 lôžok, z toho pre dospelých 3980 lôžok a pre deti 
698 lôžok. 

Na území Bratislavského kraja sa nachádzajú aj špecializované nemocničné zariadenia 
(onkologické, kardiovaskulárne, nemocnice iných rezortov - ministerstva obrany, vnútra a 
pod.). Tieto zariadenia poskytujú ústavnú starostlivosť aj migrujúcim pacientom, ktorí z celé-
ho Slovenska prichádzajú do tunajších najmä vysoko špecializovaných zdravotníckych zaria-
dení. 

V Bratislavskom kraji sa zdravotní starostlivosť poskytuje v 39 zariadeniach jednodňovej 
zdravotnej starostlivosti, predovšetkým v odboroch plastická chirurgia, ortopédia, mikrochi-
rurgia oka, gynekológia a lekárska kozmetika. 



 
 

 

II.  Stručná epidemiologická charakteristika regiónu  
 
Charakteristika epidemiologickej situácie v Bratislavskom kraji 

 
V roku 2014 bolo v Bratislavskom kraji hlásených a analyzovaných 7 259 infekčných 

ochorení, z toho v 2 301 prípadoch (t.j. 31,7%) bol zaznamenaný nozokomiálny charakter 
výskytu. V skupine osobitne sledovaných ochorení na akútne respiračné nákazy, chrípku a 
chrípke podobné ochorenia bolo v roku 2014 hlásených 136 360 ochorení. 

 
Alimentárne infekcie 

 
Epidemiologickú situáciu v skupine alimentárnych infekcií v roku 2014 ovplyvnil vysoký 

výskyt ochorení vyvolaných Campylobacterom jejuni. Podobne ako v predchádzajúcich ro-
koch (2009 – 2013) bola i v roku 2014 evidovaná vyššia chorobnosť na kampylobakteriálne 
enteritídy ako na salmonelové infekcie. 

V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2013 bol v Bratislavskom kraji v skupine alimen-
tárnych infekcií evidovaný nárast u všetkých druhov ochorení. K značnému vzostupu chorob-
nosti o 59,3 % došlo u bacilárnej dyzentérie. U ostatných črevných ochorení bol evidovaný 
miernejší vzostup chorobnosti, ktorý sa pohyboval  v rozpätí od 26,3% (iné bakteriálne črevné 
infekcie) do 4,0% (vírusové črevné infekcie). V roku 2014 neboli hlásené bakteriálne otravy 
potravinami ani ochorenie na brušný týfus. 

V porovnaní s 5 ročným priemerom (roky 2009-2013) bol zaznamenaný nárast chorob-
nosti len vo výskyte iných bakteriálnych črevných infekcií (o 37,7%) a kampylobakterialnej 
enteritídy (o 15,6%). U všetkých ostatných ochorení bol evidovaný pokles chorobnosti 
o 39,7% u hnačiek a gastroenteritíd pravdepodobne infekčného pôvodu, o 25,9% u bacilárnej 
dyzentérie, o 15,0% u vírusových črevných infekcií a o 7,6% u salmonelóz.   

V roku 2014 bolo hlásených 464 salmonelóz (chorobnosť 75,03/100 000), čo predstavuje 
oproti roku 2013 vzostup chorobnosti o 12,52/100 000, t.j. o 20,0%. Z celkového počtu hláse-
ných prípadov sa 63,1% vyskytlo vo vekových skupinách detí do 15 rokov. Najvyššia veko-
vo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 1-4 ročných detí (492,37/100 000). Ako 
etiologický agens sa v 75,9% uplatnila S. enteritidis. Ochorenia mali sporadický charakter 
výskytu, v 9 rodinných výskytoch bolo zaznamenaných 19 ochorení. V epidemickom výskyte 
neboli zaznamenané žiadne ochorenia. Z celkového počtu sa 200 prípadov (43,1%) vyskytlo v 
mesiaci september až november. Najčastejším faktorom prenosu boli jedlá s použitím nedos-
tatočne tepelne spracovaných vajec. 

Oproti roku 2013 (5 ochorení, chorobnosť 0,81/100 000) bol vo výskyte bacilárnej dy-
zentérie v roku 2014 (8 prípadov, chorobnosť 1,29/100 000) zaznamenaný značný nárast cho-
robnosti s indexom 1,6%. Ochorenia mali prevažne sporadický charakter výskytu, v rodinnom 
výskyte boli zaznamenané 1x2 ochorenia v rodine. Ako etiologický agens sa v 75,0% uplatni-
la Shigella sonnei.  

V skupine iných bakteriálnych črevných infekcií bolo v roku 2014 hlásených celkom 1 
789 ochorení (chorobnosť 289,3/100 000), z toho v 1 317 prípadoch (t.j. 73,6%) bola hlásená 
kampylobakteriálna infekcia. Oproti roku 2013 (1 404 ochorení, z toho 1 046 kampylobakte-
riálnych enteritíd) bol v skupine iných bakteriálnych črevných infekcií zaznamenaný značný 
vzostup chorobnosti o 26,3%, z toho u kampylobakteriálnej enteritídy išlo o nárast o 24,8%. Z 
celkového počtu 1 789 bakteriálnych črevných infekcií sa 805 prípadov (45,0%) vyskytlo u 
detí do 15 rokov. Výskyt ochorení bol prevažne sporadický, v 9 rodinných výskytoch ochore-
lo 18 osôb. Nozokomiálny charakter výskytu bol evidovaný v 377 prípadoch. Mierny nárast 
ochorení bol zaznamenaný v teplých mesiacoch roka s maximom v septembri (229 ochorení). 



 
 

 

V roku 2014 bolo hlásených celkom 527 vírusových a iných nešpecifikovaných črevných 
infekcií (chorobnosť 85,22/100 000). Oproti roku 2013 (502 ochorení, chorobnosť 81,93/100 
000) bol v tejto skupine evidovaný mierny vzostup chorobnosti o 4,0%. V etiológii víruso-
vých črevných infekcií sa v 345 prípadoch (65,5%) uplatnili rotavírusy, v 146 prípadoch 
(27,7%) vírusy Norwalk, v 34 prípadoch (6,4%) adenovírusy a v 2 prípadoch (0,4%) astroví-
rusy.  Ochorenia mali prevažne sporadický charakter výskytu. Nozokomiálny charakter vý-
skytu bol zaznamenaný v 28 prípadoch.  

V skupine hnačiek a gastroenteritíd pravdepodobne infekčného pôvodu bolo v roku 2014 
hlásených 124 ochorení (chorobnosť 20,05/100 000), čo predstavuje v porovnaní s rokom 
2013 (105 prípadov, chorobnosť 17,14/100 000) vzostup chorobnosti  o 2,91/100 000, t.j. 
o 17,0%. Nozokomiálny charakter výskytu bol evidovaný v 27 prípadoch, z toho v 1 epide-
mickom výskyte ochorelo 15 osôb. 

  
Vírusové hepatitídy 

  
V roku 2014 bolo hlásených 12 ochorení na vírusovú hepatitídu typu A (chorobnosť 

1,94/100 000). V porovnaní s rokom 2013 (2 prípady) bol zaznamenaný šesťnásobný vzostup 
chorobnosti. Oproti priemeru za posledných 5 rokov (4,6 ochorení) bol evidovaný vzostup 
s indexom 2,6. Hlásených bolo 8 ikterických a 4 anikterické formy ochorenia. U detí do 15 
rokov bolo hlásené len 1 ochorenie a najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola evidovaná 
vo vekovej skupine 15-19 ročných osôb (4,11/100 000). V 1 prípade bolo ochorenie hlásené 
u neočkovanej 61 ročnej zdravotnej sestry. Dovlečených bolo celkovo 5 ochorení, z toho 4 zo 
zahraničia (2x Česko, 1x Egypt, 1x Španielsko). 

Vo výskyte akútnej hepatitídy typu B bol v roku 2014 evidovaný mierny nárast chorob-
nosti. Hlásených bolo 11 ochorení (chorobnosť 1,78/100 000), čo predstavuje oproti roku 
2013 (9 prípadov) vzostup chorobnosti o 21,1%. V porovnaní s priemerom rokov 2009-2013 
(10,6 ochorení) bol zaznamenaný vzostup s indexom 1,0. Vekovo-špecifická chorobnosť do-
siahla najvyššiu hodnotu vo vekovej skupine 25-34 ročných (6,68/100 000). U detí do 15 ro-
kov, drogovo závislých osôb a v skupine zdravotníckych pracovníkov nebolo hlásené žiadne 
ochorenie. 

V roku 2014 boli hlásené 2 ochorenia (chorobnosť 0,32/100 000) na akútnu vírusovú he-
patitídu typu C. Priemerný výskyt v rokoch 2009-2013 bol 2,6 prípadov, v roku 2013 boli 
hlásené 3 ochorenie.  

V analyzovanom roku 2014 bolo hlásených celkom 66 ochorení na chronické vírusové 
hepatitídy, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2013 (33 prípadov) značný nárast s  indexom  
 2,0%. Oproti 5 ročnému priemeru (51 ochorení) bol evidovaný vzostup s indexom 1,3. 
Z celkového počtu 66 prípadov hlásených v roku 2014 bolo 7 ochorení diagnostikovaných 
ako chronická VHB a v 59 prípadoch sa jednalo o chronickú VHC. Celkom 23 chronických 
vírusových hepatitíd (34,8% z celkového počtu 66 prípadov) bolo zaznamenaných u drogovo 
závislých osôb s i. v. aplikáciou drog.  

V roku 2014 boli  zaznamenané 3 ochorenia na vírusovú  hepatitídu typu E.  
V priebehu roka 2014 boli  hlásení 2 novozistení nosiči HBsAg. 
 

       Respiračné infekcie 
 
V skupine respiračných nákaz zaradených do imunizačného programu pretrváva naďalej 

priaznivá epidemiologická situácia a v roku 2014 nebolo hlásené žiadne ochorenie na diftériu, 
morbilli, rubeolu a parotitídu. V porovnaní s rokom 2013 bol hlásený značný vzostup chorob-
nosti u legionárskej choroby (o 242,4%)  a u varicelly (o161,2%). Naopak k poklesu došlo 



 
 

 

 u pertussis, pneumokokových invazívnych infekcií, scarlatíny, infekčnej mononukleóze 
a akútnych respiračných ochorení.  

V roku 2014 bolo hlásených 156 ochorení na pertussis (chorobnosť 25,23/100 000) a 6 
ochorení na parapertussis (chorobnosť 0,97/100 000). V porovnaní s rokom 2013 (565 ocho-
rení, chorobnosť 92,22/100 000) bol evidovaný značný pokles chorobnosti na pertussis 
o 72,6%. Oproti 5 ročnému priemeru (526,8 ochorení) ide o pokles ochorení s indexom 0,3. 
Ochorenia mali prevažne sporadický charakter výskytu, 6 ochorení sme zaznamenali v 3 ro-
dinných výskytoch. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na pertussis bola v skupine 15-
19 ročných osôb (82,13/100 000).  

V analyzovanom roku 2014 bol zaznamenaný značný pokles chorobnosti i v skupine 
pneumokokových invazívnych ochorení. Hlásených bolo celkom 12 prípadov, čo predstavuje 
oproti roku 2013 (22 ochorení) významný pokles o 45,5%. Z celkového počtu 12 ochorení 
boli evidované 3 pneumokokové septikémie, 5 pneumónií a 4 meningitídy. Všetky ochorenia 
boli hlásené u dospelých neočkovaných osôb, úmrtie  bolo zaznamenané v 1 prípade (1x 
pneumokoková septikémia).  

V skupine hemofilových nákaz bolo v roku 2014 hlásené 1 ochorenie (meningitída) u ne 
očkovaného 27 ročného muža z okresu Bratislava IV. 

V priebehu roka 2014 bolo hlásených 12 ochorení na infekčnú mononukleózu, čo pred-
stavuje oproti roku 2013 minimálny pokles o 8,5% a oproti 5 ročnému priemeru (26,2 prípa-
dov) pokles o 54,2%. 

Mierny pokles chorobnosti bol v roku 2014 evidovaný i vo výskyte ochorení na scarlatí-
nu. Hlásených bolo 19 prípadov, čo predstavuje oproti roku 2013 (23 ochorení) pokles s inde-
xom 0,8. V porovnaní s priemerom rokov 2009-2013 (8,4 ochorení) bol evidovaný vzostup 
s indexom 2,3. 

V analyzovanom roku 2014 bol zaznamenaný značný nárast chorobnosti na varicellu. 
Hlásených 936 ochorení predstavuje oproti roku 2013 (355 ochorení) výrazný vzostup 
o 161,2%. Nárast v počte ochorení o 48,0% bol evidovaný i v porovnaní s 5 ročným prieme-
rom rokov 2009 – 2013 (632,4 ochorení). 

Nárast chorobnosti bol v roku 2014 evidovaný i vo výskyte ochorení na herpes zoster. 
Hlásených bolo 171 ochorení (chorobnosť 27,65/100 000), čo predstavuje v porovnaní 
s rokom 2013 (149 ochorení, chorobnosť 24,32/100 000) vzostup chorobnosti o 13,7%. Ná-
rast o 25,0% bol zaznamenaný i oproti priemeru za posledných 5 rokov (136,8 ochorení). 

V priebehu roka 2014 bolo hlásených 25 prípadov erysipelu (chorobnosť 4,04/100 000), 
čo predstavuje oproti roku 2013 (31 ochorení, chorobnosť 5,06/100 000) pokles chorobnosti 
s indexom 0,8.V porovnaní s priemerom za posledných 5 rokov (23,8 ochorení) bol evidova-
ný mierny vzostup o 5,0%. 
        V roku 2014 bolo hlásených 136 360 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 
74 311,1/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), z toho v 6 719 prípadoch išlo o 
chrípku a chrípke podobné ochorenia (chorobnosť 3 661,6/100 000 osôb v starostlivosti hlá-
siacich lekárov). V porovnaní s rokom 2013 (164 687 akútnych respiračných ochorení, cho-
robnosť 82 247,8/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov) bol zaznamenaný pokles 
chorobnosti ARO o 17,2% a v prípade chrípky a chrípke podobných ochorení (v roku 2013 
hlásených 15 478 ochorení, chorobnosť 7730,0/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich leká-
rov) pokles chorobnosti o 52,6%. V porovnaní s 5 ročným priemerom  (135 109 prípadov 
ARO a 10 872,8 ochorení na chrípku) bol vo výskyte ARO evidovaný mierny vzostup 
o 0,9%, naopak vo výskyte chrípky a chrípke podobných ochorení bol zaznamenaný pokles 
o 38,2%.  

V roku 2014 bolo v Bratislavskom kraji odobratých a laboratórne vyšetrených 91 nasop-
haryngeálnych výterov, z ktorých bolo laboratórne potvrdených 20 chrípkových vírusov. 
V priebehu roka 2014 boli laboratórne potvrdené a vykázané 3 prípady (chorobnosť 0,49/100 



 
 

 

000) chrípky, ktoré boli vyvolané pandemickým kmeňom A(H1N1). V roku 2014 nebol hlá-
sený žiadny prípad  SARI. 

V roku 2014 bolo hlásených 7 ochorení (chorobnosť 1,13/100 000) vyvolaných legione-
lami. V porovnaní s rokom 2013 (2 ochorenia) bol evidovaný značný vzostup chorobnosti 
s indexom 3,5. Nárast chorobnosti bol zaznamenaný i oproti priemeru rokov 2009 – 2013 (2,6 
ochorení) s indexom 2,7. Vo všetkých prípadoch bola laboratórne potvrdená L. pneumophilla, 
séroskupina 1. Nozokomiálny charakter výskytu bol evidovaný v 3 prípadoch.  

V roku 2014 bolo hlásených 29 ochorení na tuberkulózu, čo predstavuje chorobnosť 
4,69/100 000 obyvateľov. V porovnaní s rokom 2013 (35 ochorení, chorobnosť 5,71/100 000) 
bol zaznamenaný pokles chorobnosti o 13,1%. Pokles s indexom 0,8 bol evidovaný i oproti 
priemeru rokov 2009-2013 (37,4 prípadov). 

 
Neuroinfekcie 

 
V roku 2014 bolo hlásené 1 ochorenie (chorobnosť 0,16/1000 000) na meningokokovú 

meningitídu, čo predstavuje oproti priemeru rokov 2009-2013 (2,2 ochorení) pokles s inde-
xom 0,5. V roku 2013 nebolo hlásené žiadne ochorenie.  
      V skupine vírusových meningitíd bolo v roku 2014 hlásených 18 ochorení (chorobnosť 
2,92/100 000). V porovnaní s rokom 2013 (14 prípadov) bol zaznamenaný vzostup chorob-
nosti o 28,1%. Vzostup s indexom 1,8 bol evidovaný i oproti priemeru rokov 2009-2013 (10,2 
ochorení). Virologické vyšetrenie na izoláciu poliovírusov a iných enterálnych vírusov bolo 
realizované v 12 prípadoch, z toho v 4 prípadoch boli izolované ECHO vírusy, v 1 prípade 
Coxsackie vírusy, v 1 prípade non polio enterovírusy  a v 1 prípade bližšie neurčený enteroví-
rus. Všetky ochorenia sa končili uzdravením.  
        V roku 2014 boli hlásené 2 prípady vírusových encefalitíd, z toho v 1 prípade bol ako 
etiologický agens dokázaný ECHO vírus, typ 30.  

Z ostatných meningitíd a encefalititíd vírusovej etiológie boli v roku 2014 hlásené 3 
ochorenia (1x herpeticko-vírusová meningitída, 1x herpeticko-vírusová encefalitída a 1x zo-
sterová meningitída).  

V roku 2014 nebolo hlásené žiadne ochorenie ani podozrenie  z ochorenia na akútnu po-
lyradikuloneuritídu alebo parézu n. facialis.  

V skupine bakteriálnych meningitíd bolo v roku 2014 hlásených celkom 22 ochorení 
(chorobnosť 3,56/100 000). Oproti roku 2013 (23 ochorení, chorobnosť 3,75/100 000) bol v 
tejto skupine evidovaný minimálny pokles chorobnosti o 5,1%. Naopak, oproti 5 ročnému 
priemeru  (17,8 prípadov) bol evidovaný nárast chorobnosti s indexom 1,2. V 11 prípadoch 
(50,0%) išlo o nešpecifikovaný zápal mozgových plien, kedy sa etiologický agens nepodarilo 
dokázať. Nozokomiálny charakter výskytu bol zaznamenaný v 13 prípadoch (59,1% z celko-
vého počtu hlásených ochorení).  Ochorenia sa končili vyzdravením, úmrtie hlásené nebolo. 

V roku 2014 bol hlásený 1 prípad Creuzfeldt – Jacobovej choroby u 61 ročného muža, 
ktorý sa končil úmrtím. 

 
Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou 

 
Epidemiologická situácia vo výskyte zoonóz bola v roku 2014 ovplyvnená miernym ná-

rastom chorobnosti takmer vo všetkých sledovaných skupinách týchto ochorení. V porovnaní 
s rokom 2013 bol evidovaný pokles chorobnosti len u lymskej boreliózy. Ochorenie na tula-
rémiu, leptospirózu a toxokarózu nebolo v roku 2014 hlásené. 

Ochorenie na listeriózu bolo hlásené v 4 prípadoch (chorobnosť 0,65/100 000). V porov-
naní s rokom 2013 (2 ochorenia) ide o 2 násobný vzostup počtu prípadov. Oproti priemeru 
rokov 2009 – 2013 (1 ochorenie) bol evidovaný nárast chorobnosti s indexom 4,0. 



 
 

 

V roku 2014 bolo hlásených 23 prípadov Lymskej boreliózy, čo predstavuje oproti roku 
2013 (42 ochorení) značný pokles s indexom 0,5. Pokles počtu ochorení s indexom 0,7 bol 
evidovaný i oproti 5 ročnému priemeru (33 ochorení). V štádiu erythema migrans bolo dia-
gnostikovaných 21 ochorení, v 2 prípadoch bola zistená neurologická forma ochorenia. 

Kliešťová encefalitída bola v roku 2014 diagnostikovaná v 5 prípadoch, čo predstavuje 
oproti roku 2013 (1 ochorenie) nárast s indexom 5,0. Oproti 5 ročnému priemeru (2,6 ochore-
ní) bol evidovaný vzostup s indexom 1,9. 
       V priebehu roka 2014 boli zaznamenané 4 prípady toxoplazmózy, čo predstavuje oproti 
roku 2013 (2 prípady) dvojnásobný vzostup chorobnosti. Vzostup s indexom 1,1 bol evidova-
ný i oproti priemeru rokov 2009-2013 (3,8 ochorení). Hlásené boli 3 glandulárne a 1 gyneko-
logická  forma ochorenia. 

Hlásených 170 poranení alebo kontaktov so zvieraťom podozrivým z besnoty predstavuje 
oproti roku 2013 (126 poranení) vzostup chorobnosti o 34,9%. V porovnaní s priemerom za 
posledných 5 rokov (121,8 poranení) bol evidovaný vzostup o 39,6%. Poranenia boli najčas-
tejšie spôsobené psom (63,5%) a mačkou (22,4%). Kompletná postexpozičná antirabická 
vakcinácia bola vykonaná v 165 prípadoch, v 3 prípadoch išlo o nekompletné očkovanie (len 
1 dávka), v 1 prípade sa pacient nedostavil na očkovanie a v 1 prípade pacient očkovanie od-
mietol. V roku 2014 nebola na území Bratislavského kraja hlásená žiadna laboratórne potvr-
dená besnota. 

 
Nákazy kože a slizníc 

 
V roku 2014 nebolo hlásené žiadne ochorenie na tetanus ani plynovú flegmónu. 
V skupine dermatofytóz bolo v roku 2014 hlásených 17 ochorení (chorobnosť 2,75/100 

000), čo predstavuje v porovnaní s minulým rokom 2013 (18 prípadov) pokles chorobnosti s 
indexom 0,9, avšak oproti 5 ročnému priemeru (16,2 prípadov) ide o minimálny vzostup 
o 4,9%. Ochorenia boli vo všetkých prípadoch potvrdené kultivačným vyšetrením (9x Mic-
rosporium canis, 4x Trichophyton mentagrophytes, 2x Microsporium gypseum a 2x Trichop-
hyton tonsurans). 

V roku 2014 bolo hlásených 40 ochorení (chorobnosť 6,47/100 000) na scabies, čo pred-
stavuje oproti roku 2013 (21 ochorení) značný vzostup chorobnosti o 88,6%. Oproti 5 ročné-
mu priemeru (20,8 ochorení) bol evidovaný nárast s indexom 1,9. 

Vzostup chorobnosti bol v roku 2014 evidovaný vo výskyte niektorých pohlavne prenos-
ných ochorení. Hlásených bolo 135 prípadov kvapavky, čo predstavuje oproti roku 2013 (84 
ochorení) vzostup chorobnosti s indexom 1,6 a 421 prípadov chlamýdiových infekcií (v roku 
2013 – 503 prípadov), čo predstavuje pokles s indexom 0,8. U ochorení na syfilis (82 prípa-
dov, chorobnosť 19,79/100 000) bol oproti roku 2013 (72 ochorení) evidovaný vzostup 
s indexom 1,2. V porovnaní s 5 ročným priemerom (79,4 prípadov) bol zaznamenaný vzostup 
s indexom 1,0. 

V priebehu roka 2014 bolo registrovaných 29 nových prípadov HIV infekcie, čo predsta-
vuje druhý najvyšší výskyt ochorení v jednom kalendárnom roku za celé sledované obdobie. 
V porovnaní s rokom 2013 (37 prípadov) bol vo výskyte ochorení zaznamenaný pokles 
o 21,6% a v porovnaní s päťročným priemerom (19,6 prípadov) vzostup o 48,0%. V roku 
2013 boli zaznamenané 2 prípady AIDS a 2 úmrtie pacientov s HIV infekciou. 

 
Iné infekcie nezaradené 

 
V roku 2014 bolo v tejto skupine hlásených celkom 518 septikémií (chorobnosť 

83,77/100 000), čo predstavuje oproti roku 2013 (467 ochorení, chorobnosť 76,23/100 000) 
vzostup chorobnosti s indexom 1,1. Oproti 5 ročnému priemeru (193,8 ochorení) bol evido-



 
 

 

vaný takmer 2,7 násobný vzostup chorobnosti.  Nozokomiálny charakter výskytu bol zazna-
menaný v 466 prípadoch. 

V roku 2014 bolo evidované 1 dovlečené ochorenie na maláriu (chorobnosť 0,16/100 
000), čo predstavuje oproti roku 2013 (2 ochorenia, chorobnosť 0,32/100 000) pokles chorob-
nosti s indexom 0,5. V porovnaní s 5 ročným priemerom (1,2 ochorení) bol zaznamenaný 
pokles chorobnosti s indexom 0,8.  

 
Úmrtia 

 
V roku 2014 bolo hlásených 10 úmrtí na infekčné ochorenia (1x pneumokoková sepsa, 1x 

Creuzfeldt-Jacobova choroba a v 8 prípadoch išlo o sepsy nozokomiálneho charakteru). 
 
Nozokomiálne nákazy 

 
 V roku 2014 bolo zo zdravotníckych zariadení v Bratislavskom kraji hlásených 2301 no-

zokomiálnych nákaz so vzostupom oproti roku 2013 o 11,2%. Výraznejší vzostup o 78,4% 
bol zaznamenaný oproti priemernému výskytu v rokoch 2009-2013. Vzostup v počte hláse-
ných prípadov bol spôsobený pokračovaním v aktívnom vyhľadávaní a epidemiologickom 
prešetrovaní pozitívnych kultivačných vyšetrení hemokultúr a dôkazov toxínu Clostridium 
difficile na základe pozitívnych hlásení z mikrobiologického laboratória.  

Incidencia nozokomiálnych nákaz v roku 2014 tvorila 1,4%, čo predstavuje vzostup o 
0,2% v porovnaní s incidenciou v roku 2013 a o 0,8% v porovnaní s priemernou incidenciou 
za posledných 5 rokov. Výskyt nozokomiálnych nákaz však vzhľadom na pasívny zber úda-
jov z jednotlivých zdravotníckych zariadení neodráža ich skutočný výskyt  a je skôr odrazom 
kvality hlásnej služby jednotlivých zdravotníckych zariadení. Až 6 ústavných zdravotníckych 
zariadení v Bratislavskom kraji nenahlásilo počas roku 2014 ani jednu nozokomiálnu nákazu. 

Najviac nozokomiálnych nákaz bolo hlásených z chirurgických oddelení (14,1%), inter-
ných oddelení (13,9%), oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny (13,5%) a psychiatric-
kých oddelení (10,8% - výborná hlásna služba). Najvyššia incidencia nozokomiálnych nákaz 
bola v roku 2014 zistená na hematologických oddeleniach (16,7%), ktorá bola spôsobená vý-
skytom sepsí u imunokompromitovaných pacientov a ich aktívnym vyhľadávaním na základe 
pozitívnych mikrobiologických výsledkov. Vyššiu incidenciu nozokomiálnych nákaz vykazo-
vali oddelenia dlhodobo chorých (5,8%), oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny 
(3,8%), psychiatrické oddelenia (3,8%-výborná hlásna služba), nedonosenecké oddelenia 
(3,7%), dialýzy (3,5%) a neurochirurgické oddelenia (3,0%).  

Podľa lokalizácie infekcie boli najčastejšie zaznamenané sepsy (27,4%), črevné nákazy 
(20,7%),  nákazy dýchacích ciest (18,0%), urogenitálne nákazy (16,5%) a infekcie v mieste 
operačného výkonu (11,1%).   

Najčastejším vyvolávateľom nozokomiálnych nákaz sa vďaka aktívnemu vyhľadávaniu 
klostrídiových infekcií stalo Clostridium difficile (16,3%). Ako častí vyvolávatelia nozoko-
miálnych infekcií boli vo vzorkách biologického materiálu kultivačne dokázaní i  E. coli 
(12,9%), Staphylococcus aureus (10,0%, z toho v 59,9% išlo o meticilin rezistentný Staphylo-
coccus aureus), Klebsiella pneumoniae (9,8%, z toho v 5,3% išlo o Klebsiellu pneumoniae 
produkujúcu karbapenemázy) a Pseudomonas aeruginosa (8,8%). 



 
 

 

III.  Epidemiologická situácia 
 
III.1.  Skupina alimentárnych infekcií 
 
III.1.1.  Brušný týfus a paratýfusy (A 01) 
 

V roku 2014 nebolo zaznamenané žiadne ochorenie na brušný týfus a paratýfus, čo pred-
stavuje rovnakú epidemiologickú situáciu ako v roku 2013 (nulový výskyt). 
V predchádzajúcich 5 rokoch (2009-2013) bol výskyt brušného týfusu ojedinelý (po 1 prípade 
v rokoch 2009, 2011 a 2012), čo je v súlade s dlhodobo klesajúcim trendom výskytu tohto 
ochorenia.  

K 31.12.2014 boli na území Bratislavského kraja evidovaní 2 bacilonosiči S. typhi, vo 
veku od 70 a 83 rokov. Evidovaní bacilonosiči boli hlásení z okresu Malacky a Pezinok . U 
nosičov brušného týfusu boli izolované fágotypy S. typhi D 1 a C 4 . 
 
III.1.2.  Iné infekcie vyvolané salmonelami (A 02) 
 

V roku 2014 bolo hlásených a aktívne vyhľadaných 464 prípadov salmonelóz (chorob-
nosť 75,03/100 000 obyvateľov). V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2013 (383 prípadov, 
chorobnosť 62,51/100 000 obyvateľov) ide o vzostup chorobnosti o 12,52/100 000, t.j. 
o 20,0%. Oproti priemeru rokov 2009-2013 (502,4 prípadov) bol vo výskyte salmonelóz za-
znamenaný pokles s indexom 0,9. Za obdobie posledných 10 rokov bol evidovaný najvyšší 
počet salmonelóz v roku 2005 (1028 ochorení, chorobnosť 171,01/100 000 obyvateľov), na-
opak najnižší výskyt salmonelóz bol hlásený v roku 2009 (377 prípadov, chorobnosť 
60,54/100 000).  

Z celkového počtu 464 prípadov bolo u 7 osôb zistené bezpríznakové vylučovanie. No-
zokomiálny charakter výskytu salmonelóz sa potvrdil v 6 prípadoch. Mimočrevná lokalizácia 
bola hlásená v 10 prípadoch, a to 4x z moču (1x S. virchow, 3x S. enteritidis), 3x z hemokul-
túry (2x S. enteritidis, 1x S. species), 1x z brušnej dutiny (S. enteritidis), 1x z oka ( S. zo sku-
piny C) a 1x z ucha (S. kentucky). U všetkých osôb absentovali klinické príznaky enteritídy, v 
2 prípadoch bol tampón rekta pozitívny, v 1 prípade bol negatívny a v 7 prípadoch  nebolo 
vyšetrenie TR realizované.  

Vo vekových skupinách detí do 15 rokov bolo evidovaných 293 salmonelóz (63,1%), z 
toho 13 ochorení bolo zaznamenaných v skupine 0-ročných detí. Najvyššia vekovo špecifická 
chorobnosť bola vo vekovej skupine 1-4 ročných detí (492,37/100 000). Medzi okresy s naj-
vyššou chorobnosťou patria okres Senec (95,62/100 000 obyvateľov) a okres Bratislava II 
(90,95/100 000 obyvateľov).  

Ochorenia boli hlásené po celý rok s maximom od septembra do novembra  kedy bolo 
celkom hlásených 200 prípadov, t.j. 43,1% celoročného výskytu. Hospitalizovaných bolo 126 
osôb. 

Ako etiologický agens sa uplatnilo 24 sérotypov salmonel (v roku 2013 – 26 sérotypov). 
Najčastejšie bola izolovaná S. enteritidis v 75,9% (352 prípadov), S. typhimurium v 4,3% (20 
prípadov) a S. infantis v 3,2% (15 prípadov). Vo všetkých prípadoch salmonelóz (464 ocho-
rení) hlásených v roku 2014 bolo ochorenie potvrdené kultivačným vyšetrením.  

Zo zahraničia bolo dovlečených 8 ochorení, z iných oblastí SR 2 ochorenia.  
Výskyt salmonelóz bol v roku 2014 prevažne sporadický (445 ochorení), v 9 rodinných 

výskytoch s počtom 1x3 a 8x2 prípady v rodine ochorelo celkom 19 osôb. V epidemickom 
výskyte neboli zaznamenané žiadne ochorenia.  

 



 
 

 

Najčastejším faktorom prenosu boli doma pripravované jedlá s použitím surových, resp. 
nedostatočne tepelne spracovaných vajec (majonézové šaláty, zákusky, žemľovka a pod.).  
 
III.1.3.  Bacilová dyzentéria (A 03) 
 

V priebehu roka 2014 bolo hlásených 8 ochorení (chorobnosť 1,29/100 000 obyvateľov), 
čo predstavuje oproti roku 2013 (5 ochorení, chorobnosť 0,81/100 000) vzostup chorobnosti 
s indexom 1,6. V porovnaní s priemerom rokov 2009 - 2013 (10,8 prípadov, chorobnosť 
1,73/100 000) je zaznamenaný pokles s indexom 0,7.  

U detí do 15 rokov boli hlásené 3 ochorenia (4 mesačné dieťa, 3 a 6 roční súrodenci). 
Najvyššia vekovo – špecifická chorobnosť bola evidovaná vo vekovej skupine 0 ročných detí 
(13,34/100 000). Ochorenia boli hlásené z 3 okresov Bratislavského kraja s najvyššou cho-
robnosťou v okrese Bratislava I (7,73/100 000).Všetky ochorenia boli potvrdené kultivačným 
vyšetrením. Ako etiologický agens sa v 2 prípadoch (25,0%) potvrdila Sh. flexneri a v 6 prí-
padoch (75,0%) Sh. sonnei. 

Charakter výskytu bol prevažne sporadický, v  rodinnom výskyte boli zaznamenané  1x2 
ochorenia v rodine. Hospitalizované boli 3 osoby. Ochorenia sa vyskytli v teplejších  mesia-
coch roka s absolútnym maximom v mesiaci jún (5 prípadov, t.j. 62,5% z celkového počtu 
ochorení). 
        Zo zahraničia  boli dovlečené 2 ochorenia (Pakistan a Kambodža).  
 
III.1.4.  Iné bakteriálne črevné infekcie (A 04) 
 

V analyzovanom roku 2014 bolo v skupine iných bakteriálnych črevných infekcií hláse-
ných 1 789 ochorení (chorobnosť 289,3/100 000 obyvateľov). V porovnaní s predchádzajú-
cim rokom 2013 (1404 prípadov, chorobnosť 229,15/100 000) sa zaznamenal značný nárast 
chorobnosti o 60,15/100 000 obyvateľov, t.j. 26,3%. Oproti priemeru rokov 2009-2013 
(1 299,2 prípadov) bol zaznamenaný vzostup s indexom 1,4.  

Medzi okresy s najvyššou chorobnosťou patria okres Bratislava III (532,4/100 000 oby-
vateľov) a okres Bratislava II (370,09/100 000 obyvateľov). 

Z celkového počtu sa 805 prípadov, t.j. 45,0% vyskytlo u detí do 15 rokov a vekovo-
špecifická chorobnosť dosahovala najvyššie hodnoty vo vekových skupinách 1-4 ročných 
(1496,68/100 000) a 0 ročných detí (1427,05/100 000). Ochorenia sa vyskytli v priebehu ce-
lého roka, mierny nárast bol evidovaný v teplejších mesiacoch roka s maximom v mesiaci 
september (229 ochorení).  

V etiológii výrazne dominoval Campylobacter (73,6%). V 375 prípadoch (21,0%) bolo 
ochorenie vyvolané Clostridiom difficile, v 32 prípadoch (1,8%) sa ako etiologický agens 
uplatnila Yersinia enterocolitica a v 64 prípadoch (3,6%) bolo ochorenie vyvolané E. coli. 
Výskyt ochorení bol prevažne sporadický, nozokomiálny charakter výskytu bol evidovaný v 
377 prípadoch (podrobnejšie v časti „Nozokomiálne nákazy“). Z celkového počtu ochorení 
bolo hospitalizovaných 194 osôb, z toho 175 osôb na kampylobakteriálnu infekciu.  

 
Kampylobakteriálna enteritída (A 04.5) 
 
V roku 2014 bolo hlásených 1 317 ochorení (chorobnosť 212,98/100 000 obyvateľov), čo 

predstavuje oproti roku 2013 (1 046 ochorení, chorobnosť 170,72/100 000 obyvateľov) vzo-
stup chorobnosti o 42,26/100 000 obyvateľov, t.j. o 24,8%. V porovnaní s priemerom rokov 
2009-2013 (1139,4 ochorení) bol zaznamenaný vzostup o 15,6%. Už v roku 2006 bola po 
prvýkrát evidovaná vyššia chorobnosť na kampylobakteriálne infekcie ako na infekcie vyvo-
lané salmonelami. Tento trend pretrvával nielen v nasledujúcich rokoch, ale i v roku 2014, 



 
 

 

kedy počet kampylobakteriálnych enteritíd bol viac ako 2,8 násobne vyšší ako počet salmone-
lových infekcií. 

Z celkového počtu 1317 ochorení sa v 5 prípadoch jednalo o ochorenia bez klinických 
príznakov a v 1312 prípadoch išlo o manifestnú formu infekcie. Ako etiologický agens sa 
v 1315 prípadoch potvrdil Campylobacter jejuni a v 2 prípadoch bol hlásený Campylobacter 
species. Vo vekových skupinách detí do 15 rokov bolo hlásených 721 ochorení, t.j. 54,7% z 
celkového počtu ochorení. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 
1-4 ročných (1330,38/100 000). Vo vekovej skupine 0 ročných detí bolo evidovaných 84 
ochorení (chorobnosť 1120,30/100 000). 

Ochorenia boli hlásené zo všetkých okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnos-
ťou v okrese Bratislava I (267,88/100 000). Ochorenia sa vyskytli počas celého roka s maxi-
mom od mája do októbra, kedy bolo hlásených celkom 843 ochorení, t.j. 64,0% celoročného 
výskytu. 

Ochorenia mali sporadický charakter výskytu. V 9 rodinných výskytoch ochorelo 18 
osôb. Nozokomiálny charakter výskytu bol zaznamenaný v 1 prípade. Zo zahraničia bolo do-
vlečených 5 ochorení. Hospitalizovaných bolo 175 osôb. 

 
Yersinózy (A 04.6) 
 
V roku 2014 bolo hlásených 32 ochorení (chorobnosť 5,17/100 000 obyvateľov), čo 

predstavuje rovnakú epidemiologickú situáciu ako v predchádzajúcom roku (rok 2013 – 32 
ochorení, chorobnosť 5,14/100 000). V porovnaní s priemerom rokov 2009 – 2013 
(41ochorení) bol evidovaný pokles chorobnosti s indexom 0,8.  

Ochorenia boli evidované u 15 mužov (špecifická chorobnosť 5,12/100 000) a 17 žien 
(špecifická chorobnosť 5,23/100 000). U detí do 15 rokov veku bolo hlásených 20 ochorení 
(62,5%) s najvyššou vekovo-špecifickou chorobnosťou u 1-4 ročných detí (35,87/100 000). 
Vo všetkých   prípadoch bola u pacientov kultivačne potvrdená Yersinia enterocolitica.  

Ochorenia boli hlásené zo 7 okresov Bratislavského kraja a najvyššia chorobnosť bola 
evidovaná v okrese Bratislava III (9,59/100 000). Ochorenia mali sporadický charakter výsky-
tu. Hospitalizovaní boli 3 pacienti. Výskyt ochorení bol zaznamenaný v priebehu celého roka 
bez zvýraznenej sezonality s miernym nárastom v chladnejších mesiacoch roka (október – 
január, celkom 16 ochorení, t. j. 50% celoročného výskytu).  
 
III.1.5.  Iné bakteriálne otravy potravinami (A 05) 
 

V roku 2014 nebolo evidované žiadne ochorenie, čo predstavuje rovnakú epidemiologic-
kú situáciu ako v roku 2013, kedy bol zaznamenaný nulový výskyt ochorení.  
 
III.1.6.  Iné protozoárne črevné infekcie (A 07) 
 

V priebehu roka 2014 bolo hlásených 34 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 5,50/100 
000 obyvateľov. V porovnaní s rokom 2013 (24 prípadov, chorobnosť 3,92/100 000) bol za-
znamenaný značný vzostup chorobnosti o 1,58/100 000, t.j. 40,3%. Vzostup chorobnosti s 
indexom 1,3 bol evidovaný i oproti priemeru rokov 2009-2013 (26 ochorení). 

 Ochorenia boli hlásené prevažne u dospelej populácie, u detí do 15 rokov bolo evidova-
ných 10 ochorení. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná v skupine 1-4 
ročných detí (13,29/100 000). V etiológii sa vo všetkých 34 prípadoch uplatnila Giardia lam-
blia (100%).  

Ochorenia boli hlásené zo 7 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v 
okrese Bratislava I (25,76/100 000). Výskyt ochorení bol sporadický. Ochorenia sa vyskytli v 



 
 

 

priebehu celého roka s maximom výskytu v mesiaci november (7 prípadov). Zo zahraničia 
nebolo dovlečené žiadne ochorenie. Hospitalizované boli 2 osoby. 

 
III.1.7.  Vírusové a iné nešpecifikované črevné infekcie (A 08) 
 

V analyzovanom roku 2014 bolo hlásených 527 prípadov (chorobnosť 85,22/100 000 
obyvateľov), čo predstavuje oproti roku 2013 (502 prípadov, chorobnosť 81,93/100 000 oby-
vateľov) mierny vzostup s indexom 1,1. V porovnaní s 5 ročným priemerom (620,2 prípadov) 
bol zaznamenaný nižší výskyt  s indexom 0,9. 

Z celkového počtu ochorení bola v 345 prípadoch (t.j. 65,5%) hlásená rotavírusová infek-
cia, v 146 prípadoch (27,7%) infekcia vyvolaná vírusmi Norwalk, v 34 prípadoch (6,4%) ade-
novírusová enteritída a v 2 prípadoch (0,4%) astrovírusová infekcia.  

U rotavírusových infekcií bolo 336 ochorení (t.j. 97,4% z celkového počtu 345 rotavíru-
sových ochorení) hlásených u detí do 15 rokov s najvyššou vekovo-špecifickou chorobnosťou 
u 0 ročných detí (920,25/100 000). Nozokomiálny charakter výskytu bol evidovaný v 38 prí-
padoch (podrobnejšie v časti „Nozokomiálne nákazy“). Ochorenia boli hlásené zo všetkých 
okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava III (156,68/100 
000). Ochorenia boli hlásené po celý rok s maximom od januára do mája, kedy bolo hláse-
ných  213 prípadov, t.j. 61,7% celoročného výskytu. Hospitalizovaných bolo 183 osôb. 

Z celkového počtu 146 infekcií vyvolaných Norwalk vírusmi bolo 133 ochorení (91,1%) 
hlásených u detí do 15 rokov. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v okrese Bratislava III 
(84,74/100 000). Nozokomiálny charakter výskytu bol evidovaný v 28 prípadoch (podrobnej-
šie v časti „Nozokomiálne nákazy“). Ochorenia mali sporadický charakter výskytu. Výskyt 
ochorení bol evidovaný počas celého roka s absolútnym maximom v mesiaci január (37 prí-
padov). Hospitalizovaných bolo 68 osôb.  

 Všetky ochorenia vyvolané adenovírusmi boli hlásené u detí do 15 rokov veku (34 ocho-
rení), s najvyššou vekovo-špecifickou chorobnosťou u 1-4 ročných detí (78,26/100 000). 
Ochorenia boli hlásené zo 7 okresov Bratislavského kraja. Najvyššia chorobnosť bola hlásená 
z okresu Bratislava IV (8,52/100 000). Hospitalizovaných bolo 7 osôb. Ochorenia sa vyskytli 
v priebehu celého roka bez zvýraznenej sezonality. Absolútne maximum bolo zaznamenané 
v novembri (9 prípadov). Nozokomiálny charakter výskytu bol evidovaný v 1 prípade (po-
drobnejšie v časti „Nozokomiálne nákazy“). 
 
III.1.8.  Hnačky a gastroenteritídy pravdepodobne infekčného pôvodu (A 09) 
 

V roku 2014 bolo hlásených 124 ochorení (chorobnosť 20,05/100 000 obyvateľov). 
Oproti roku 2013 (105 ochorení, chorobnosť 17,14/100 000) bol zaznamenaný vzostup cho-
robnosti o 2,91/100 000 obyvateľov, t.j. o 17,0%. V porovnaní s priemerom 2009-2013 (205,8 
prípadov) ide o pokles s indexom 0,6.  

Ochorenia boli hlásené zo všetkých bratislavských okresov s najvyššou chorobnosťou v 
okrese Pezinok (40,27/100 000). U detí do 15 rokov bolo evidovaných 18 ochorení, t.j. 14,5% 
z celkového počtu ochorení. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola v skupine 15-19 
ročných osôb (73,91/100 000). Ochorenia sa vyskytli v priebehu celého roka s absolútnym 
maximom v mesiaci február (25 prípadov, t.j.20,2% z celoročného výskytu). Hospitalizova-
ných bolo 72 osôb, t.j. 58,1% z celkového počtu ochorení. 

Výskyt ochorení bol prevažne sporadický. Nozokomiálny charakter výskytu bol evidova-
ný v 27 prípadoch, z toho v 1 epidemickom výskyte ochorelo 15 osôb (podrobnejšie v časti 
„Nozokomiálne nákazy“). 

 
 



 
 

 

III.2.  Skupina vírusových hepatitíd 
 
III.2.1  Akútna hepatitída A (B 15) 
             

V priebehu roka 2014 bolo hlásených 12 ochorení na vírusovú hepatitídu typu A (cho-
robnosť 1,94/100 000). Oproti roku 2013 (2 prípady, chorobnosť 0,33/100 000) bol evidovaný 
šesťnásobný vzostup chorobnosti. V porovnaní s priemerom rokov 2009-2013 (4,6 prípadov) 
bol zaznamenaný vzostup vo výskyte ochorení s indexom 2,6. 

Z celkového počtu 12 ochorení sa 8 ochorení vyskytlo u mužov (špecifická chorobnosť 
2,73/100 000) a 4 ochorenia u žien (špecifická chorobnosť 1,23/100 000). U detí do 15 rokov 
bolo hlásené len 1 ochorenie a najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola evidovaná vo 
vekovej skupine 15-19 ročných osôb (4,11/100 000). Ochorenia boli hlásené zo 6 okresov 
Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Malacky (2,89/100 000). Ikterická 
forma ochorenia bola hlásená v 8 prípadoch, u 4 pacientov išlo o anikterickú formu ochorenia. 
Hospitalizovaných bolo 11 osôb. Analýza výskytu podľa mesiaca ukazovala najvyšší výskyt 
v jesenných mesiacoch (september až november), kedy bolo evidovaných 5 prípadov, t. j. 
41,7% z celoročného výskytu. 

V 1 prípade bolo ochorenie hlásené u neočkovanej 61 ročnej zdravotnej sestry, ktorá pra-
cuje na infekčnej klinike. U drogovo závislých osôb nebolo hlásené žiadne ochorenie. V pred-
školských zariadeniach bolo evidované 1 aktívne vyhľadané ochorenie v materskej škole, 
okres Malacky. 

Výskyt ochorení bol sporadický, v rodinnom výskyte neboli hlásené žiadne ochorenia 
v rodine. Dovlečených bolo spolu 5 ochorení (t. j. 41,7%), z toho 1 ochorenie z iných oblastí 
SR a 4 zo zahraničia (2x Česko, 1x Egypt, 1x Španielsko).  

V ohniskách nákazy bol zabezpečený lekársky dohľad u 93 osôb a aktívne bolo očkova-
ných 45 kontaktov (45x Havrix). U očkovaných kontaktov nebolo hlásené žiadne ochorenie. 
 
III.2.2.  Akútna hepatitída B (B 16) 
 

V analyzovanom roku 2014 bolo hlásených 11 ochorení na vírusovú hepatitídu typu B s 
chorobnosťou 1,78/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2013 (9 
ochorení, chorobnosť 1,47/100 000) bol zaznamenaný mierny nárast chorobnosti o 0,31/100 
000, t.j. o 21,1%. Oproti priemeru rokov 2009-2013, kedy bolo evidovaných 10,6 prípadov 
bol zaznamenaný vzostup s indexom 1,0.  

Všetky ochorenia v roku 2014 boli hlásené u dospelých osôb s najvyššou vekovo-
špecifickou chorobnosťou vo vekovej skupine 25-34 ročných (6,68/100 000). U detí do 15 
rokov nebolo zaznamenané žiadne ochorenie. Ochorenia boli hlásené zo 6 okresov Bratislav-
ského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava IV (3,19/100 000). 

Z celkového počtu ochorení sa v 9 prípadoch jednalo o ikterickú formu a v 2 prípadoch o 
anikterickú formu ochorenia. Zo zahraničia bolo dovlečené 1 ochorenie (1x Holandsko). Hos-
pitalizovaných bolo všetkých 11 osôb.  

Pozitívna epidemiologická anamnéza bola zistená v 9 prípadoch (5x sexuálny kontakt, 1x 
stomatologické ošetrenie, 1x i. v. aplikácia drog a 2x drobný chirurgický zákrok), v 2 prípa-
doch bola anamnéza negatívna. V skupine zdravotníckych pracovníkov nebolo hlásené žiadne 
ochorenie.  

V súvislosti s kontaktom s chorými na VHB alebo nosičmi HBsAg bolo proti vírusovej 
hepatitíde typu B zaočkovaných 16 osôb a lekársky dohľad bol zabezpečený u 17 osôb.  

V roku 2014 bolo zaočkovaných 5 novorodencov HBsAg pozitívnych matiek. Súčasne s 
prvou dávkou vakcíny bol vo všetkých prípadoch podaný i hyperimúnny ľudský gamaglobu-
lín proti vírusovej hepatitíde typu B. 



 
 

 

Celokrajská zaočkovanosť proti VHB u dojčiat (ročník narodenia 2012) dosiahla hodnotu 
96,0%. 
  
III.2.3.  Akútna hepatitída C (B 17.1) 

 
V roku 2014 boli zaznamenané 2 prípady akútnej vírusovej hepatitídy typu C (chorob-

nosť 0,32/100 000), čo predstavuje oproti roku 2013 (3 ochorenia, chorobnosť 0,49/100 000) 
pokles chorobnosti s indexom 0,7. Oproti priemeru rokov 2009-2013 (2,6 prípadov) bol evi-
dovaný pokles s indexom 0,8. 

Ochorenia boli hlásené u dospelých osôb vo veku 36 a 47 rokov. V 1 prípade bola hláse-
ná ikterická forma ochorenia a v 1 prípade anikterická forma ochorenia. Obidvaja pacienti 
boli hospitalizovaní. Ochorenia boli evidované v 2 okresoch Bratislavského kraja ( Bratislava 
III a Pezinok). 

V epidemiologickej anamnéze bol v 1 prípade údaj o i. v. aplikácii drog, v 1 prípade bola 
anamnéza negatívna. Ochorenia boli hlásené v  mesiacoch (máj a september). 

  
III.2.4.   Akútna hepatitída E (B17.2) 
 

V roku 2014 boli zaznamenané 3 anikterické formy ochorenia (chorobnosť 0,49/100 
000). Ochorenia boli evidované u dospelých osôb (33 a 67 roční muži, 49 ročná žena) z ok-
resov Bratislava I (1x), Bratislava V (1x) a Senec (1x). Diagnóza bola stanovená na základe 
klinickkého obrazu a pozitívneho sérologického vyšetrenia. Hospitalizovaná bola 1 osoba. 
V 2 prípadoch bola pozitívna cestovateľská anamnéza ( 1x Cyprus, 1x Taliansko). Ochorenie 
na vírusovú hepatitídu E bolo v Bratislavskom kraji naposledy hlásené v roku 2013 a 2011 
(po jednom prípade).  
 
III.2.5.  Chronická hepatitída B (B 18.1) 
 

V roku 2014 bolo hlásených 7 chronických vírusových hepatitíd typu B (chorobnosť 
1,13/100 000), čo predstavuje oproti roku 2013 (3 prípady) značný vzostup s indexom 2,3. 
Oproti priemeru rokov 2009-2013 (6,6 ochorení) bol zaznamenaný vzostup s indexom 1,1.  

Ochorenia boli hlásené u 6 mužov (špecifická chorobnosť 2,05/100 000) a jednej ženy 
(špecifická chorobnosť 0,31/100 000). Vekovo-špecifická chorobnosť bola najvyššia v skupi-
ne 20-24 ročných dospelých osôb (2,94/100 000). U detí do 15 rokov nebolo hlásené žiadne 
ochorenie. Vo všetkých prípadoch išlo o anikterickú formu ochorenia. Hospitalizované boli 2 
osoby. Ochorenia boli hlásené zo 4 okresov Bratislavského kraja a najvyššia chorobnosť bola 
zaznamenaná v okrese Pezinok (5,03/100 000).  

V epidemiologickej anamnéze bol v 1 prípade údaj o i. v. aplikácii drog, v 6 prípadoch 
bola epidemiologická anamnéza negatívna. Zo zahraničia boli dovlečené 2 ochorenia (1x Ma-
lajzia, 1x Vietnam). 

 
III.2.6.  Chronická hepatitída C (B18.2) 
 

V tejto skupine hepatitíd bolo v roku 2014 hlásených 59 ochorení (chorobnosť 9,54/100 
000). Oproti roku 2013 (30 prípadov, chorobnosť 4,90/100 000) došlo k značnému nárastu 
chorobnosti o 4,64/100 000, t.j. o 94,7%. V porovnaní s priemerným výskytom v rokoch 
2009- 2013 (44,4 ochorení) bol evidovaný vzostup s indexom 1,3. 

Z celkového počtu ochorení bolo 41 prípadov hlásených u mužov (špecifická chorobnosť 
13,99/100 000) a  18 u žien (špecifická chorobnosť 5,53/100 000). Ochorenia boli hlásené 
hlavne u dospelých osôb s najvyššou vekovo-špecifickou chorobnosťou vo vekovej skupine 



 
 

 

25-34 ročných (20,03/100 000). Vo všetkých 59 prípadoch bola evidovaná anikterická forma 
ochorenia. Hospitalizovaných bolo 15 osôb. Ochorenia boli hlásené zo všetkých okresov Bra-
tislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava V (13,51/100 000). 

V epidemiologickej anamnéze dominovala i. v. aplikácia drog u 22 osôb, t.j. 37,3% z cel-
kového počtu ochorení. V 5 prípadoch pacienti udávali tetovanie, v 3 prípadoch bol údaj 
o transfúzií krvi, v 3 prípadoch bol udávaný sexuálny kontakt, v 1 prípade stomatologické 
ošetrenie a v 1 prípade ambulantný zákrok. V 24 prípadoch  bola epidemiologická anamnéza 
negatívna.  

 
III.2.7.  Nosičstvo HBsAg (Z 22.5) 
 

V roku 2014 boli hlásení 2 novozistení nosiči HBsAg (chorobnosť 0,32/100 000). Nosič-
stvo bolo náhodne zistené v rámci predoperačného, resp. preventívneho vyšetrenia u 58 roč-
ného muža z okresu Senec a 37 ročnej ženy  z okresu Bratislava IV. V obidvoch prípadoch 
bola epidemiologická anamnéza negatívna. 

 V roku 2013 bol hlásený 1 novozistený nosič HBsAg.  
 

III.3.  Skupina nákaz preventabilných očkovaním  
 
III.3.1.  Diftéria – záškrt ( A 36) 
 

V roku 2014 rovnako ako v celom sledovanom období (od roku 2004) sa nezazname-
nalo žiadne ochorenie vyvolané C. diphteriae. Súčasný stav je výsledkom dôsledného plnenia 
imunizačného programu. Celokrajská zaočkovanosť jednotlivých kontrolovaných ročníkov 
bola na dobrej úrovni. U najmladšieho ročníka detí (ročník narodenia 2012) dosiahla 96,0% a 
pri I. preočkovaní (ročník narodenia 2007) bola celokrajská zaočkovanosť 96,2%. Preočkova-
nosť u adolescentov (ročník 2000) dosiahla hodnotu 97,4%.  
 
III.3.2.  Pertussis – divý kašeľ (A 37) 
 

V priebehu roka 2014 bolo v tejto skupine nákaz hlásených celkom 162 prípadov (cho-
robnosť 26,2/100 000), z toho 156 ochorení bolo vyvolaných B. pertussis (chorobnosť 
25,23/100 000) a 6 ochorení (chorobnosť 0,97/100 000) B. parapertussis. U ochorení na per-
tussis bol oproti roku 2013 (565 ochorení, chorobnosť 92,22/100 000) zaznamenaný značný 
pokles chorobnosti s indexom 0,3 a pokles s rovnakým indexom (0,3) bol evidovaný i v po-
rovnaní s priemerným výskytom ochorení v rokoch 2009-2013 (526,8 prípadov). 

U ochorení vyvolaných B. parapertussis bol oproti roku 2013 (8 ochorení, chorobnosť 
1,31/100 000) evidovaný pokles chorobnosti s indexom 0,7. Pokles chorobnosti s indexom 0,1 
bol zaznamenaný i oproti priemeru rokov 2009-2013 (63,6 ochorení).  

 
Pertussis – divý kašeľ (A 37.0) 
 
V roku 2014 bolo hlásených 156 prípadov (chorobnosť 25,23/100 000) zo všetkých 8 ok-

resov Bratislavského kraja. Najvyššia chorobnosť bola evidovaná v okrese Bratislava II 
(39,62/100 000). V skupine 0 ročných detí boli hlásené 4 prípady u  2x1, 2 a 4 mesačných 
detí. Vo všetkých prípadoch ide o neočkované, resp. čiastočne očkované deti. Najvyššia ve-
kovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná v skupine 15-19 ročných osôb (82,13/100 
000). Všetky prípady ochorenia boli laboratórne potvrdené (14x PCR metódou a 142x sérolo-
gickým vyšetrením špecifických protilátok triedy IgG, IgA proti pertusickému toxínu metó-
dou ELISA). Z celkového počtu ochorení bolo 108 osôb riadne očkovaných proti pertussis, 



 
 

 

 v 45 prípadoch nebolo očkovanie realizované (ide o dospelé osoby v starších vekových sku-
pinách a 0 ročné deti), v 1 prípade bolo vykonané čiastočné očkovanie (4 mesačné dieťa) 
a v 2 prípadoch sa údaj o očkovaní nepodarilo zistiť.  

Ochorenia mali prevažne sporadický charakter výskytu, 6 ochorení sme zaznamenali v 3 
rodinných výskytoch. Hospitalizovaných bolo 8 osôb. Ochorenia sa vyskytli v priebehu celé-
ho roka s maximom v mesiaci február (22 prípadov, 14,1% z celoročného výskytu). Zo zahra-
ničia nebolo dovlečené žiadne ochorenie. 

Celokrajská zaočkovanosť detí narodených v roku 2012 bola na 96,0% a u detí narode-
ných v roku 2007 dosiahla 96,2%. Od júla 2010 sa začalo vykonávať i preočkovanie adoles-
centov proti pertussis v 13. roku života. Zaočkovanosť u detí narodených v roku 2000 dosiah-
la hodnotu 97,4%.  

 
Parapertussis (A 37.1) 
 
V roku 2014 bolo evidovaných 6 ochorení (chorobnosť 0,97/100 000) na parapertussis, 

ktoré boli hlásené zo 4 okresov Bratislavského kraja. Najvyššia chorobnosť bola evidovaná v 
okrese Bratislava II (2,70/100 000). Všetky ochorenia boli evidované u detí do 15 rokov veku 
a najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 ročných detí (26,67/100 
000). Vo všetkých 6 prípadoch boli ochorenia laboratórne potvrdené  PCR metódou. Hospita-
lizovaná bola 1 osoba.  

Ochorenia mali sporadický charakter výskytu, v rodinnom výskyte bolo zaznamenané 
1x2  ochorenia v rodine.  

 
III.3.3.  Morbilli – osýpky (B 05) 
 
       V roku 2014 nebolo hlásené ochorenie ani podozrenie z ochorenia na morbilli. Nulový 
výskyt sa na území Bratislavského kraja eviduje od roku 1995 s výnimkou roku 2012, kedy 
bolo hlásené 1 dovlečené ochorenie (chorobnosť 0,16/100 000 obyvateľov) u cudzej štátnej 
občianky (Rumunsko). 
       Podľa výsledkov kontroly očkovania dosiahla celokrajská zaočkovanosť detskej populá-
cie v ročníku narodenia 2012 hodnotu 88,8% a v ročníku narodenia 2011 bola 92,3% zaočko-
vanosť. U adolescentov (ročník 2002) bola zistená 95,7% zaočkovanosť. 

 
III.3.4.  Rubeola – ružienka (B 06) 
 

V roku 2014 nebolo hlásené ochorenie ani podozrenie z ochorenia na rubeolu, čo pred-
stavuje rovnakú epidemiologickú situáciu ako v predchádzajúcom roku (rok 2013 - nulový 
výskyt). V sledovanom období (od roku 2004) sa chorobnosť udržuje na nulových hodnotách 
s výnimkou roku 2006, v ktorom bolo evidované 1 ochorenie.  

Priemerná zaočkovanosť detskej populácie v Bratislavskom kraji v ročníkoch narodenia 
2011 a 2012 bola 90,6% a v ročníku narodenia 2002 dosiahla preočkovanosť 95,7%. 
 
III.3.5.  Parotitis epidemica – mumps (B 26) 
 

V roku 2014 nebolo hlásené žiadne ochorenie na parotitídu, čo predstavuje rovnakú epi-
demiologickú situáciu ako v predchádzajúcom roku (rok 2013 – nulový výskyt). Priemerný 
výskyt v rokoch 2009 – 2013 bol 0,4 prípadov (chorobnosť 0,06/100 000 obyvateľov).  

Zaočkovanosť ročníkov narodenia 2011-2012 sa pohybovala od 92,3 do 88,8%. Žiaci zá-
kladných škôl narodení v roku 2002 boli preočkovaní na 95,7%. 

 



 
 

 

III.3.6.  Hemofilové invazívne nákazy  (A 41.3, G00.0, J14)  
 
Septikémia vyvolaná  Haemophilus influenzae (A 41.3) 

 
V roku 2014 nebolo hlásené žiadne ochorenie ani podozrenie z ochorenia, čo predstavuje 

rovnakú epidemiologickú situáciu ako v roku 2013 (nulový výskyt).  
    
 Hemofilová meningitída (G00.0) 
 
V roku 2014 bolo hlásené 1 ochorenie (chorobnosť 0,16/100 000 obyvateľov), čo pred-

stavuje rovnakú epidemiologickú situáciu ako v roku 2013 (1 ochorenie, chorobnosť 0,16/100 
000). V porovnaní s priemerom rokov 2009-2013 (0,4 prípadov) bol evidovaný vzostup s in-
dexom 2,5. 

         Ochorenie bolo hlásené u 27 ročného neočkovaného muža z okresu Bratislava IV. 
Diagnóza bola stanovená na základe klinického obrazu a  biochemického vyšetrenia likvoru. 
Kultivačným vyšetrením likvoru  bol potvrdený Haemophilus influenzae. Pacient bol hospita-
lizovaný, ochorenie končilo vyzdravením. 

 
Pneumónia vyvolaná  Haemophilus influenzae (J 14) 
 
V roku 2014 nebolo hlásené žiadne ochorenie ani podozrenie z ochorenia. Oproti roku 

2013 nedošlo k zmene v epidemiologickej situácii (nulový výskyt) a priemerná chorobnosť v 
rokoch 2009 – 2013 dosiahla taktiež nulovú hodnotu. 
       
III.3.7.  Pneumokokové invazívne nákazy  (A 40.3, G00.1, J13) 
 

Pneumokoková septikémia (A 40.3) 
 
V roku 2014 boli hlásené 3 ochorenia (chorobnosť 0,49/100 000 obyvateľov). Oproti ro-

ku 2013 (11 ochorení, chorobnosť 1,80/100 000) bol zaznamenaný viac ako 3,6 násobný po-
kles počtu ochorení a oproti priemeru rokov 2009-2013 (3,8 prípadov) ide o pokles v počte 
ochorení s indexom 0,8.  

Všetky ochorenia boli evidované u neočkovaných dospelých osôb s najvyššou vekovo-
špecifickou chorobnosťou vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb (2,20/100 000). Dia-
gnóza bola stanovená na základe klinického obrazu a hemokultivačného vyšetrenia (S. pneu-
moniae, sérotypy  4, 19A a 23A).  

Ochorenia boli hlásené z okresov Bratislava III (1x) a Bratislava IV (2x). Nozokomiálny 
charakter výskytu nebol evidovaný. Hospitalizovaní boli všetci 3 pacienti. Z celkového počtu 
ochorení boli hlásené 2 úmrtia,  z toho v 1 prípade bolo príčinou smrti základné ochorenie, 
v 1 prípade (59 ročný muž)  bola príčinou úmrtia pneumokoková septikémia. 

 
Úmrtia: 

       Dňa 24.12.2014 bol 59 ročný muž vyšetrený na CPO pre bilaterálnu bronchopneumóniu 
2 týždne trvajúce sťažené dýchanie. Pacientovi bola doporučená hospitalizácia pre, ktorú však 
odmietol podpísaním negatívneho reverzu. Vzhľadom na túto skutočnosť mal predpísanú do-
mácu ATB liečbu, ktorú neužíval. Dňa 25.12.2014 bol opätovne privezený na CPO 
s diagnózou bronchopneumónia v teréne embolizácie. Pre respiračnú insuficienciu, septický 
stav a hydrominerálny rozvrat bol prijatý na JIS. I napriek komplexnej liečbe stav pacienta 
progreduje a dňa 26.12.2014 bol konštatovaný exitus letalis. Hemokultivačným vyšetrením 
bol ako etiologický agens potvrdený Streptococcus pneumoniae, sérotyp 4. Podľa úmrtného 



 
 

 

listu bolo príčinou smrti multiorgánové zlyhanie pri pneumokokovej sepse ako základnom 
ochorení. Patologicko-anatomická pitva nebola vykonaná. 

Pneumokoková meningitída (G 00.1) 
        
        V analyzovanom roku 2014 boli hlásené 4 ochorenia (chorobnosť 0,65/100 000 obyvate-
ľov). V porovnaní s rokom 2013 (6 ochorení, chorobnosť 0,96/100 000) bol evidovaný pokles 
chorobnosti s indexom 0,7. Naopak, oproti 5 ročnému priemeru rokov 2009-2013 (2,8 ocho-
rení) bol zaznamenaný vzostup s indexom 1,4. 
       Všetky 4 ochorenia boli hlásené u  27,40,50 a 72 ročných mužov z okresu Bratislava I 
(1x), Bratislava IV (1x), Bratislava V (1x) a Pezinok (1x). Diagnóza bola stanovená na zákla-
de klinického obrazu a biochemického vyšetrenia likvoru svedčiaceho pre purulentnú menin-
gitídu. Kultivačným vyšetrením likvoru (4x) bol dokázaný ako etiologický agens Streptococ-
cus pneumoniae, sérotypy 3,4,6B a 35B.  Očkovacia anamnéza bola pozitívna v 1 prípade (40 
ročný muž – Pneumo 23, ochorenie bolo vyvolané nevakcinálnym sérotypom 35B). 
       Ochorenia boli hlásené v marci (1x), júni (1x), júli (1x) a novembri (1x). Pacienti boli 
hospitalizovaní, v 1 prípade (50 ročný muž) bolo hlásené úmrtie, avšak na základnú diagnózu 
a nie na pneumokokovú infekciu.  

 
       Pneumokoková pneumónia (J 13) 

 
V priebehu roka 2014 bolo hlásených 5 ochorení (chorobnosť 0,81/100 000), čo predsta-

vuje rovnakú epidemiologickú situáciu ako v roku 2013 (5 ochorení, chorobnosť 0,82/100 
000). obyvateľov. V porovnaní s 5 ročným priemerom (1,2 prípadov) bol zaznamenaný nárast 
chorobnosti s indexom 4,2.  

Ochorenia boli hlásené u 3 mužov (32, 56 a 62 ročných) a 2 žien (72 a 87 ročných). Dia-
gnóza bola vo všetkých prípadoch stanovená na základe klinického obrazu, RTG vyšetrenia 
(bronchopneumónia so septickým priebehom) a izolácie Streptococcus pneumoniae 
z hemokultúry, sérotypy 2x3, 4, 7F a 19A. Očkovanie proti pneumokokom nebolo realizované 
ani v 1 prípade. 

Ochorenia boli hlásené zo 4 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou 
v okrese Bratislava IV (2,13/100 000). Všetkých 5 pacientov bolo hospitalizovaných, v 2 prí-
padoch bolo hlásené úmrtie, avšak príčinou smrti bolo iné základné ochorenie a nie pneumo-
koková infekcia.   

 
III.3.8.  Poliomyelitída a akútne chabé obrny  (A 80, G 61) 

 
V analyzovanom roku 2014 nebolo hlásené žiadne ochorenie na poliomyelitídu. Taktiež 

v rámci surveillance poliomyelitídy neboli v roku 2014 hlásené žiadne  prípady akútnych 
chabých obŕn.  

Celokrajská zaočkovanosť proti poliomyelitíde u detí narodených v roku 2012 dosiahla 
hodnotu 96,0% a u detí narodených v roku 2007 hodnotu 96,2%. Preočkovanosť u adolescen-
tov (ročník 2000) bola na 97,4%. 

 
III.4.  Skupina respiračných nákaz – okrem preventabilných očkovaním  

 
III.4.1.  Scarlatína – šarlach (A 38 ) 
 

V priebehu roka 2014 bolo hlásených 19 ochorení (chorobnosť 3,07/100 000), čo pred-
stavuje oproti roku 2013 (23 prípadov, chorobnosť 3,75/100 000) mierny pokles s indexom 



 
 

 

0,8. V porovnaní s priemerným výskytom v rokoch 2009- 2013 (8,4 ochorení) bol zazname-
naný  vzostup s indexom 2,3. 

Takmer všetky ochorenia (18 prípadov) boli hlásené u  detí do 15 rokov s najvyššou ve-
kovo-špecifickou chorobnosťou vo vekovej skupine 10-14 ročných detí (25,86/100 000). 
Ochorenia boli hlásené z 5 bratislavských okresov a najvyššia chorobnosť bola evidovaná v 
okrese Bratislava I (18,03/100 000). Ochorenie si nevyžiadalo hospitalizáciu ani v jednom 
prípade.   

Ochorenia boli hlásené v priebehu celého roka s absolútnym maximom v mesiaci máj (8 
prípadov).                 

 
III.4.2.  Erysipelas – Ruža (A 46) 

 
V roku 2014 bolo hlásených 25 ochorení (chorobnosť 4,04/100 000), čo predstavuje 

oproti roku 2013 (31 ochorení, chorobnosť 5,06/100 000) pokles s indexom 0,8. V porovnaní 
s priemerom za posledných 5 rokov (23,8 ochorení) bol evidovaný mierny vzostup o 5,0%. 

Všetky ochorenia hlásené v roku 2014 sa vyskytli u dospelých osôb od 35 rokov veku a 
starších. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola evidovaná v skupine 65 a viac ročných 
osôb (14,33/100 000). Nozokomiálny charakter výskytu bol zaznamenaný v 1 prípade (po-
drobnejšie v časti „Nozokomiálne nákazy“). 

Ochorenia boli hlásené z 5 okresov Bratislavského kraja a najvyššia chorobnosť bola za-
znamenaná v okrese Bratislava I (10,30/100 000). Výskyt ochorení bol evidovaný počas celé-
ho roka s maximom výskytu v októbri (5 prípadov). Ochorenie si vyžiadalo hospitalizáciu v 2 
prípadoch. 

  
Streptokokové septikémie (A 40.0 – 40.2, A 40.8) 
 
V roku 2014 bolo hlásených 65 ochorení (chorobnosť 10,51/100 000). V porovnaní s ro-

kom 2013 (52 ochorení, chorobnosť 9,38/100 000) bol zaznamenaný vzostup chorobnosti 
o 1,13/100 000, t.j. o 12,1%. Vzostup chorobnosti s indexom 3,9 bol evidovaný i oproti prie-
meru rokov 2009 – 2013 (16,8 ochorení).  

Všetky ochorenia hlásené v priebehu roka 2014 mali nozokomiálny charakter výskytu 
(podrobnejšie v časti „Nozokomiálne nákazy“). 

 
III.4.3.  Varicella – ovčie kiahne, herpes zoster – plazivec pásový (B 01.9, B 02) 
 

Varicella – ovčie kiahne (B 01.9) 
 
V analyzovanom roku 2014 bolo hlásených 936 ochorení, chorobnosť 151,36/100 000 

obyvateľov. V porovnaní s rokom 2013 (355 ochorení, chorobnosť 57,94/100 000) bol evido-
vaný značný nárast chorobnosti s indexom 2,6. Oproti priemeru rokov 2009-2013 (632,4 prí-
padov) bol zaznamenaný vzostup chorobnosti s indexom 1,5. 

Ochorenia sa vyskytli takmer vo všetkých vekových skupinách s výnimkou 55 ročných a 
starších dospelých osôb. Prevažná časť ochorení bola evidovaná u detí do 15 rokov veku (884 
ochorení, t.j. 94,4% zo všetkých ochorení) s najvyššou vekovo-špecifickou chorobnosťou vo 
vekovej skupine 1-4 ročných detí (1506,46/100 000). U 0 ročných detí bolo hlásených 38 
ochorení (chorobnosť 506,80/100 000). Vo vekových skupinách nad 15 rokov sa chorobnosť 
pohybovala od 65,70 do 2,56/100 000 obyvateľov daných vekových skupín.  

Ochorenia sa vyskytli sporadicky alebo formou malých rodinných epidémií či epidémií v 
detských kolektívoch. Ochorenia boli hlásené zo všetkých okresov Bratislavského kraja s naj-
vyššou chorobnosťou v okrese Bratislava V (255,81/100 000). Rozbor výskytu podľa kalen-



 
 

 

dárneho mesiaca vzniku ukázal častejší výskyt v mesiacoch február až jún (722 prípadov, t.j. 
77,1% celoročného výskytu). Absolútne maximum bolo v mesiaci máj (165 prípadov), abso-
lútne minimum v mesiaci september, kedy bolo hlásených 9 ochorení. Hospitalizovaných bo-
lo 15 osôb. Nozokomiálny charakter výskytu bol evidovaný v 2 prípadoch (podrobnejšie 
v časti „Nozokomiálne nákazy“). 

 
Herpes zoster – plazivec pásový (B 02) 
 
V roku 2014 bolo hlásených 171 ochorení (chorobnosť 27,65/100 000 obyvateľov). V po-

rovnaní s rokom 2013 (149 ochorení, chorobnosť 24,32/100 000) bol zaznamenaný vzostup 
chorobnosti s indexom 1,2. Oproti 5 ročnému priemeru (136,8 ochorení) bol evidovaný vzo-
stup s indexom 1,3. 

Z celkového počtu ochorení sa 64 prípadov vyskytlo u mužov (špecifická chorobnosť 
21,84/100 000) a 107 u žien (špecifická chorobnosť 32,89/100 000). 

Vekovo-špecifická chorobnosť dosahovala najvyššie hodnoty vo vekovej skupine 65 
a viac ročných osôb (48,51/100 000). U detí do 15 rokov veku bolo zaznamenaných 11 ocho-
rení, u 0 ročných detí nebolo hlásené žiadne ochorenie.  

Ochorenia boli hlásené zo 7 okresov Bratislavského kraja a najvyššia chorobnosť bola 
evidovaná v okrese Bratislava IV (67,06/100 000). Ochorenia sa vyskytli v priebehu celého 
roka bez zvýraznenej sezonality. Najvyšší počet prípadov bol evidovaný v júli (22 ochorení). 

Hospitalizovaných bolo 8 osôb. 
  
III.4.4.  Infekčná mononukleóza (B 27) 
  

V priebehu roka 2014 bolo hlásených 12 ochorení na infekčnú mononukleózu, čo pred-
stavuje chorobnosť 1,94/100 000 obyvateľov. Oproti roku 2013 (13 prípadov, chorobnosť 
2,12/100 000) bol vo výskyte ochorení zaznamenaný minimálny pokles chorobnosti 
o 0,18/100 000, t.j. o 8,5%. Pokles chorobnosti bol evidovaný i oproti 5 ročnému priemeru 
(26,2 prípadov) s indexom 0,5. 

Ochorenia boli hlásené zo 6 okresov Bratislavského kraja a najvyššia chorobnosť bola 
zaznamenaná v okrese Bratislava IV (5,32/100 000 obyvateľov). 

Z celkového počtu ochorení bolo 9 prípadov (75,0%) hlásených u detí do 15 rokov veku s 
najvyššou chorobnosťou vo vekovej skupine 1-4 ročných detí (13,04/100 000). V skupine 0 
ročných detí nebolo hlásené žiadne ochorenie.  

Hospitalizovaných bolo 9 osôb. Ochorenia boli zaznamenané hlavne v letných mesiacoch 
roka (jún až august), kedy bolo hlásených 6 ochorení,  t.j. 50,0% celoročného výskytu. 

 
III.4.5.  Chrípka a akútne respiračné ochorenia (J 10, J 11) 
 

V roku 2014 bolo hlásených 136 360 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 
74 311,1/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), z toho v 6719 prípadoch išlo o 
chrípku a chrípke podobné ochorenia (chorobnosť 3661,6/100 000 osôb v starostlivosti hlá-
siacich lekárov). V porovnaní s rokom 2013 (164 687 akútnych respiračných ochorení, cho-
robnosť 82 247,8/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov) bol evidovaný pokles cho-
robnosti ARO o 17,2%  a v prípade chrípky a chrípke podobných ochorení (v roku 2013 hlá-
sených 15 478 prípadov, chorobnosť 7 730,0/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov) 
pokles chorobnosti o 52,6%. V porovnaní s priemerom rokov 2009–2013 (135 109 prípadov 
akútnych respiračných ochorení a 10 872,8 prípadov chrípky) bol vo výskyte ARO evidovaný 
vzostup s indexom 1,0. Naopak vo výskyte chrípky a chrípke podobných ochorení bol zazna-
menaný pokles s indexom 0,6. U akútnych respiračných ochorení bola najvyššia vekovo-



 
 

 

špecifická chorobnosť v skupine 0-5 ročných detí (212 731,1/100 000) a v tejto vekovej sku-
pine sa najvyššia chorobnosť udržala i u chrípky a chrípke podobných ochorení (9 948,3/100 
000). Na okresnej úrovni bola najvyššia chorobnosť na ARO hlásená z okresu Bratislava I 
(107 444,5/100 000) a  na chrípku a chrípke podobné ochorenia taktiež z okresu Bratislava I 
(7 394,1/100 000). Nad úrovňou celokrajskej chorobnosti sa pohybovala chorobnosť na ARO 
aj v ďalších dvoch bratislavských okresoch (Bratislava III a Bratislava V), v ktorých bola cho-
robnosť 1,2 - 1,1 násobne vyššia ako celokrajská. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné 
ochorenia prekročila celokrajskú chorobnosť v okresoch Bratislava III a Bratislava V (1,9 - 
1,4 násobne). 

Z celkového počtu ochorení hlásených v roku 2014 bol klinický priebeh komplikovaný 
v 2 974 prípadoch, t.j. 2,2% z celkového počtu akútnych respiračných ochorení. Najčastejšou 
komplikáciou bola sínusitída, ktorá bola hlásená v 1 616 prípadoch, t.j. 54,3% z celkového 
počtu hlásených komplikácii. 

Zvýšená chorobnosť na chrípku bola zaznamenaná v 6.- 9. kalendárnom týždni s maxi-
mom v 8. kalendárnom týždni, kedy celokrajská chorobnosť na chrípku a chrípke podobné 
ochorenia dosiahla hodnotu 211,8/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov (chorob-
nosť na akútne respiračné ochorenia v tomto kalendárnom týždni dosiahla úroveň 
2 283,7/100000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov). Medzi okresy s najvyššou chorob-
nosťou na akútne respiračné ochorenia v tomto kalendárnom týždni patrili okres Bratislava V 
(3000,82/100 000) a okres Bratislava I (2837,4/100 000). V priebehu uvedeného epidemické-
ho výskytu nebola prerušená školská dochádzka ani v jednom predškolskom alebo školskom 
výchovno-vzdelávacom zariadení.   

V priebehu roka 2014 bolo vybranými lekármi prvého kontaktu odobratých 91 nasopha-
ryngeálnych výterov, z ktorých bolo v laboratóriu NRC potvrdených spolu 20 chrípkových 
vírusov (A/Victoria (H3N2)-1x, A/California (H1N1)-3x, A bez bližšieho určenia-1x, 
A/Texas (H3N2)-14x, B/Massachusetts-1x).  
       Z celkového počtu 2 754 osôb  umiestnených v geriatrických centrách, zariadeniach so-
ciálnej starostlivosti a liečebniach pre dlhodobo chorých bolo  proti chrípke zaočkovaných 1 
311 osôb, t.j. 50,1%. U osôb vo vekovej skupine 60 a viac ročných bola zaznamenaná 48,3% 
zaočkovanosť. Z celkového počtu 1380 očkovaných osôb bolo  51,4%  očkovaných vakcínou 
Vaxigrip, 32,7% vakcínou Influvac a 15,9% osôb bolo zaočkovaných očkovacou látkou Flua-
rix. 

Chrípka H1N1 Novel – SARI (J 10.9, J 10.7) 
  
V roku 2014 boli na území Bratislavského kraja laboratórne potvrdené a vykázané 3 prí-

pady chrípky (chorobnosť 0,49/100 000), ktoré boli vyvolané pandemickým kmeňom 
A(H1N1). V predchádzajúcom roku 2013 bolo hlásených 25 ochorení (chorobnosť 4,08/100 
000). 

Ochorenia boli hlásené u 2 detí (5 a 7 ročných) z okresu Bratislava V (2x) a 43 ročného 
muža z okresu Bratislava III. Hospitalizovaný bol 1 pacient, úmrtie nebolo zaznamenané. Vo 
všetkých 3 prípadoch bol u pacientov laboratórne potvrdený pandemický vírus chrípky 
A(H1N1). 

Z hľadiska sezonality boli ochorenia hlásené v mesiacoch február až apríl (v každom me-
siaci po 1 prípade). 

V priebehu roka 2014 nebol na území Bratislavského kraja hlásený žiadny prípad SARI. 
V predchádzajúcom roku (rok 2013) bolo evidovaných 12 prípadov (chorobnosť 1,96/100 
000).  

 
 
 



 
 

 

III.4.6.  Tuberkulóza (A 15 – A 19) 
 
V priebehu roka 2014 bolo hlásených celkom 29 ochorení na tuberkulózu, čo predstavuje 

chorobnosť 4,69/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2013 (35 ocho-
rení, chorobnosť 5,71/100 000) bol zaznamenaný pokles chorobnosti o 1,02/100 000, t.j. 
o 13,1%. Oproti priemeru rokov 2009-2013 (37,4 ochorení) bol evidovaný pokles s indexom 
0,8. 

Z celkového počtu 29 ochorení bola v 27 prípadoch diagnostikovaná novozistená infekcia 
a v 2 prípadoch išlo o recidívu. Pri sledovaní chorobnosti podľa pohlavia bola zaznamenaná 
vyššia chorobnosť u mužov (18 prípadov, 6,14/100 000) ako u žien (11 prípadov, 3,38/100 
000). U detí do 15 rokov nebolo hlásené žiadne ochorenie. Počet ochorení vzrastal s vekom 
pacientov a najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 
65 ročných a starších dospelých osôb (14,32/100 000). 

Ochorenia boli hlásené zo všetkých okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnos-
ťou v okrese Bratislava I (15,45/100 000).  

Pľúcna forma ochorenia bola zistená celkom v 25 prípadoch, t.j. 86,2% z celkového poč-
tu hlásených ochorení. Mimopľúcne formy TBC boli evidované v 4 prípadoch, miliárna TBC 
bola hlásená v 2 prípadoch. Z celkového počtu ochorení bolo bakteriologicky overených 12 
prípadov, mikroskopicky 8 prípadov a kultivačne 11 prípadov.  
 
III.4.7.  Legionárska choroba (A 48.1) 
 

V analyzovanom roku 2014 bolo hlásených 7 ochorení (chorobnosť 1,13/100 000).Oproti 
roku 2013 (2 ochorenia, chorobnosť 0,33/100 000) bol zaznamenaný značný vzostup chorob-
nosti s indexom 3,5. Nárast chorobnosti s indexom 2,7 bol evidovaný i oproti priemeru rokov 
2009 - 2013 (2,6 ochorení, chorobnosť 0,42/100 000). 

 Ochorenia boli hlásené u 3 mužov (17, 42 a 57 ročných) a 4 žien (15,17, 52 a 58 roč-
ných).V 3 prípadoch (15 a 2x 17 roční pacienti) malo ochorenie nozokomiálny charakter vý-
skytu (podrobnejšie v časti ,,Nozokomiálne nákazy“). Diagnóza bola stanovená na základe 
klinického obrazu (vysoké teploty, dyspnoe,  kašeľ, bolesti celého tela, schvátenosť) a labora-
tórneho vyšetrenia, L. pneumophilla v moči (5x dôkaz antigénu, 2x PCR metóda). Vo všet-
kých 7 prípadoch bola potvrdená séroskupina 1. 

 Ochorenia boli hlásené z okresov Bratislava III (3x), Bratislava IV (1x), Bratislava V 
(2x) a Malacky (1x). 

Výskyt ochorení bol  prevažne sporadický, v rodinnom výskyte boli evidované 1x2 ocho-
renia v rodine (52 a 57 roční manželia). Epidemiologická anamnéza bola pozitívna v 3 prípa-
doch. Ochorenie sa vo všetkých prípadoch končilo vyzdravením, hospitalizovaní boli všetci 7 
pacienti. Zo zahraničia bolo dovlečené 1 ochorenie (Cyprus), z iných oblastí SR 2 ochorenia. 
Všetky prípady boli hlásené od mája do novembra s maximom v mesiacoch jún a august 
(v obidvoch mesiacoch po 2 prípady).  

 
III.5.  Neuroinfekcie 
 
III.5.1.  Meningokoková meningitída (A 39.0) 
 

V roku 2014 bolo hlásené 1 ochorenie (chorobnosť 0,16/100 000obyvatelov), čo predsta-
vuje oproti priemeru rokov 2009-2013 (2,2 ochorení) pokles s indexom 0,5. V roku 2013 ne-
bolo hlásené žiadne ochorenie.  



 
 

 

Ochorenie na meningokokovú meningitídu bolo hlásené u 19 ročného muža z okresu Bra-
tislava IV. Diagnóza bola stanovená na základe klinického obrazu a kultivačného vyšetrenia 
likvoru (N. meningitidis séroskupina B).  

Postexpozičná antibiotická profylaxia bola zabezpečená u 36 kontaktov. 
Pacient bol hospitalizovaný. Ochorenie bolo hlásené vo februári a končilo vyzdravením. 

 
III.5.2.  Vírusové meningitídy (A 87) 

 
V analyzovanom roku 2014 bolo hlásených 18 ochorení (chorobnosť 2,92/100 000 oby-

vateľov), čo predstavuje oproti roku 2013 (14 ochorení, chorobnosť 2,28/100 000) vzostup 
chorobnosti o 0,64/100 000, t.j. o 28,1%. V porovnaní s 5 ročným priemerom (10,2 ochorení) 
bol evidovaný vzostup s indexom 1,8.    

U detí do 15 rokov boli zaznamenané 3 ochorenia. Najvyššia vekovo-špecifická chorob-
nosť bola evidovaná vo vekovej skupine 15-19 ročných dospelých osôb (8,22/100 000). Špe-
cifická chorobnosť viazaná na pohlavie bola vyššia u mužov (10 ochorení, 3,41/100 000) ako 
u žien (8 ochorení, 2,46/100 000). Ochorenia boli hlásené zo 6 okresov Bratislavského kraja s 
najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava III (6,40/100 000). Z hľadiska sezonality sa 
ochorenia vyskytli po celý rok s maximom v mesiaci júl (5 ochorení). 

Diagnóza bola stanovená vo všetkých prípadoch na základe klinického obrazu a bioche-
mického vyšetrenia likvoru. Virologické vyšetrenie biologického materiálu na izoláciu polio-
vírusov a iných enterálnych vírusov bolo vykonané v 12 prípadoch, z toho v 4 prípadoch boli 
izolované ECHO vírusy (4x ECHO vírus typ 30), v 1 prípade Coxackie vírusy B5, v 1 prípade 
non polio enterovírus a v 1 prípade bol PCR metódou z likvoru potvrdený bližšie neurčený 
enterovírus. V ostatných prípadoch materiál na virologické vyšetrenie nebol odobratý a reali-
zované sérologické vyšetrenia (lymská borelióza, herpes simplex a herpes zoster vírus, KE) 
neobjasnili etiológiu ochorenia.  

Kompletné očkovanie proti poliomyelitíde bolo u 17 pacientov, v 1 prípade (90 ročný 
muž) sa údaj o očkovaní nepodarilo zistiť. Hospitalizovaných bolo všetkých 18 osôb a ocho-
renie sa vo všetkých prípadoch končilo uzdravením.   
  
III.5.3.  Iné a nešpecifikované vírusové encefalitídy (A85 - A86) 
 

V roku 2014 boli v tejto skupine hlásené 2 ochorenia (chorobnosť 0,32/100 000), čo 
predstavuje oproti roku 2013 (nulový výskyt) vzostup s indexom 2,0. V porovnaní s prieme-
rom rokov 2009 – 2013 (0,4 ochorení) bol evidovaný 5 násobný vzostup chorobnosti. 

Vírusová encefalitída bola hlásená u 13 ročného dieťaťa z okresu Malacky a 38 ročného 
muža z okresu Bratislava IV. Diagnóza bola stanovená na základe klinického obrazu a bio-
chemického vyšetrenia likvoru svedčiaceho pre vírusovú etiológiu. Virologické vyšetrenie 
biologického materiálu bolo v 1 prípade pozitívne (ECHO vírus typ 30), u 38 ročného muža 
bolo negatívne a ani ďalšie realizované vyšetrenia (HSV1,2, VZV, lymská borelióza)  neob-
jasnili etiológiu ochorenia. 

Ochorenia boli hlásené v mesiacoch apríl a máj a končili uzdravením. Pacienti boli hospi-
talizovaní.  

 
III.5.4.  Iné vírusové meningitídy a encefalitídy (B 003, B 004, B 011, B 021)  
 

Herpeticko-vírusová meningitída (B00.3) 
 
V roku 2014 bolo zaznamenané 1 ochorenie u 5 mesačného dieťaťa z okresu Bratislava 

IV. Diagnóza bola stanovená na základe klinického obrazu. Vyšetrenie stolice na enterovírusy 



 
 

 

(dve vzorky) bolo negatívne. PCR metódou z krvi bola zistená pozitívna DNA–HHV-6 hu-
man herpes vírus 6). Dieťa bolo hospitalizované a ochorenie sa končilo uzdravením. 

 
Herpeticko-vírusová encefalitída (B00.4) 
 
V roku 2014 bolo hlásené 1 ochorenie u 61 ročnej ženy z okresu Bratislava V. Diagnóza 

bola stanovená na základe klinického obrazu a biochemického vyšetrenia likvoru svedčiaceho 
pre vírusovú etiológiu. Ako etiologický agens bol PCR metódou z likvoru potvrdený herpes 
simplex vírus typ 1. Pacientka bola hospitalizovaná. Ochorenie bolo hlásené v marci a končilo 
uzdravením. 

 
       Zosterová meningitída (B02.1) 

 
V analyzovanom roku 2014 bolo hlásené 1 ochorenie u 66 ročného muža z okresu Brati-

slava II. Diagnóza bola stanovená na základe klinického obrazu a biochemického vyšetrenia 
likvoru, z ktorého bol PCR metódou potvrdený ako etiologický agens VZV. Ochorenie bolo 
dovlečené z Číny, končilo uzdravením.  
   
III.5.5.  Bakteriálny zápal mozgových plien (G 00) 
 

V roku 2014 bolo hlásených 22 prípadov bakteriálnych meningitíd (chorobnosť 3,56/100 
000 obyvateľov). V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2013 (23 prípadov, chorobnosť 
3,75/100 000) bol zaznamenaný minimálny pokles chorobnosti o 0,19/100 000, t.j. o 5,1%. 
Naopak, oproti priemeru rokov 2009-2013 (17,8 prípadov) bol evidovaný nárast chorobnosti 
s indexom 1,2.  

Z celkového počtu 22 ochorení sa 14 prípadov vyskytlo u mužov (špecifická chorobnosť 
4,81/100 000) a 8 prípadov u žien (špecifická chorobnosť 2,46/100 000). U detí do 15 rokov 
nebolo evidované žiadne ochorenie. 

 Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola hlásená vo vekovej skupine 65 a viac roč-
ných dospelých osôb (6,60/100 000). Ochorenia boli hlásené zo 7 okresov Bratislavského 
kraja a najvyššia chorobnosť bola v okrese Bratislava III (20,79/100 000). Nozokomiálny 
charakter výskytu bol zaznamenaný v 13 prípadoch, t.j. 59,1% z celkového počtu ochorení. 
Všetkých 22 pacientov bolo hospitalizovaných a ochorenia sa  končili vyzdravením. 

Ochorenia boli hlásené v priebehu celého roka bez výraznej sezonality. Najvyšší počet 
prípadov bol evidovaný v júni (5 prípadov), najnižší v decembri a januári (nulový výskyt).   
 

 Hemofilová a pneumokoková meningitída  (G 00.0, G 00.1) 
 

       Ochorenia hlásené v roku 2014 sú podrobne popísané v kapitole „ III.3.  Skupina nákaz 
preventabilných očkovaním“  
 
       Streptokoková meningitída (G 00.2) 

 
V roku 2014 bolo hlásené 3 ochorenia u 62, 71 a 72 ročných žien, ktoré mali nozoko-

miálny charakter výskytu (podrobnejšie v časti „Nozokomiálne nákazy“).  
 
Stafylokoková meningitída (G 00.3) 
 
V roku 2014 bolo evidované 1 ochorenie u 61 ročnej ženy, ktoré malo nozokomiálny 

charakter výskytu (podrobnejšie v časti „Nozokomiálne nákazy“). 



 
 

 

Iný bakteriálny zápal mozgových plien (G00.8) 
 
V roku 2014 boli zaznamenané 2 ochorenia u 65 ročného muža a 63 ročnej ženy, ktoré 

mali nozokomiálny charakter výskytu (podobnejšie v časti „Nozokomiálne nákazy“). 
 

Nešpecifikovaný bakteriálny zápal mozgových plien (G 00.9) 
 

      V roku 2014 bolo hlásených 11 ochorení u 8 mužov a 3 žien. Vekovo-špecifická chorob-
nosť dosiahla najvyššiu hodnotu v skupine 15-19 ročných osôb (4,11/100 000). U detí do 15 
rokov nebolo hlásené žiadne ochorenie.  

Výskyt ochorení bol sporadický, v 7 prípadoch (t.j. 63,6%) bol evidovaný nozokomiálny 
charakter výskytu (podrobnejšie v časti „Nozokomiálne nákazy“).  

Ochorenia boli hlásené z 5 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v ok-
rese Bratislava III (11,19/100 000). Diagnóza bola stanovená na základe klinického obrazu a 
biochemického vyšetrenia likvoru. Etiologický agens sa nepodarilo dokázať ani v jednom 
prípade. Hospitalizovaných bolo všetkých 11 pacientov, ochorenia sa končili uzdravením.  

 
III.5.6.  Paréza nervi facialis (G 51) 
  

V analyzovanom roku 2014 nebolo hlásené žiadne ochorenie ani podozrenie z ochorenia. 
V roku 2013 bolo evidované 1 ochorenie (chorobnosť 0,16/100 000) a priemerná chorobnosť 
v rokoch 2009 – 2014 dosiahla hodnotu 0,32/100 000 obyvateľov (2 prípady).  

 
III.5.7.  Polyradikuloneuritída (G 61) 
 

V roku 2014 nebolo hlásené žiadne ochorenie (nulový výskyt). V roku 2013 boli evido-
vané 4 ochorenia (chorobnosť 0,65/100 000) a priemerná chorobnosť v rokoch 2009 – 2013 
dosiahla hodnotu 0,13/100 000 (0,8 prípadov).  
 
III.5.8.  Creuzfeldt - Jacobova choroba (A 81.0) 

 
V roku 2014 bolo hlásené 1 ochorenie (chorobnosť 0,16/100 000), čo predstavuje oproti 

roku 2013 (2 ochorenia, chorobnosť 0,33/100 000) pokles chorobnosti s indexom 0,5. V po-
rovnaní s 5 ročným priemerom (0,6 ochorení) bol zaznamenaný vzostup s indexom 1,7.  
       Ochorenie bolo hlásené u 61 ročného muža z okresu Bratislava V a končilo sa úmrtím. 

 
Úmrtie: 

       Prvé príznaky ochorenia sa u pacienta objavili začiatkom januára 2014 (porucha reči) 
a pacient bol opakovane (12.1. a 15.2. 2014) hospitalizovaný na neurologickej klinike. Za-
čiatkom marca 2014 došlo k ďalšej progresii stavu (ataxia, afázia, bulbárny syndróm, psy-
chomotorický nekľud) a pri hospitalizácii 12.3.2014 bol stav diagnostikovaný ako genetická 
forma Creuzfeldt-Jakobsovej choroby (pozitívna RA – brat zomrel na CJD ako 60 ročný pred 
10 rokmi). Dňa 22.4.2014 bol opakovane hospitalizovaný za účelom symptomatickej liečby 
(somnolencia, zavedená NGS pre bulbárny syndróm, dekubity, hypoproteinémia pri malnutrí-
cii, odsávania z DC, výskyt epileptických záchvatov). Napriek symptomatickej terapii a kom-
plexnej ošetrovateľskej starostlivosti nedošlo k zlepšeniu stavu a dňa 27.4.2014 bol konštato-
vaný exitus letalis. 
      Podľa pitevného protokolu bolo príčinou smrti kardiorespiračné zlyhanie pri Creuzfeldt-
Jakobsovej chorobe. Histopatologické a imunohistochemické vyšetrenie mozgu bolo pozitív-
ne na CJCH (genetická forma). 



 
 

 

III.6.  Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou 
 

III.6.1.  Tularémia (A 21) 
 
V roku 2014 nebolo hlásené žiadne ochorenie na tularémiu. V roku 2013 bolo hlásené 1 

ochorenie (chorobnosť 0,16/100 000). Priemerná chorobnosť v rokoch 2009 – 2013 dosiahla 
hodnotu 0,13/100 000 obyvateľov (0,8 ochorení).  

 
III.6.2.  Leptospiróza (A 27) 

 
V roku 2014 nebolo hlásené žiadne ochorenie na leptospirózu. Oproti roku 2013 nedošlo 

k zmene v epidemiologickej situácii pri výskyte tohto ochorenia, nakoľko i v roku 2013 sa 
chorobnosť udržiavala na nulových hodnotách. Priemerná chorobnosť v rokoch 2009-2013 
bola 0,10/100 000. 
 
III.6.3.  Listerióza (A 32) 

 
V priebehu roka 2014 boli zaznamenané 4 ochorenia na listeriózu (chorobnosť 0,65/100 

000), čo predstavuje oproti roku 2013 (2 ochorenia, chorobnosť 0,32/100 000) 2 násobný ná-
rast chorobnosti. V porovnaní s priemerom rokov 2009-2013 (1 ochorenie) bol zaznamenaný 
vzostup s indexom 4,0.  

Hlásené boli 1 meningeálna a 3 septické formy ochorenia u 3 mužov (61, 74 a 78 roč-
ných) a 1 ženy (64 ročnej). Ochorenia boli  hlásené zo 4 okresov Bratislavského kraja s naj-
vyššou chorobnosťou v okrese Malacky (1,44/100 000). Diagnóza bola stanovená na základe 
klinického obrazu. Z hemokultúry (3x) a kultivačne z likvoru (1x) bola u pacientov  potvrde-
ná Listéria monocytogenes. Epidemiologická anamnéza bola negatívna vo všetkých 4 prípa-
doch. Ochorenia boli hlásené v júli (2x), septembri (1x) a októbri (1x). Pacienti boli hospitali-
zovaní a ochorenia sa končili vyzdravením. 

 
III.6.4.  Lymská choroba (A 69.2, G 63.0, M 01.2 ) 

 
V roku 2014 bolo hlásených 23 ochorení (chorobnosť 3,72/100 000 obyvateľov), čo 

predstavuje oproti roku 2013 (42 ochorení, chorobnosť 6,86/100 000), pokles chorobnosti 
s indexom 0,5. V porovnaní s 5 ročným priemerom (33 ochorení) bol zaznamenaný pokles s 
indexom 0,7.  

Ochorelo 10 mužov (špecifická chorobnosť 3,41/100 000) a 13 žien (špecifická chorob-
nosť 3,99/100 000). U detí do 15 rokov boli hlásené 4 ochorenia a zvyšných 19 prípadov bolo 
evidovaných u dospelých osôb 20 ročných a starších. Najvyššia vekovo-špecifická chorob-
nosť bola vo vekovej skupine 5-9 ročných detí (13,28/100 000). Prípady boli hlásené zo 6 
okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava IV (12,77/100 
000). Najviac ochorení bolo evidovaných v mesiacoch apríl až september (spolu 20 ochorení, 
t.j. 87,0% celoročného výskytu). 

V štádiu erythema migrans bolo diagnostikovaných 21 ochorení, v 2 prípadoch bola zis-
tená neurologická forma ochorenia. Diagnóza bola stanovená na základe klinického obrazu. 
Sérologické vyšetrenie proti lymskej borelióze bolo v 16 prípadoch pozitívne a v 7 prípadoch 
negatívne. 

V epidemiologickej anamnéze bol v 9 prípadoch údaj o zaklieštení, 8 osôb udávalo poští-
panie neznámym hmyzom a v 6 prípadoch bola epidemiologická anamnéza negatívna. Ocho-
renie si vyžiadalo hospitalizáciu v 2 prípadoch (neurologické formy ochorenia). V 1 prípade 
bolo ochorenie dovlečené z iných oblastí SR (1x Trenčín). 



 
 

 

III.6.5.  Kliešťová encefalitída (A 84.1) 
 
V analyzovanom roku 2014 bolo zaznamenaných 5 ochorení na kliešťovú encefalitídu 

(chorobnosť 0,81/100 000 obyvateľov). V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2013 (1 prí-
pad, chorobnosť 0,16/100 000) bol zaznamenaný značný nárast chorobnosti s indexom 5,0. 
Oproti 5 ročnému priemeru (2,6 ochorení) bol evidovaný vzostup s indexom 1,9. 

Ochorenia boli hlásené u 4 mužov (špecifická chorobnosť 1,37/100 000)  a 1 ženy (špeci-
fická chorobnosť 0,31/100 000). Meningeálna forma  bola evidovaná v 2 prípadoch, u ďalších 
3 pacientov išlo o encefalitickú formu ochorenia. Diagnóza bola vo všetkých prípadoch sta-
novená na základe klinického obrazu a biochemického vyšetrenia likvoru. Sérologické vyšet-
renie proti kliešťovej encefalitíde (IgM protilátky) bolo pozitívne vo všetkých prípadoch. Pa-
cienti boli hospitalizovaní a ochorenia  končili uzdravením. Epidemiologická anamnéza bola 
pozitívna v 3 prípadoch (2x konzumácia ovčieho syru na salaši Krajinka, 1x  zaklieštenie) a v 
2 prípadoch bola epidemiologická anamnéza negatívna. Ochorenia sa vyskytli do augusta 
s maximom v mesiaci máj (2 ochorenia). 

 
III.6.6.  Toxoplazmóza (B 58) 

 
V roku 2014 boli hlásené 4 ochorenia (chorobnosť 0,65/100 000 obyvateľov), čo predsta-

vuje oproti roku 2013 (2 prípady, chorobnosť 0,33/100 000) 2 násobný vzostup chorobnosti. 
V porovnaní s 5 ročným priemerom (3,8 ochorení, chorobnosť 0,65/100 000) bol evidovaný 
vzostup chorobnosti s indexom 1,1. 

Ochorenia boli hlásené u 12 ročného dieťaťa a 3 dospelých žien vo veku 32-40 rokov. 
V jednom prípade bola diagnostikovaná gynekologická forma ochorenia a v 3 prípadoch išlo 
o uzlinovú formu ochorenia. V 3 prípadoch bola diagnóza potvrdená sérologickým vyšetre-
ním a v 1 prípade bola PCR metódou zistená vysoká pozitivita vyšetrením plodovej vody 
z amniocentézy. Ochorenia boli hlásené z 3 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorob-
nosťou v okrese Bratislava III (3,20/100 000). 

Epidemiologická anamnéza bola v 2 prípadoch negatívna, v 2 prípadoch bol údaj o kon-
takte s mačkou. Ochorenia sa vyskytli v priebehu celého roka. Hospitalizovaná bola 1 pa-
cientka. 

 
III.6.7.  Echinokokóza (B 67) 
 
 V roku 2014 bolo hlásené 1 ochorenie (chorobnosť 0,16/100 000) u 33 ročného muža 
z okresu Bratislava V. Ochorenie sa u pacienta prejavilo únavou, hnačkami, neskôr boli ziste-
né 2 cysty na pečeni. Pri chirurgickom vyšetrení a odoslaní obsahu cysty na parazitológiu 
bola metódou PCR zistená Echinokokóza. Pacient v anamnéze udáva pobyt v Bulharsku. 
 
III.6.8.  Tenióza (B 68) 

 
V priebehu roka 2014 nebolo zaznamenané žiadne ochorenie. V roku 2013 bolo hlásené 1 

ochorenie (chorobnosť 0,16/100 000) a priemerná chorobnosť za posledných 5 rokov (roky 
2009-2013) dosiahla hodnotu 0,09/100 000.   

 
III.6.9.  Toxokaróza (B 83) 

 
V roku 2014 nebol evidovaný žiadny prípad toxokarózy, čo predstavuje rovnakú epide-

miologickú situáciu ako v roku 2013 (nulový výskyt).  
 



 
 

 

III.6.10.  Kontakt alebo ohrozenie besnotou (Z 20.3) 
 

Hlásených 170 poranení alebo kontaktov so zvieratami podozrivými z besnoty (chorob-
nosť 27,49/100 000) predstavuje oproti minulému roku 2013 (126 poranení, chorobnosť 
20,57/100 000) vzostup chorobnosti o 6,92/100 000, t.j. o 33,6%.  V porovnaní s priemerom 
rokov 2009-2013 (121,8 poranení) bol evidovaný nárast počtu ochorení o 39,6%. 

Poranenia boli zaznamenané u 99 mužov (33,79/100 000) a 71 žien (21,82/100 000). Prí-
pady ohrozenia besnotou sa vyskytli vo všetkých vekových skupinách s výnimkou 0 ročných  
(nulový výskyt). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej sku-
pine 15-19 ročných osôb (65,70/100 000). U detí do 15 rokov bolo hlásených 9 prípadov. Po-
ranenia boli hlásené zo všetkých okresov Bratislavského kraja s maximom v okrese Bratislava 
I (17 prípadov, chorobnosť 43,79/100 000). 

V 63,5% boli poranenia spôsobené psom (108 prípadov), v 22,4% mačkou (38 prípadov) 
a v 4,1% potkanom (7 prípadov). V ostatných prípadoch (10,0%) boli poranenia spôsobené 
inými divokožijúcimi zvieratami (5x myš, 2x opica, 2x veverica, 2x poľná myš, 1x líška, 1x 
hraboš, 1x netopier, 1x lasica, 1x ježko a 1x zajac).  

Z celkového počtu poranení sa v 154 prípadoch jednalo o pohryznutie, v 14 prípadoch 
o poškriabanie a v 2 prípadoch o poslintanie. Vzhľadom na lokalizáciu poranení najčastejšie 
poranenou oblasťou tela boli horné končatiny (95 prípadov, t.j. 55,9%) a dolné končatiny (66 
prípadov, t.j. 38,8%). V 5 prípadoch bolo poranenie lokalizované  v oblasti trupu, 2x  v oblasti  
tváre a krku a v 2 prípadoch bolo hlásené viacnásobné poranenie tela.  

Poranenia alebo ohrozenia besnotou boli hlásené v priebehu celého roka bez výraznejších 
výkyvov. Najvyšší počet prípadov bol zaznamenaný v júni, júli a v októbri (v každom mesiaci 
po 21 prípadov).  

Kompletná postexpozičná antirabická vakcinácia bola vykonaná v 165 prípadoch, v 3 
prípadoch išlo o nekompletné očkovanie (len 1 dávka), v 1 prípade sa pacient na očkovanie 
nedostavil a v 1 prípade očkovanie nebolo realizované z dôvodu odmietnutia pacientom. Na 
očkovanie bola použitá vakcína Verorab, antirabické sérum nebolo aplikované ani v jednom 
prípade.  Hospitalizovaná bola 1 osoba. Tetanický anatoxín bol aplikovaný v 45 prípadoch. V 
12 prípadoch bolo poranenie dovlečené zo zahraničia a v 6 prípadoch z iných oblastí SR. V 
priebehu roka 2014 nebola hlásená laboratórne potvrdená besnota u žiadneho zvieraťa na 
území Bratislavského kraja. 

 
 

Tab. III.6.10.1 Typy vakcín  

Typy vakcín Tuzemské množstvo 
(počet dávok) 

Importované množstvo 
(počet dávok) 

Vakcíny z mozgového tkaniva - - 

Tkanivová vakcína - 828 dávok (170 osôb) 

Vakcín pripravovaná na 
Kuracích embryách - - 

Vakcína pripravovaná na 
ľudských embryách - - 

 
 
 
 
 



 
 

 

Tab. III.6.10.2 Aplikácia vakcín 
Aplikácia vakcín Počet osôb 

Len vakcína 168 

Vakcína + sérum 0 

Len sérum 0 

 
Tab. III.6.10.3 Počet vakcinovaných osôb pri kontakte so zvieraťom 

Počet 
Živočíšny druh zvierat poranených 

 osôb 
vakcinovaných  

osôb 

Pes 
108 108 106 

Mačka 38 38 38 
Potkan 7 7 7 
Myš 5 5 5 
Veverica 2 2 2 
Opica 2 2 2 
Poľná myš 2 2 2 
Líška  1 1 1 
Hraboš 1 1 1 
Netopier 1 1 1 
Lasica 1 1 1 
Ježko 1 1 1 
Zajac 1 1 1 
S p o l u 170 170 168 

 
III.7.  Nákazy kože a slizníc 
 
III.7.1.  Tetanus (A 33 – A 35) 
 

V roku 2014 nebolo hlásené žiadne ochorenie. 
Zaočkovanosť detskej populácie je predmetom pravidelnej každoročnej kontroly. Zá-

kladné očkovanie sa vykonáva spolu s očkovaním proti diftérii, pertussis, hemofilovým infek-
ciám, poliomyelitíde a VHB. Celokrajská zaočkovanosť v ročníku narodenia 2012 dosiahla 
hodnotu 96,0%. Pri prvom preočkovaní (ročník narodenia 2007) bola celokrajská zaočkova-
nosť 96,2%. Pri preočkovaní v 13. roku života bola zaočkovanosť 97,4%. 

 
III.7.2.  Plynová flegmóna (A 48.0) 

 
V analyzovanom roku 2014 nebolo hlásené žiadne ochorenie. 
 

III.7.3.  Dermatofytóza (B 35) 
 
V priebehu roka 2014 bolo hlásených 17 ochorení na dermatofytózu, chorobnosť 

2,75/100 000 obyvateľov. V porovnaní s minulým rokom 2013 (18 ochorení, chorobnosť 
2,94/100 000) bol evidovaný minimálny pokles chorobnosti s indexom 0,9, avšak oproti 



 
 

 

priemernému výskytu v rokoch 2009-2013 (16,2 prípadov) ide o vzostup s indexom 1,0, t. j. 
o 4,9%. 

Z celkového počtu ochorení bolo 11 prípadov (64,7%) evidovaných u detí do 15 rokov 
a 6 prípadov u dospelých osôb. V skupine 0 ročných detí nebolo hlásené žiadne ochorenie. 
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola evidovaná v skupine 10-14 ročných detí 
(17,24/100 000). Vo všetkých prípadoch bola diagnóza potvrdená kultivačným vyšetrením 
(9x Microsporium canis, 2x Microsporium gypseum, 4x Trichophyton mentagrophytes a 2x 
Trichophyton tonsurans). 

Ochorenia boli hlásené zo všetkých okresov Bratislavského kraja a najvyššia chorobnosť 
bola v okrese Bratislava II (4,50/100 000). V epidemiologickej anamnéze je v 13 prípadoch 
údaj o kontakte so zvieratami (morča 8x, mačka 5x), v 1 prípade je údaj o práci v záhrade (M. 
gypseum), v 2 prípadoch išlo o zápasníkov a v 1 prípade bola epidemiologická anamnéza ne-
gatívna.  

Výskyt ochorení bol sporadický, v rodinnom výskyte boli evidované 3x2 ochorenia v ro-
dine. Hospitalizovaných bolo 7 osôb. Z iných oblastí SR a zo zahraničia neboli dovlečené 
žiadne ochorenia. Z hľadiska sezonality sa ochorenia vyskytli v priebehu celého roka 
s maximom v januári (6 prípadov). 
 
III.7.4.  Scabies – svrab (B 86) 

 
V analyzovanom roku 2014 bolo hlásených 40 ochorení na scabies (chorobnosť 6,47/100 

000 obyvateľov) predstavuje oproti roku 2013 (21 ochorení, chorobnosť 3,43/100 000) znač-
ný vzostup chorobnosti o 3,04/100 000, t. j. o 88,6%. Oproti 5 ročnému priemeru (20,8 ocho-
rení) bol evidovaný nárast s indexom 1,9. 

Z celkového počtu sa 24 ochorení vyskytlo u mužov (špecifická chorobnosť 8,19/100 
000) a 16 u žien (špecifická chorobnosť 4,92/100 000). Ochorenia boli evidované u 17 detí a 
23 dospelých osôb. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej 
skupine 0 ročných detí (26,67/100 000).  

Ochorenia boli hlásené zo 7 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v 
okrese Bratislava I (23,18/100 000). Ochorenia boli evidované počas celého roka s maximom 
v októbri (13 prípadov). 

Výskyt ochorení bol prevažne sporadický, v rodinnom výskyte boli evidované 1x2, 1x3 
a 1x4 ochorenia v rodine. Hospitalizovaných bolo 7 osôb. 

 
III.7.5.  Syfilis (A 51) 

  
V roku 2014 bolo hlásených 82 prípadov syfilisu (chorobnosť 19,79/100 000 obyvate-

ľov), čo predstavuje oproti roku 2013 (72 ochorení, chorobnosť 11,75/100 000 obyvateľov) 
vzostup vo výskyte prípadov s indexom 1,2, teda o 13,9 %. V porovnaní s 5 ročným prieme-
rom (79,4 ochorení) bol zaznamenaný vzostup s indexom 1,0. 

Z celkového počtu prípadov sa 58 ochorení vyskytlo u mužov (špecifická chorobnosť 
19,79/100 000) a 24 u žien (špecifická chorobnosť 7,38/100 000). 

U detí do 15 rokov nebolo zaznamenané žiadne ochorenie. U dospelých osôb boli ocho-
renia hlásené vo všetkých vekových skupinách a najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť 
bola evidovaná vo vekovej skupine 45-49 ročných (26,23/100 000), 40-44 ročných (24,74/100 
000) a 35-39 ročných osôb (21,65/100 000). 

Ochorenia sa vyskytli vo všetkých ôsmich okresoch Bratislavského kraja pričom najvy-
ššia chorobnosť bola zaznamenaná v okresoch Bratislava V (19,82/100 000), Bratislava IV 
(15,97/100 000) a Bratislava II (15,31/100 000). 



 
 

 

V štádiu včasného syfilisu bolo zachytených 21 ochorení (diagnóza A51, chorobnosť 
3,40/100 000, 25,6% z celkového počtu ochorení na syfilis), 3 ochorenia boli diagnostikované 
ako neskorý syfilis (diagnóza A52, chorobnosť 0,49/100 000, 3,7% z celkového počtu) a 58 
prípadov bolo vykázaných s diagnózou A53 iný a nešpecifikovaný syfilis (chorobnosť 
9,38/100 000, 70,7 % zo všetkých prípadov).  

 
III.7.6.  Gonokoková infekcia – (A 54) 
 

V roku 2014 bolo hlásených 135 prípadov kvapavky (chorobnosť 21,83/100 000 obyva-
teľov), čo predstavuje oproti roku 2013 (84 ochorení, chorobnosť 13,71/100 000) vzostup vo 
výskyte prípadov s indexom 1,6, t. j. o 60,7%.  

Z celkového počtu prípadov sa 103 ochorení vyskytlo u mužov (špecifická chorobnosť 
35,15/100 000) a 32 u žien (špecifická chorobnosť 9,84/100 000). 

Všetkých 135 hlásených ochorení sa vyskytlo u dospelých osôb a najvyššia vekovo-
špecifická chorobnosť bola zistená vo vekovej skupine 20-24 ročných  (79,35/100 000). 

Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v okresoch Bratislava V (39,63/100 000) 
a Bratislava I (36,06/100 000). Ochorenia boli evidované v priebehu celého roka s absolút-
nym maximom v mesiaci február (22 prípadov). Ochorenie si vyžiadalo hospitalizáciu v 4 
prípadoch. 
 
III.7.7.  Iné sexuálne prenášané chlamýdiové choroby – (A 56) 
 

V roku 2014 bolo hlásených 421 prípadov chlamýdiových infekcií (chorobnosť 
68,08/100 000 obyvateľov). V porovnaní s rokom 2013 (503 prípadov, chorobnosť 82,10/100 
000) došlo k poklesu vo výskyte prípadov s indexom 0,8.  

Z celkového počtu prípadov sa 194 ochorení vyskytlo u mužov (špecifická chorobnosť 
66,21/100 000) a 227 u žien (špecifická chorobnosť 69,77/100 000). 

Všetkých 421 ochorení bolo hlásených  u dospelých osôb a najvyššia vekovo-špecifická 
chorobnosť bola zistená vo vekovej skupine 20-24 ročných (361,48/100 000) a 25-34 ročných 
osôb (185,06/100 000). 

Ochorenia boli hlásené zo všetkých okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnos-
ťou v okrese Bratislava I (162,27/100 000). Hospitalizovaných bolo 9 osôb. 
 
III.7.8.  Choroby vyvolané vírusom HIV (B 20 - B 24) 
 

V roku 2014 bolo vykázaných 29 nových prípadov HIV infekcie, čo predstavuje inciden-
ciu 4,69 prípadov na 100 000 obyvateľov Bratislavského kraja. V porovnaní s rokom 2013 
(37 prípadov, incidencia 6,04 prípadov na 100 000 obyvateľov Bratislavského kraja) došlo 
k poklesu vo výskyte prípadov s indexom 0,8. V porovnaní s 5 ročným priemerom (19,6 prí-
padov) došlo k vzostupu s indexom 1,5. V roku 2014 bol zaznamenaný druhý najvyšší výskyt 
prípadov HIV infekcie v jednom kalendárnom roku od začiatku sledovania výskytu v roku 
1985. Najvyšší výskyt bol zistený v roku 2013 (37 prípadov) a tretí najvyšší výskyt v roku 
2008 (23 prípadov). 

 S výnimkou okresu Senec sa prípady HIV infekcie vyskytli vo všetkých okresoch Brati-
slavského kraja. Najvyššia incidencia bola zistená v okresoch Bratislava III (12,80/100 000), 
Bratislava I (7,73/100 000) a Bratislava V (7,21/100 000). 

Infekcia HIV bola v roku 2014 zistená u 29 mužov vo veku  19, 20, 21, 22, 23 (3x), 25 
(2x), 26 (3x), 27, 28, 32 (2x), 35 (3x), 36, 39, 40, 43, 44 a 49 rokov. U štyroch anonymne 
vyšetrených mužov nie zatiaľ známy ich vek. U žien nebol hlásený žiadny prípad HIV infek-
cie. 



 
 

 

Vyšetrenie HIV statusu bolo v 12 prípadoch vykonané na žiadosť pacientov a v 17 prípa-
doch boli dôvodom na testovanie príznaky rôznych chorôb. 
       Spôsobom prenosu nákazy bol v 19 prípadoch homosexuálny styk, v 2 prípadoch hetero-
sexuálny styk a v 8 prípadoch nebol spôsob prenosu stanovený. 

V čase laboratórneho potvrdenia boli infekcie klinicky klasifikované 3x ako primárna in-
fekcia HIV, 23x ako asymptomatické nosičstvo, 1x ako symptomatický stav nie AIDS a 2x 
ako AIDS.                            

V roku 2014 boli diagnostikované 2 nové prípady AIDS čo predstavuje incidenciu 0,32 
prípadov na 100 000 obyvateľov Bratislavského kraja. V prvom prípade bol u 40 ročného 
muža súčasne s odhalením HIV infekcie diagnostikovaný aj syndróm získanej imunitnej ne-
dostatočnosti. Indikatívnou chorobou bola cytomegalovírusová retinitída. Aj v druhom prípa-
de bola u 39 ročného muža diagnostikovaná HIV infekcia spolu s AIDS. Syndróm získanej 
imunitnej nedostatočnosti potvrdila pneumocystová pneumónia. 

V roku 2014 boli hlásené dve úmrtia HIV infikovaných pacientov. U 72 ročného muža 
bola HIV infekcia zistená v roku 2007, počas dispenzarizácie a liečby neboli u neho diagnos-
tikované choroby indikujúce AIDS a zomrel na kardiopulmonálne zlyhanie. V druhom prípa-
de viedla k úmrtiu 73 ročného muža chronická obštrukčná choroba pľúc. HIV infekcia bola 
u tohto pacienta zistená už v roku 1987 a ani u neho neboli počas infekcie diagnostikované 
choroby indikujúce AIDS.   

Od roku 1985 do 31.12.2014 bolo v Bratislavskom kraji vykázaných 258 prípadov HIV 
infekcie u občanov Slovenskej republiky a rezidentov a to u 240 mužov a 18 žien. Predstavuje 
to kumulatívnu incidenciu 43,07 prípadov HIV infekcie na 100 000 obyvateľov kraja. U 37 z 
258 infikovaných osôb prešla nákaza do AIDS a 20 pacientov v uvedenom období na AIDS 
zomrelo. Deviati ďalší pacienti zomreli bez prechodu HIV infekcie do štádia AIDS. 

V roku 2014 nebol diagnostikovaný žiadny nový prípad HIV infekcie u cudzincov pri ich 
prechodnom pobyte v Bratislavskom kraji. Nebol zaznamenaný ani prípad AIDS alebo úmrtia 
na AIDS u cudzinca. 
 
III.8.  Iné infekcie – nezatriedené 

 
III.8.1.  Iné septikémie (A 41.0 - A 41.9) 

 
V priebehu roka 2014 bolo v tejto skupine hlásených celkom 518 ochorení, (chorobnosť 

83,77/100 000), čo predstavuje oproti roku 2013 (467 ochorení, chorobnosť 76,23/100 000) 
vzostup chorobnosti s indexom 1,1. V porovnaní s 5 ročným priemerom rokov 2009 – 2013 
(193,8 ochorení) bol evidovaný takmer 2,7 násobný vzostup chorobnosti. 

Ochorenia sa vyskytli u pacientov vo všetkých vekových skupinách a vekovo – špecific-
ká chorobnosť dosahovala najvyššie hodnoty u 0 ročných detí (253,41/100 000) a 65 a viac-
ročných dospelých osôb (281,23/100 000).  

Ochorenia boli hlásené v priebehu celého roka bez zvýraznenej sezonality s maximom v 
mesiaci január (68 ochorení, 13,1%). Hospitalizovaných bolo všetkých 518 pacientov.  

Z celkového počtu ochorení bol v 517 prípadoch (99,8%) zaznamenaný nozokomiálny 
charakter výskytu (podrobnejšie v časti „Nozokomiálne nákazy“). 

Vo zvyšnom 1 prípade bola evidovaná nešpecifikovaná septikémia u 6 ročného dieťaťa 
z okresu Bratislava II, u ktorého ochorenie prebiehalo pod klinickým obrazom meningokoko-
vej sepsy (vysoké teploty, zvracanie, sufúzie bez prítomnosti meningeálnych príznakov). Av-
šak vyšetrením hemokultúry sa N. meningitidis ani iný etiologický agens nepodarilo dokázať 
(pôdy ostali sterilné). Ochorenie bolo hlásené v júni a končilo vyzdravením. Pacient bol hos-
pitalizovaný.  

 



 
 

 

III.8.2.  Malária (B 50) 
 
V roku 2014 bolo evidované 1 ochorenie (chorobnosť 0,16/100 000), čo predstavuje 

oproti v roku 2013 (2 ochorenia, chorobnosť 0,32/100 000) pokles chorobnosti s indexom 0,5. 
V porovnaní s 5 ročným priemerom (1,2 ochorení) bol zaznamenaný pokles chorobnosti s 
indexom 0,8.  

Ochorenie bolo hlásené u 53 ročného muža z okresu Bratislava II. V krvnom nátere bolo 
potvrdené Plasmodium vivax. V epidemiologickej anamnéze pacient udával pobyt v Afrike 
bez užívania antimalarík (1x Nigéria). 

Ochorenie bolo hlásené v septembri. Pacient bol hospitalizovaný, ochorenie sa končilo 
uzdravením. 

 
III.9.  Nozokomiálne nákazy 

 
V roku 2014 bolo zo zdravotníckych zariadení v Bratislavskom kraji hlásených 2301 no-

zokomiálnych nákaz, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2013 (2069 nozokomiálnych nákaz) 
vzostup o 11,2%. Výraznejší vzostup o 78,4% bol zaznamenaný oproti priemernému výskytu 
za posledných 5 rokov (2009-2013). Vzostup v počte hlásených prípadov bol spôsobený po-
kračovaním v aktívnom vyhľadávaní a epidemiologickom prešetrovaní pozitívnych kultivač-
ných vyšetrení hemokultúr a dôkazov toxínu Clostridium difficile v stolici pacientov, ktoré 
boli hlásené na oddelenie prevencie nozokomiálnych nákaz RÚVZ Bratislava priamo z mik-
robiologického laboratória. 

 
V zdravotníckych zariadeniach Bratislavského kraja bolo v roku 2014 hospitalizovaných 

165 427 pacientov. Počet hospitalizovaných pacientov bol na úrovni minulého roka len s 
miernym poklesom o 1,7%. V porovnaní s priemerom za posledných 5 rokov bol zaznamena-
ný vzostup o 4,4%.  

 
Hlásených 2301 nozokomiálnych nákaz predstavuje pri počte 165 427 hospitalizovaných 

pacientov incidenciu 1,4%, čo predstavuje vzostup o 0,2% v porovnaní s incidenciou v roku 
2013 a o 0,8% v porovnaní s priemernou incidenciou za posledných 5 rokov. Výskyt nozo-
komiálnych nákaz však vzhľadom na pasívny zber údajov z jednotlivých zdravotníckych za-
riadení neodráža ich skutočný výskyt  a je skôr odrazom kvality hlásnej služby jednotlivých 
zdravotníckych zariadení. Vzostup v počte i incidencii hlásených nozokomiálnych nákaz v 
roku 2014 bol spôsobený najmä vzostupom v počte hlásených sepsí a infekcií spôsobených 
Clostridium difficile, ktoré sa od apríla 2013 aktívne vyhľadávajú na základe pozitívnych 
hlásení z mikrobiologického laboratória. 

 
Najvyššiu incidenciu nozokomiálnych nákaz (7,0%) rovnako ako v predchádzajúcich ro-

koch vykazovala Psychiatrická nemocnica P. Pinela v Pezinku, čo je však spôsobené výbor-
nou hlásnou službou nemocnice v porovnaní s inými zdravotníckymi zariadeniami v Brati-
slavskom kraji. Dobrá hlásna služba spôsobila aj druhú najvyššiu incidenciu, ktorú vykazova-
la Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice patriaca pod Univerzitnú ne-
mocnicu Bratislava (3,5%). Zlepšenie hlásnej služby možno pozorovať aj v ostatných nemoc-
niciach patriacich pod Univerzitnú nemocnicu Bratislava. Všetky nemocnice vykazovali v 
roku 2014 incidenciu nad 1,0%. Incidencia nozokomiálnych nákaz v Nemocnici Staré Mesto 
bola 1,6%, v Nemocnici Ružinov 1,3%, v Nemocnici akad. L. Dérera 2,0% a v Nemocnici sv. 
Cyrila a Metoda 1,4%. Incidenciu nozokomiálnych nákaz nad 1,0% vykazovali i Národný 
onkologický ústav (1,5%), Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia (1,3%) a 
Nemocničná a.s. Nemocnica Malacky (1,1%). Incidencia nozokomiálnych nákaz sa v iných 



 
 

 

zdravotníckych zariadeniach pohybovala od 0,0-0,8%, čo je len zlomok predpokladaného 
výskytu. Šesť ústavných zdravotníckych zariadení Bratislavského kraja (Špecializovaná ne-
mocnica pre ortopedickú protetiku, Clinica orthopedica, A-klinik, Tetis Dunajská Lužná, Cen-
trum pre liečbu drogových závislostí, Detská ozdravovňa Biela Skala) nenahlásilo počas roka 
2014 ani jednu nozokomiálnu nákazu.  

 
Najväčší počet nozokomiálnych nákaz (325 prípadov) bol hlásený z chirurgických odde-

lení, čo predstavovalo 14,1% z celkového počtu. Nozokomiálne nákazy evidované na inter-
ných oddeleniach tvorili 13,9% (320 prípadov) a na oddeleniach anesteziológie a intenzívnej 
medicíny 13,5% (311 prípadov). Psychiatrické oddelenia hlásili 10,8% (294 prípadov) a odde-
lenia dlhodobo chorých 9,7% (224 prípadov) všetkých nákaz hlásených v roku 2014. Nozo-
komiálne nákazy evidované na neurologických oddeleniach (99 prípadov) predstavovali 4,3% 
a na onkologických oddeleniach 4,1% (94 prípadov) nozokomiálnych nákaz.  

 Aj v roku 2013 bol najväčší počet nozokomiálnych nákaz hlásený z interných oddelení, 
oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny, chirurgických, psychiatrických oddelení a 
oddelení dlhodobo chorých. V roku 2014 bol v porovnaní s rokom 2013 zaznamenaný vzo-
stup v počte hlásených nozokomiálnych nákaz z väčšiny oddelení zdravotníckych zariadení v 
Bratislavskom kraji, čo bolo spôsobené pokračovaním aktívneho vyhľadávania sepsí a klos-
trídiových infekcií. Pokles v počte hlásených infekcií bol evidovaný na novorodeneckých (o 
66,7%), ORL (o 60,0%), gynekologických (o 40,0%), ortopedických (o 30,8%), pľúcnych (o 
28,6%) a pôrodníckych oddeleniach (o 15,8%). K miernemu poklesu o 7,1% oproti roku 2013 
došlo v počte hlásených infekcií z psychiatrických oddelení.  

 
 Najvyššia incidencia nozokomiálnych nákaz bola v roku 2014 zistená rovnako ako v roku 

2013 na hematologických oddeleniach (16,7%), ktorá bola spôsobená najmä výskytom sepsí u 
imunokompromitovaných pacientov a ich aktívnym vyhľadávaním na základe pozitívnych 
mikrobiologických výsledkov. Vyššiu incidenciu nozokomiálnych nákaz vykazovali oddele-
nia dlhodobo chorých (5,8%), oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny (3,8%), psy-
chiatrické oddelenia (3,8%-výborná hlásna služba), nedonosenecké oddelenia (3,7%), dialýzy 
(3,5%) a neurochirurgické oddelenia (3,0%). Incidencia na geriatrických oddeleniach predsta-
vovala 2,7%, popáleninových oddeleniach 2,4%, gastroenterologických oddeleniach (2,2%) a 
na interných oddeleniach 2,1%. Incidencia nad 1,0% bola evidovaná na infekčných (1,2%), 
urologických (1,2%), neurologických (1,2%), onkologických (1,2%), traumatologických 
(1,1%), detských (1,1%) a chirurgických oddeleniach (1,0%). V porovnaní  rokom 2013 došlo 
k najvýraznejšiemu vzostupu incidencie u imunosuprimovaných pacientov  hematologických 
oddelení (o 6,6%). Vzostup bol evidovaný i na neurochirurgických oddeleniach (o 1,7%), 
oddeleniach dlhodobo chorých (o 1,2%), nedonoseneckých oddeleniach (o 1,2%), gastroente-
rologických oddeleniach (o 0,8%), geriatrických oddeleniach (o 0,4%) i na onkologických 
oddeleniach (o 0,1%). Pokles v porovnaní s rokom 2013 bol zaznamenaný na oddeleniach 
anesteziológie a intenzívnej medicíny (o 1,6%), dialyzačných (o 0,5%), ortopedických (o 
0,4%), psychiatrických (o 0,2%), interných (o 0,1%) a neurologických oddeleniach (o 0,1%).   

Podľa lokalizácie infekcie boli najčastejšie zaznamenané sepsy (27,4%), črevné nákazy 
(20,7%),  nákazy dýchacích ciest (18,0%), urogenitálne nákazy (16,5%) a infekcie v mieste 
operačného výkonu (11,1%).   

 
S výnimkou respiračných nákaz a infekcií v mieste operačného výkonu vo všetkých ostat-

ných skupinách bol v roku 2014 zaznamenaný vzostup v porovnaní s rokom 2013. Oproti 
priemernému výskytu za posledných 5 rokov bol vzostup evidovaný vo všetkých skupinách 
nozokomiálnych nákaz. Najvýraznejší vzostup v porovnaní s priemerom za posledných 5 ro-
kov bol evidovaný v skupine sepsí a črevných nákaz, ktorý bol spôsobený aktívnym vyhľadá-



 
 

 

vaním týchto infekcií na základe pozitívnych nálezov hlásených z mikrobiologického labora-
tória, rovnako ako v skupine iných nákaz. Do skupiny iných nákaz boli v roku 2014 hlásené 
kolonizácie enterobaktériami produkujúcimi karbapenemázy. V skupine sepsí bol v porovnaní 
s rokom 2013 zaznamenaný vzostup o 17,7%, vzostup oproti priemeru za posledných 5 rokov 
bol 2,8-násobný. Sepsy boli rovnako ako v minulom roku najčastejšie hlásenou skupinou no-
zokomiálnych nákaz. V skupine črevných nákaz bol oproti roku 2013 evidovaný vzostup o 
24,6%, v porovnaní s priemerom za posledných 5 rokov bol vzostup 2,4-násobný. Iné nákazy 
stúpli v porovnaní s rokom 2013 2,7-násobne, vzostup oproti priemernému výskytu za po-
sledných 5 rokov bol ešte výraznejší (3,1-násobný). Výskyt hlásených urogenitálnych infekcií 
stúpol v porovnaní s rokom 2013 o 17,0%, vzostup oproti priemeru za posledných 5 rokov bol 
o 39,0%. K 2,6-násobnému vzostupu v porovnaní s priemerom za posledných 5 rokov došlo v 
skupine nákaz kože a slizníc (oproti roku 2013 vzostup o 47,4%). U nákaz dýchacích ciest, 
ktoré boli v predchádzajúcich rokoch najčastejšie hlásenou skupinou nozokomiálnych nákaz, 
napriek vzostupu o 12,2% v porovnaní s priemerom za posledných 5 rokov, bol oproti roku 
2013 evidovaný pokles o 15,4%. Nákazy dýchacích ciest boli treťou najčastejšie hlásenou 
skupinou. Výskyt infekcií v mieste operačného výkonu bol v roku 2014 na úrovni minulého 
roka len s miernym poklesom o 1,5%, v porovnaní s priemerom za posledných 5 rokov bol 
evidovaný vzostup o 46,7%.  

 
Najčastejším vyvolávateľom nozokomiálnych nákaz sa vďaka aktívnemu vyhľadávaniu 

klostrídiových infekcií stalo Clostridium difficile (16,3%). Ako častí vyvolávatelia nozoko-
miálnych infekcií boli vo vzorkách biologického materiálu kultivačne dokázaní i  E. coli 
(12,9%), Staphylococcus aureus (10,0%, z toho v 59,9% išlo o meticilin rezistentný Staphylo-
coccus aureus), Klebsiella pneumoniae (9,8%, z toho v 5,3% išlo o Klebsiellu pneumoniae 
produkujúcu karbapenemázy) a Pseudomonas aeruginosa (8,8%).  

 
Črevné nákazy 
 
V skupine črevných nákaz bol v roku 2014 zaznamenaný vzostup o 24,6% oproti roku 

2013, v porovnaní s priemerom za posledných 5 rokov bol vzostup výraznejší (2,4-násobný). 
Hlásených 476 črevných nákaz tvorilo 20,7% a bolo v roku 2014 druhou najčastejšie hlásenou 
skupinou.  

V 78,8% črevných nákaz (375 prípadov) išlo o enterokolitídu zapríčinenú Clostridium dif-
ficile. V roku 2014 pokračovalo aktívne vyhľadávanie a epidemiologické prešetrovanie prípa-
dov na základe pozitívnych hlásení dôkazov toxínu Clostridium difficile v stolici pacientov 
priamo z mikrobiologického laboratória. V porovnaní s rokom 2013 bol zaznamenaný vzo-
stup o 23,0%. Clostridium difficile bolo v roku 2014 rovnako ako v minulom roku najčastej-
šie izolovaným pôvodcom nozokomiálnych nákaz (16,3%). Na základe aktívneho vyhľadáva-
nia týchto infekcií možno povedať, že analyzovaný výskyt klostrídiových infekcií odráža, 
resp. sa blíži k ich skutočnému výskytu v zdravotníckych zariadeniach Bratislavského kraja. 
Infekcie spôsobené Clostridium difficile boli najčastejšie zaznamenané na oddeleniach dlho-
dobo chorých (23,7%), interných (18,1%) a geriatrických oddeleniach (16,8%). Najvyššia 
incidencia (2,3%) bola zaznamenaná na oddeleniach dlhodobo chorých. Incidencia infekcií na 
geriatrických oddeleniach tvorila 1,4% a na interných oddeleniach 0,4%. 

Ako pôvodcovia črevných ochorení boli virologickým vyšetrením stolice v 8,0%  potvr-
dené rotavírusy (38 prípadov) a v 5,9% norovírusy (28 prípadov). Vo výskyte hlásených víru-
sových gastroenteritíd bol v roku 2014 zaznamenaný v porovnaní s rokom 2013 vzostup, ro-
tavírusové enteritídy stúpli o 46,2%, norovírusové gastroenteritídy stúpli o 40,0%. Vírusové 
črevné ochorenia nozokomiálneho pôvodu sú zaznamenávané najmä u pacientov detských 



 
 

 

oddelení. Rotavírusová enteritída bola hlásená z detských oddelení v 57,9%, v prípade noroví-
rusových gastroenteritíd tvorili pacienti detských oddelení až 82,1% prípadov.  

Vo výskyte salmonelóz nozokomiálneho pôvodu bol v porovnaní s rokom 2013 zazname-
naný 1,7-násobný vzostup. V roku 2014 bolo evidovaných 5 prípadov salmonelóz (1x S. ente-
ritidis, 1x S. enterica, 1x S.infantis, 1x S. typhi murium,1x S. zo skupiny C), pričom v 4 prí-
padoch išlo o salmonelovú enteritídu a v 1 prípade o bezpríznakové vylučovanie salmonel. V 
roku 2014 bol hlásený 1 prípad kampylobakteriálnej enteritídy nozokomiálneho pôvodu. Vzo-
stup v porovnaní s rokom 2013 (o 17,4%) bol zaznamenaný i vo výskyte hnačiek a gastroen-
teritíd pravdepodobne infekčnej etiológie. V 5,7% (27 prípadov) črevných nákaz sa etiologic-
ký agens nepodarilo dokázať (negatívny alebo nevyšetrený). 

V roku 2014 bol zo zdravotníckych zariadení Bratislavského kraja hlásený len 1 epide-
mický výskyt črevných nákaz. Z dôvodu neskorého hlásenia nebol zabezpečený odber stolice 
na virologické vyšetrenie a predpokladanú vírusovú etiológiu sa nepodarilo dokázať. 

  
- Výskyt 15 prípadov hnačky a gastroenteritídy pravdepodobne infekčného pôvodu v 

epidemiologickej súvislosti bol zaznamenaný v čase od 3.2. do 8.2.2014 u pacientov mužské-
ho oddelenia Psychiatrickej kliniky P. Pinela v Pezinku. Celkový počet exponovaných bol 52 
osôb (35 pacientov, 17 zdravotníckych pracovníkov). V popredí klinického obrazu boli hnač-
ky, bolesti brucha, subfebrility s rýchlou úpravou zdravotného stavu v priebehu 24 - 48 hodín. 
Kultivačné vyšetrenie tampónov z rekta bolo negatívne. Predpokladanú vírusovú etiológiu sa 
nepodarilo dokázať, nakoľko stolica na virologické vyšetrenie nebola odobraná. 

 
Nákazy dýchacích ciest 
 
Nákazy dýchacích ciest predstavovali dlhodobo najpočetnejšiu skupinu nozokomiálnych 

nákaz. V roku 2014 bolo hlásených 413 nákaz dýchacích ciest, ktoré tvorili 18,0% z celkové-
ho počtu nozokomiálnych nákaz. Napriek vzostupu o 12,2% v porovnaní s priemerným vý-
skytom za posledných 5 rokov boli nákazy dýchacích ciest treťou najčastejšie hlásenou sku-
pinou nozokomiálnych nákaz v roku 2014 s poklesom o 15,4% oproti roku 2013. 

Nákazy dýchacích ciest boli najčastejšie hlásené z oddelení anesteziológie a intenzívnej 
medicíny (33,2%), psychiatrických (21,5%) a interných oddelení (16,5%).  

Ako etiologický agens boli, rovnako ako v roku 2013, najčastejšie izolované Pseudomo-
nas aeruginosa (18,2%), Staphylococcus aureus (12,3%, z toho v 72,5% išlo o MRSA), Kleb-
siella pneumoniae (10,9%). V 32,9% prípadov nebol etiologický agens zistený (negatívny 
alebo nevyšetrený). 

Vo výskyte hlásených bakteriálnych pneumónií bol v porovnaní s rokom 2013 zazname-
naný mierny pokles o 3,4%.  V roku 2014 tvorili bakteriálne pneumónie 68,5% nákaz dýcha-
cích ciest (283 prípadov). V 56,5% (160 prípadov) išlo o pacientov na umelej pľúcnej ventilá-
cii. Bakteriálne pneumónie boli najčastejšie hlásené z oddelení anesteziológie a intenzívnej 
medicíny (42,8%) a interných oddelení (20,8%). Kultivačným vyšetrením spúta boli najčas-
tejšie izolované Pseudomonas aeruginosa (26,1%), Staphylococcus aureus (15,9%, z toho v 
80,0% išlo o MRSA), Klebsiella pneumoniae (12,0%) a Acinetobacter sp. (7,1%). V 26,1% 
pneumónií nebol etiologický agens zistený (hlásené z psychiatrických oddelení). 

V roku 2014 boli zaznamenané 3 prípady legionelovej pneumónie u pacientov onkologic-
kého oddelenia.  

17-ročná pacientka s diagnózou non-Hodgkinov lymfóm od mája 2014 opakovane hospi-
talizovaná na Klinike detskej hematológie a onkológie pre chemoterapiu. Dňa 10.6.2014 na 
RTG nález bilaterálnej pneumónie, pre zhoršenie stavu a rozvoj respiračnej insufficiencie od 
14.6.2014  nutná umelá pľúcna ventilácia. CT hrudníka potvrdilo nález bilaterálnej pneumó-
nie s rozsiahlou atelektatickou zložkou. V moči dokázaný antigén Legionella pneumophila sg. 



 
 

 

1 (odber 31.7.2014). Sérologické vyšetrenie, pravdepodobne vzhľadom na výraznú imunosup-
resiu u pacientky, bolo negatívne. 

16-ročná pacientka s diagnózou zhubný nádor mozgu od marca 2014 tiež opakovane hos-
pitalizovaná na Klinike detskej hematológie a onkológie pre chemorádioterapiu. Dňa 
12.6.2014 sa u pacientky objavuje suchý kašeľ, teplota, auskultačný i RTG nález pravostran-
nej bronchopneumónie. Napriek liečbe dochádza k progresii pneumonického nálezu s rozvo-
jom bilaterálnej pneumónie s rozpadovými kavitami. Pre hypoxemickú respiračnú insuffi-
cienciu nutná umelá pľúcna ventilácia. V moči dokázaný antigén Legionella pneumophila sg. 
1 (odber 14.8.2014). Aj u tejto pacientky bolo sérologické vyšetrenie negatívne. 

17-ročný pacient s diagnostikovaným tumorom mozgu (v r. 2012) tiež opakovane od ok-
tóbra 2014 hospitalizovaný na Klinike detskej hematológie a onkológie pre chemoterapiu. 
Dňa 12.11.2014 u pacienta rozvoj bilaterálnej pneumónie s fluidotoraxom, pre respiračné zly-
hávanie nutná umelá pľúcna ventilácia. V moči dokázaný antigén Legionella pneumophila sg. 
1 (odber 19.11.2014). Kultivačne z bronchoalveolárnej laváže dokázané kolónie legionel. 
Vyšetrenie t. č. ešte nie je ukončené. 

Akútne infekcie horných dýchacích ciest (97 prípadov) hlásené v 61,9% z psychiatrických 
oddelení tvorili 23,5% nákaz dýchacích ciest. V porovnaní s rokom 2013 bol zaznamenaný 
pokles o 32,6%. V 79,4% boli hlásené akútne infekcie horných dýchacích ciest bez kultivač-
ného dôkazu pôvodcu ochorenia (kultivačne negatívny alebo nevyšetrený). V 39,2% akútnych 
infekcií horných dýchacích ciest bol ako etiologický agens dokázaný Staphylococcus aureus, 
z toho v 78,9% išlo o MRSA.  

V 7,0% nákaz dýchacích ciest išlo o akútne infekcie dolných dýchacích ciest (29 prípa-
dov) s poklesom o 43,1% v porovnaní s rokom 2013. Akútne infekcie dolných dýchacích ciest 
boli v 41,4% hlásené bez kultivačného potvrdenia vyvolávateľa ochorenia. Kultivačným vy-
šetrením spúta bola v 17,2% dokázaná Klebsiella pneumoniae. 

 
Urogenitálne nákazy 
 
Hlásených 379 urogenitálnych nákaz tvorilo 16,5% nozokomiálnych nákaz (4. najčastejšie 

hlásená skupina). Vo výskyte urogenitálnych infekcií bol zaznamenaný vzostup oproti roku 
2013 (o 17,0%) ako i v porovnaní s priemerným výskytom za posledných 5 rokov (o 39,0%).  

V 31,7% boli urogenitálne infekcie hlásené z psychiatrických oddelení (dobrá hlásna 
služba). Vo forme akútnej cystitídy boli evidované aj na interných oddeleniach (16,1%) a od-
deleniach dlhodobo chorých (11,9%).  

Akútne cystitídy boli v 60,4% (229 prípadov) zaznamenané u pacientov v súvislosti s dl-
hodobým (viac ako 48 hodín) zavedením permanentného močového katétra. Opakovane sa 
zisťuje nedodržiavanie bariérovej ošetrovacej techniky a správneho postupu pri močovej ka-
tetrizácii. Akútna cystitída u pacientov bez zavedeného močového katétra tvorila 38,5%. V 1 
prípade bola hlásená akútna tubulointersticiálna nefritída. 

Ako etiologický agens urogenitálnych infekcií bola najčastejšie dokázaná E. coli (33,2%). 
Kultivačným vyšetrením moču boli izolované i Klebsiella pneumoniae (13,2%), Proteus mi-
rabilis (11,1%), Enterococcus sp. (7,9%) a Pseudomonas aeruginosa (7,1%). V 35,9% nebol 
kultivačným vyšetrením moču etiologický agens zistený (nevyšetrený). 

 
Nákazy kože a slizníc 
 
K 2,6-násobnému vzostupu v porovnaní s priemerom za posledných 5 rokov došlo v sku-

pine nákaz kože a slizníc (oproti roku 2013 vzostup o 47,4%). Hlásených 84 nákaz kože a 
slizníc tvorilo 3,7% z celkového počtu nozokomiálnych nákaz.  



 
 

 

Ochorenia boli najčastejšie hlásené z interných oddelení (28,6%) a oddelení dlhodobo 
chorých (20,2%). U pacientov psychiatrických oddelení bolo evidovaných 15,5% a na chirur-
gických oddeleniach 11,9% nákaz kože a slizníc.  

Inflamované dekubity tvorili 70,2% nákaz kože a slizníc (59 prípadov). V porovnaní s ro-
kom 2013 došlo k výraznému 2,4-násobnému vzostupu v počte hlásených dekubitov. Dekubi-
ty boli v 33,9% hlásené z interných oddelení a v 27,1% z oddelení dlhodobo chorých. Kulti-
vačným vyšetrením boli najčastejšie potvrdené Staphylococcus aureus (18,6%, z toho v 
90,9% išlo o MRSA), Proteus mirabilis (13,6%), Pseudomonas aeruginosa (13,6%) a Kleb-
siella pneumoniae (13,6%). V 30,5% prípadov nebol etiologický agens zistený. 

V 13,1% boli zo zdravotníckych zariadení hlásené lokálne infekcie kože a podkožného 
tkaniva (11 prípadov). V roku 2014 boli z psychiatrických oddelení hlásené 4 prípady pediku-
lózy a na psychiatrických oddeleniach boli zaznamenané i 2 prípady varicelly nozokomiálne-
ho pôvodu.  

V skupine nákaz kože a slizníc boli hlásené i konjuktivitídy (4x), akútny zápal slzných 
ciest (1x), ruža - erysipelas (1x), stomatitída (1x). 

 
Infekcie v mieste operačného výkonu 
 
Postupné zlepšovanie hlásnej služby zo strany zdravotníckych pracovníkov sa prejavilo aj 

vo vzostupe hlásených infekcií v mieste operačného výkonu o 46,7% v porovnaní s priemer-
ným výskytom za posledných 5 rokov. Výskyt infekcií v mieste operačného výkonu bol v 
roku 2014 na úrovni minulého roka len s miernym poklesom o 1,5%. 

Hlásených bolo 255 infekcií v mieste operačného výkonu, ktoré tvorili 11,1% všetkých 
nozokomiálnych nákaz.  

Infekcie v mieste operačného výkonu boli v 49,8% hlásené z chirurgických oddelení. Evi-
dované boli aj na traumatologických oddeleniach (15,3%), oddeleniach anesteziológie a in-
tenzívnej medicíny (10,6%) a ortopedických oddeleniach (9,4%).  

Na ich etiológii sa podieľal predovšetkým Staphylococcus aureus, ktorý bol izolovaný v 
23,5%, z toho v 58,3% išlo o MRSA. Kultivačným vyšetrením sterov z rán boli zistené aj E. 
coli (16,1%), Pseudomonas aeruginosa (11,0%), Klebsiella pneumoniae (10,2%) a Enterococ-
cus sp. (8,2%). Len v 2,4% infekcií sa etiologický agens nepodarilo dokázať. 

Na základe údajov z jednotlivých ústavných zdravotníckych zariadení a zariadení jedno-
dňovej chirurgie v Bratislavskom kraji o počte operačných výkonov a infekcií v mieste ope-
račného výkonu vyplýva, že v roku 2014 bolo v zdravotníckych zariadeniach Bratislavského 
kraja realizovaných celkovo 102 010 operačných výkonov, čo je na úrovni minulého roka len 
s miernym vzostupom o 3,7%. Z celkového počtu operačných výkonov 77,2% bolo realizo-
vaných v ústavných zdravotníckych zariadeniach (78 703 operácií) a 22,8% v zariadeniach 
jednodňovej chirurgie (23 307 operácií). V porovnaní s rokom 2013 došlo v ústavných zdra-
votníckych zariadeniach k vzostupu počtu operácií o 10,8%, v zariadeniach jednodňovej 
zdravotnej starostlivosti bol zaznamenaný pokles počtu operácií o 14,8%.  

V ústavných zdravotníckych zariadeniach boli najčastejšie vykonávané operačné výkony 
na chirurgických (22,5%), očných (15,9%), gynekologicko-pôrodníckych (15,8%), ortopedic-
ko-traumatologických (11,9%) a urologických oddeleniach (7,5%). V zariadeniach jednodňo-
vej chirurgie boli v 56,3% realizované očné operačné výkony. Gynekologické operačné výko-
ny tvorili 17,5%, plastické 11,3% a v 9,0% išlo o chirurgické operačné výkony. 

Z údajov o operačných výkonoch a  počte nahlásených infekcií v mieste operačného vý-
konu zo zdravotníckych zariadení v Bratislavskom kraji vyplýva, že infekcia v mieste operač-
ného výkonu bola zistená v 0,4%, t.j. v 391 prípadoch. Ide však o nahlásený počet infekcií 
(pasívny zber), pričom skutočný výskyt sa predpokladá vyšší. 



 
 

 

Všetky infekcie v mieste operačného výkonu boli hlásené z ústavných zdravotníckych za-
riadení. Z celkového počtu 78 703 operačných výkonov v ústavných zdravotníckych zariade-
niach boli infekcie v mieste operačného výkonu hlásené v 0,5% (391 prípadov). Zaznamenané 
boli najčastejšie po kardiochirurgických (2,5%), neurochirurgických (1,3%) a ortopedicko-
traumatologických operačných výkonoch  (1,0%).  

Zariadenia jednodňovej chirurgie nevykazovali z celkového počtu 23 307 operačných vý-
konov ani jednu infekciu v mieste operačného výkonu. 

 
Sepsy 
 
Pokračovanie aktívneho vyhľadávania septických ochorení nozokomiálneho pôvodu na 

základe hlásení pozitívnych kultivačných vyšetrení hemokultúr z mikrobiologického laborató-
ria je dôvodom výrazného (2,8-násobného) vzostupu v porovnaní s priemerným výskytom za 
posledných 5 rokov. Oproti roku 2013 bol zaznamenaný vzostup o 17,7%. Hlásených 631 
infekcii tvorilo 27,4% a sepsy boli rovnako ako v minulom roku najčastejšie hlásenou skupi-
nou nozokomiálnych nákaz. 

V 76,2% išlo o infekcie v súvislosti so zavedeným periférnym alebo centrálnym venóz-
nym katétrom. Sepsy boli najčastejšie zaznamenané na oddeleniach anesteziológie a intenzív-
nej medicíny (15,7%), chirurgických (14,7%) a interných oddeleniach (12,2%). V 10,9% boli 
evidované u imunokompromitovaných pacientov onkologických a v 10,1% hematologických 
oddelení. Oddelenia dlhodobo chorých hlásili 7,0% septických ochorení. Na základe aktívne-
ho vyhľadávanie septických ochorení možno povedať, že analyzovaný výskyt v roku 2014 
odráža, resp. sa blíži k skutočnému výskytu týchto infekcií na jednotlivých oddeleniach zdra-
votníckych zariadení Bratislavského kraja.  

Najvyššia incidencia sepsí (14,5%) bola zistená u imunokompromitovaných pacientov 
hematologických oddelení. V porovnaní s rokom 2013 bol evidovaný vzostup incidencie o 
6,5%. Vyššia incidencia bola zistená na oddeleniach anesteziológie a intenzívnej medicíny 
(1,2%), oddeleniach dlhodobo chorých (1,1%), onkologických oddeleniach (0,9%). Incidencia 
na interných oddeleniach tvorila 0,5% a na chirurgických oddeleniach 0,3% z počtu hospitali-
zovaných pacientov. 

Ako najčastejší etiologický agens bola zistená E. coli (18,2%). Kultivačným vyšetrením 
hemokultúr boli izolovaní aj Staphylococcus aureus (13,9%, z toho v 45,5% išlo o MRSA), 
Klebsiella pneumoniae (13,6%, z toho v 1 prípade išlo o Klebsiellu pneumoniae produkujúcu 
karbapenemázy), Pseudomonas aeruginosa (9,5%), Staphylococcus epidermidis (9,0%) a  
Enterococcus sp. (8,4%).  

V jednom prípade septického ochorenia u 74 ročného muža hospitalizovaného na oddelení 
anesteziológie a intenzívnej medicíny bola kultivačným vyšetrením hemokultúry izolovaná 
Klebsiella pneumoniae produkujúca karbapenemázy. Išlo o pacienta s ischemickou chorobou 
srdca, zaradeného do dialyzačného programu, ktorý bol prijatý na oddelenie anesteziológie a 
intenzívnej medicíny pre akútne respiračné zlyhanie pri masívnom fluidothoraxe. Prameň 
nákazy sa epidemiologickým šetrením nepodarilo zistiť. 

 
Úmrtia 
 
V roku 2014 bolo hlásených 8 úmrtí na sepsu nozokomiálneho pôvodu. 
 
U 63-ročnej pacientky s anamnézou tumoru predného a stredného mediastína s metastá-

zami do perikardu a kostí bola dňa 19.11.2013 realizovaná torakotómia s histologizáciou tu-
moru. Pacientka bola po zákroku napojená na umelú pľúcnu ventiláciu s nutnosťou vazopre-
sorickej podpory, forsírovania diurézy, pre trombózu v.subclavia zahájená antikoagulačná 



 
 

 

liečba. V priebehu hospitalizácie došlo k rozvoju sepsy, kultivačne dokázaná Klebsiella 
pneumoniae (odber 24.1.2014). Napriek antibiotickej a komplexnej intenzivistickej liečbe 
stav progreduje do multiorgánového zlyhania a dňa 27.1.2014 bol konštatovaný exitus letalis. 
V liste o obhliadke mŕtveho je ako prvotná príčina smrti uvedená sepsa. Patologicko-
anatomická pitva nebola vykonaná. 

 
U predčasne narodeného novorodenca došlo na 3. deň života k prudkému zhoršeniu kli-

nického stavu, objavili sa febrility nad 38,4◦C, výrazná leukopénia, vzostup zápalových pa-
rametrov, pre opakované apnoické pauzy nutnosť umelej pľúcnej ventilácie. Infekcia prebie-
hala pod obrazom septického šokového stavu. Kultivačným vyšetrením hemokultúry (odber 
19.2.2014) bol izolovaný Enterobacter cloacae. Napriek komplexnej liečbe sa prehlbuje hypo-
tenzia, anúria, dochádza k rozvratu vnútorného prostredia so vznikom závažnej metabolickej 
acidózy. Za prejavov zlyhania vitálnych funkcií je dňa 20.2.2014 konštatovaný exitus letalis. 
Podľa pitevného protokolu bol základnou príčinou smrti septický stav – bakteriálna sepsa u 
novorodenca. 

 
K rozvoju urosepsy nozokomiálneho pôvodu došlo u 80-ročnej polymorbídnej pacientky, 

ktorá bola hospitalizovaná na Klinike infekčnej a geografickej medicíny od 30.10. do 
25.11.2013 pre absedujúcu flegmónu ľavého stehna s rozvojom septického šoku s multiorgá-
novým zlyhávaním. Za účelom zavedenia tracheostómie bola preložená na oddelenie aneste-
ziológie a intenzívnej medicíny, kde bola hospitalizovaná od 25.11. do 11.12.2013. Pre ne-
možnosť úplného odpojenia od umelej pľúcnej ventilácie preložená 11.12.2013 späť na Klini-
ku infekčnej a geografickej medicíny. U pacientky rozvinutý imobilizačný syndróm s deku-
bitmi v gluteálnej oblasti, ktoré boli opakovane chirurgicky ošetrované. Opakované febrility, 
vzostupy zápalových parametrov, opakované kultivačné nálezy multirezistentných mikroor-
ganizmov (Acinetobacter sp., Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa) a kvasiniek 
(Candida glabrata) z rany na stehne, dekubitu, sekrétu dýchacích ciest. Napriek cielenej anti-
biotickej liečbe dochádza k rozvoju urosepsy (z moču kultivačný nález Pseudomonas aerugi-
nosa, Klebsiella pneumoniae, z hemokultúry izolovaná Klebsiella pneumoniae). Napriek 
komplexnej terapii pretrváva respiračná insufficiencia, dochádza k celkovej deteriorácii stavu, 
zlyhávaniu obličiek, obehu a dňa 7.3.2014 bol konštatovaný exitus letalis. Patologicko-
anatomická pitva nebola vykonaná. 

 
64-ročný polymorbídny pacient pôvodne prijatý na neurologické oddelenie pre čerstvú is-

chemickú príhodu. Krátko po prijatí stav komplikovaný rozvojom pravostrannej bronchopne-
umónie s ťažkou respiračnou insufficienciou, preložený na JIS interného oddelenia. Z dôvodu 
nutnosti umelej pľúcnej ventilácie následne 8.3.2014 preložený na oddelenie anesteziológie a 
intenzívnej medicíny. Pri prijatí pacient v kritickom stave v septicko-toxickom šoku. Zaháje-
ná komplexná intenzívna starostlivosť, empirická terapia antibiotikami, akútna hemodialýza. 
Pri liečbe dochádza prechodne k stabilizácii celkového stavu. Pri znižovaní analgosedácie sa 
však pacient nepreberá k vedomiu, neurológ stav hodnotí ako kómu pri difúznom ischemic-
kom poškodení mozgu. V priebehu hospitalizácie (18.3.2014) stav opätovne komplikovaný 
vysokými teplotami, vzostupom zápalových parametrov, rozvratom vnútorného prostredia. 
Kultivačným vyšetrením hemokultúry sa však etiologický agens nepodarilo dokázať. Stav 
ďalej progreduje do terminálneho cirkulačného zlyhania refraktérneho na liečbu, dochádza k 
asystólii a dňa 23.3.2014 je konštatovaný exitus letalis. V liste o obhliadke mŕtveho je uvede-
ná ako základná príčina smrti septický šok s multiorgánovým zlyhaním. Patologicko-
anatomická pitva nebola vykonaná. 
 



 
 

 

U 65-ročného muža hospitalizovaného na JIS chirurgického oddelenia od 16.2.2014 bola 
dňa 26.2.2014 realizovaná cholecystektómia. V pooperačnom období (17.3.2014) dochádza k 
vzostupu CRP, na CT vyšetrení verifikovaná peripankreatická nekróza, drény odvádzajú skla-
lený obsah s kultivačným dôkazom Pseudomonas aeruginosa a Enterococcus faecalis (odbery 
21.3.2014). U pacienta sa objavujú febrility, dochádza k prudkému vzostupu zápalových pa-
rametrov a rozvíja sa septický stav. Z hemokultúry kultivačne potvrdená Pseudomonas aeru-
ginosa. Napriek cielenej antibiotickej a komplexnej liečbe dochádza k septickému šoku s mul-
tiorgánovým zlyhávaním a dňa 24.3.2014 bol konštatovaný exitus letalis. Patologicko-
anatomická pitva nebola vykonaná. 

 
Úmrtie na sepsu nozokomiálneho pôvodu bolo zaznamenané aj u 62-ročnej ženy hospita-

lizovanej na internom oddelení od 21.3.2014, u ktorej bol 28.3.2014 realizovaný operačný 
zákrok s nutnosťou ďalších revízií (2.4., 7.4.2014). Po operačnom výkone preložená pre respi-
račnú insufficienciu na oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, kde 6.4.2014 dochá-
dza k rozvoju febrilít, prudkému vzostupu zápalových parametrov. Kultivačným vyšetrením 
hemokultúry potvrdený Enterococcus faecium. Napriek liečbe dochádza k rozvoju septického 
šoku a 7.4.2014 bol konštatovaný exitus letalis. Patologicko-anatomická pitva nebola vyko-
naná. 

 
57-ročný pacient bol akútne prijatý na chirurgické oddelenie pre ileózny stav, dňa 

4.4.2014 realizovaná urgentná laparotómia s perioperačným nálezom zápalového zúženia 
terminálneho ilea. Poperačne stav komplikovaný rozpadom rany s hnisavou sekréciou. Dňa 
15.4.2014 dochádza k septickému výstupu teplôt, výraznému vzostupu zápalových paramet-
rov. Z hemokultúry kultivačne potvrdená E. coli. Vzhľadom na progresiu septického stavu so 
zlyhávaním cirkulácie, rozvojom respiračnej isufficiencie a poruchou vedomia pacient prelo-
žený na oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, kde napriek komplexnej intenzivis-
tickej terapii stav progreduje do multiorgánového zlyhania a dňa 15.4.2014 bol konštatovaný 
exitus letalis. Patologicko-anatomická pitva nebola vykonaná. 

 
70-ročná pacientka s diagnózou tumoru céka s pravostrannou hemikolektómiou a ileotran-

sversoanastomózou (28.8.2014) bola dňa 30.9.2014 po kolapse s metabolickým rozvratom 
akútne prijatá na chirurgické oddelenie ako ileózny stav. Indikovaná revízia dutiny brušnej s 
adheziolýzou zrastov. Pooperačne napojená na umelú pľúcnu ventiláciu, analgosedovaná. Dňa 
14.10.2014 dochádza k septickému výstupu teplôt, vzostupu zápalových parametrov. Z he-
mokultúry izolované Pseudomonas aeruginosa. Stav pacientky sa zhoršuje, progreduje do 
multiorgánového zlyhania. Napriek vazopresorickej terapii sa prehlbuje hypotenzia nereagu-
júca na liečbu, dochádza k asystólii a dňa 18.10.2014 je konštatovaný exitus letalis. V liste o 
obhliadke mŕtveho je uvedená ako základná príčina smrti septický šok s multiorgánovým zly-
haním. Patologicko-anatomická pitva nebola vykonaná. 

 
Iné nákazy 
 
Iné nákazy boli v roku 2014 skupinou, v ktorej bol zaznamenaný najvýraznejší vzostup v 

porovnaní s rokom 2013 (2,7-násobný) ako i priemerným výskytom za posledných 5 rokov 
(3,1-násobný). Výrazný vzostup bol spôsobený skutočnosťou, že do tejto skupiny boli v roku 
2014 hlásené kolonizácie enterobaktériami produkujúcimi karbapenemázy (13 prípadov). V 
skupine iných nákaz bolo v roku 2014 evidovaných 63 prípadov, ktoré tvorili 2,7% nozoko-
miálnych nákaz. 

 



 
 

 

Bakteriálne meningitídy (13 prípadov) tvorili 20,6% ochorení tejto skupiny a v porovnaní 
s rokom 2013 bol zaznamenaný vzostup o 44,4% (9 hlásených prípadov v roku 2013). Všetky 
prípady boli hlásené z neurochirurgického oddelenia. K rozvoju klinických príznakov menin-
gitídy došlo u pacientov po neurochirurgických zákrokoch. Diagnóza meningitídy bola stano-
vená na základe klinického obrazu a biochemického vyšetrenia likvoru. Kultivačným vyšetre-
ním likvoru sa etiologický agens meningitídy v 7 prípadoch nepodarilo dokázať (likvor kulti-
vačne negatívny). V 6 prípadoch bolo kultivačné vyšetrenie likvoru pozitívne (3x Enterococ-
cus faecium, 1x Acinetobacter sp., 1x Pseudomonas aeruginosa, 1x Staphylococcus epidermi-
dis). 

 
Flebitídy a tromboflebitídy, t.j. cievne komplikácie po zavedení infúzie (27 prípadov) s 3-

násobným vzostupom v porovnaní s rokom 2013, boli v 37,0% hlásené z interných oddelení.  
V skupine iných nákaz bolo z chirurgických oddelení hlásených aj 10 prípadov peritonití-

dy. 
 
V roku 2014 bolo v zdravotníckych zariadeniach Bratislavského kraja zaznamenaných 13 

prípadov kolonizácie enterobaktériami produkujúcimi karbapenemázy (evidovaný bol aj 1 
prípad sepsy s izoláciou Klebsiella pneumoniae produkujúcej karbapenemázy vykazovaný v 
skupine septických ochorení). V 11 prípadoch bola kultivačne dokázaná Klebsiella pneumo-
niae (KPC-2), v 2 prípadoch Enterobacter cloacae (VIM). V 8 prípadoch išlo o pacientov 
mužského pohlavia, v 5 prípadoch bola kolonizácia zistená u žien. Išlo o pacientov vo veku 
43-93 rokov s priemerným vekom 67 rokov, pričom v 92,3% to boli pacienti nad 55 rokov 
veku (12 prípadov). U všetkých pacientov boli prítomné rizikové faktory pre akviráciu ente-
robaktérií produkujúcich karbapenemázy. Všetci pacienti boli na dlhodobej antibiotickej lieč-
be, dlhodobo alebo opakovane hospitalizovaní v zdravotníckych zariadeniach, so zavedenými 
invazívnymi vstupmi. Vo väčšine prípadov išlo o polymorbídnych pacientov s výskytom via-
cerých chronických ochorení a to: ischemická choroba srdca (8x), diabetes mellitus (3x), ná-
dorové ochorenie (1x nádor mozgu, 1x nádor čreva, 1x nádor laryngu). U 5 pacientov bol 
realizovaný operačný zákrok (3x neurochirurgická operácia, 1x operácia chrbtice, 1x vnútrob-
rušná operácia pre nádor čreva). Traja pacienti boli zaradení do dialyzačného programu. Vý-
skyt kolonizácie enterobaktériami produkujúcimi karbapenemázy bol zaznamenaný v 3 ne-
mocniciach (1x 7, 1x5, 1x1 prípadov), pričom v 2 prípadoch išlo o nemocnice spadajúce pod 
Univerzitnú nemocnicu Bratislava. V 10 prípadoch sa epidemiologickým šetrením podarilo 
zistiť prameň nákazy, jednoznačne dokázaný prenos enterobaktérií produkujúcich karbape-
nemázy bol na 4 oddeleniach (JIS neurochirurgická - 3 prípady, JIS kardiologická – 2 prípa-
dy, JIS metabolická – 2 prípady, oddelenie dlhodobo chorých – 3 prípady). Faktorom prenosu 
enterobaktérií produkujúcich karbapenemázy boli ruky zdravotníckych pracovníkov, nakoľko 
išlo o pacientov so zavedenými permanentnými močovými katétrami, centrálnymi venóznymi 
katétrami, na umelej pľúcnej ventilácii. K šíreniu prispievalo nedodržiavanie indikácií hygie-
nickej dezinfekcie rúk zdravotníckych pracovníkov, chyby pri manipulácii s močovými katét-
rami a močovými zbernými vakmi. V 3 prípadoch sa epidemiologickým šetrením prameň 
nákazy zistiť nepodarilo, pričom v 1 prípade išlo o pacienta, ktorý bol hospitalizovaný na JIS 
neurologického oddelenia 3 dni po prepustení pacienta s dokázanou kolonizáciou Klebsiellou 
pneumoniae produkujúcou karbapenemázy. V rámci epidemiologického šetrenia bolo v spo-
lupráci aj s inými RÚVZ v SR zabezpečený mikrobiologický skríning pacientov v epidemio-
logicky významnom kontakte s pacientmi s dokázanou kolonizáciou enterobaktériami produ-
kujúcimi karbapenemázy. Cielený dôkaz enterobaktérií produkujúcich karbapenemázy odbe-
rom stolice, resp. výteru z konečníka bol zabezpečený u 62 kontaktov. Vyšetrovali sa kontak-
ty po preklade do iných zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnej starostlivosti ako i po 
prepustení do domácej starostlivosti cestou všeobecných lekárov pre dospelých. 



 
 

 

 
Tab. III.9.1.Porovnanie výskytu NN v lôžkových zariadeniach v Bratislavskom kraji 
  

Počet hlásených 
 nákaz Počet hospit. Názov zariadenia 

2013  2014  2014  

Propor-
cia % 

UNB Nemocnica  Staré mesto 153 169 10323 1,6 
UNB Nemocnica Ružinov 448 425 33052 1,3 
UNB Nemocnica akad.L.Dérera 424 500 24561 2,0 
UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metoda 293 335 23543 1,4 
UNB ŠGN Podunajské Biskupice 69 84 2382 3,5 
OÚ sv. Alžbety 27 36 6779 0,5 
UNsP Milosrdní bratia 40 53 4209 1,3 
ŠNOP Bratislava 0 0 1225 0,0 
DFNsP 122 136 18442 0,7 
NOÚ Klenova 67 152 9843 1,5 
NÚSCH Bratislava 111 123 15277 0,8 
GPN KOCH 2 2 2065 0,1 
PNPP Pezinok 235 211 3018 7,0 
Nemocničná a.s. Malacky 57 61 5567 1,1 
Tetis s.r.o. Dunajská Lužná 0 0 1682 0,0 
Liečebňa sv. Františka 10 7 1390 0,5 
Centrum pre liečbu drogových závislostí 4 0 266 0,0 
Detská ozdravovňa Biela Skala 0 0 555 0,0 
NsP Medissimo 0 1 287 0,3 
B.Braun dialyzačné centrum Hlučinská 1 1 87 1,1 
FMC - dialyzačné služby Antolská 1 5 78 6,4 
Logman as dialyzačné centrum Limbová 5 5 0 89 0,0 
FMC - dialyzačné služby Ružinovská 0 0 75 0,0 
Nefrol. centrum Nemocničná as Malacky 0 0 51 0,0 
Hemodialýza Medimpax, Limbová 1 0 0 16 0,0 
Clinica orthopedica 0 0 565 0,0 
A - Klinik 0 0 0 0,0 
Spolu 2069 2301 165427 1,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Tab. III.9.2. Porovnanie výskytu NN podľa oddelení v lôžkových zariadeniach  
v Bratislavskom kraji 
 
 Počet hlásených nákaz Počet hospit. Proporcia 
Oddelenie 2013  2014  2014  % 
ARO 295 311 8118 3,8 
gastroenterologické 14 21 963 2,2 
detské 50 60 5681 1,1 
dialyzačné 7 14 396 3,5 
ODCH 176 224 3841 5,8 
geriatrické 99 118 4376 2,7 
gynekologické 20 12 11006 0,1 
hematologické 48 74 442 16,7 
chirurgické 294 325 31280 1,0 
infekčné 15 29 2446 1,2 
interné 326 320 15418 2,1 
kardiologické 22 18 4841 0,4 
kožné 0 2 1378 0,1 
nedonosenecké 26 37 1008 3,7 
neurochirurgické 22 49 1637 3,0 
neurologické 95 99 7942 1,2 
novorodenecké 3 1 8658 0,0 
očné 1 0 2509 0,0 
onkologické 81 94 7832 1,2 
ORL 5 2 4086 0,0 
ortopedické 65 45 5038 0,9 
plastická chirurgia 0 0 1423 0,0 
pľúcne 14 10 3344 0,3 
popáleninové 1 10 409 2,4 
pôrodnícke 19 16 8306 0,2 
psychiatrické 268 249 6638 3,8 
rádioterapeut. 5 10 1840 0,5 
rehabilitačné 18 25 3406 0,7 
traumatologické 35 64 5816 1,1 
urologické 45 62 5349 1,2 
Spolu 2069 2301 165427 1,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Tab. III.9.3  Výpis hlásených NN podľa diagnózy v Bratislavskom kraji 
 

Kód dg. Diagnóza Počet Proporcia 
% 

A02 Vylučovanie salmonel 1 0,04 
A020 Salmonelová enteritída 4 0,17 
A021 Salmonelová septikémia 1 0,04 
A045 Kampylobakteriálna enteritída 1 0,04 
A047 Enterokolitída zapríč.Clostridium difficile 375 16,30 
A048 Iné špecifikované bakteriálne infekcie 1 0,04 
A080 Rotavírusová enteritída 38 1,65 
A081 Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk 28 1,22 
A082 Adenovírusová enteritída 1 0,04 
A09 Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekč. pôvodu 27 1,17 
A401 Septikémia vyvolaná streptokokom zo skupiny B 1 0,04 
A402 Septikémia vyvolaná streptokokom zo skupiny D 52 2,26 
A408 Iná streptokoková septikémia 12 0,52 
A410 Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus 87 3,78 
A411 Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi 67 2,91 
A414 Septikémia vyvolaná anaeróbmi 1 0,04 
A415 Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami 336 14,60 
A418 Iná špecifikovaná septikémia 12 0,52 
A419 Nešpecifikovaná septikémia, septický šok 14 0,61 
A46 Ruža - erysipelas 1 0,04 
A481 Legionárska choroba 3 0,13 
B019 Varicella bez komplikácie 2 0,09 
B371 Pľúcna kandidóza 1 0,04 
B377 Kandidová septikémia 22 0,96 
B850 Pedikulóza zavinená Pediculus humanus capitis 4 0,17 
G002 Streptokokový zápal mozgových plien–streptok. meningitída 3 0,13 
G003 Stafylokoková meningitída 1 0,04 
G008 Iný bakteriálny zápal mozgových plien 2 0,09 
G009 Nešpecifikovaný bakteriálny zápal mozgových plien 7 0,30 
H043 Akútny zápal slzných ciest 1 0,04 
H10 Zápal spojovky 4 0,17 
J01 Akútny zápal prinosových dutín - sinusitis acuta 1 0,04 
J02 Akútny zápal hltana - pharyngitis acuta 2 0,09 
J03 Akútny zápal mandlí - tousillitis acuta 1 0,04 
J06 Akútne infekcie horných dýchacích ciest 92 4,00 
J150 Pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumoniae 8 0,35 
J151 Pneumónia vyvolaná Pseudomonas 8 0,35 
J152 Pneumónia vyvolaná Staphylococcus 10 0,43 
J154 Pneumónia vyvolaná inými streptokokmi 1 0,04 
J155 Pneumónia vyvolaná Escherichia coli 2 0,09 
J156 Pneumónia vyvolaná inými aeróbnymi gram-neg. baktériami 7 0,30 
J157 Pneumónia vyvolaná Mycoplasma pneumoniae 1 0,04 
J168 Pneumónia vyvolaná inými bližšie určenými inf.organizmami 7 0,30 
J180 Bližšie neurčená pneumónia 79 3,43 
J208 Akútna bronchitída vyvolaná inými špecifik. organizmami 15 0,65 



 
 

 

Pokračovanie č.1 

Kód dg. Diagnóza Počet Proporcia 
% 

J209 Bližšie neurčená akútna bronchitída 12 0,52 
J22 Nešpecifikovaná akútna infekcia dolných dýchacích ciest 2 0,09 
K12 Zápal ústnej sliznice - stomatitis 2 0,09 
K65 Zápal pobrušnice - peritonitis 10 0,43 
L03 Celulitída - flegmóna 1 0,04 
L08 Iné lokálne infekcie kože a podkožného tkaniva 10 0,43 
L89 Dekubitálny vred - preležanina 59 2,56 
N10 Akútna tubulointersticiálna nefritída 1 0,04 
N300 Akútna cystitída 146 6,35 
O23 Infekcie močovopohlavných orgánov v ťarchavosti 1 0,04 
O85 Puerperálna sepsa - popôrodná sepsa 1 0,04 
P360 Sepsa novorodenca vyvolaná streptokokom zo skupiny B 1 0,04 
P362 Sepsa novorodenca vyvolaná Staphylococcus aureus 1 0,04 
P363 Sepsa novorodenca vyvolaná inými a nešpecif. stafylokokmi 11 0,48 
P364 Sepsa novorodenca vyvolaná Escherichia coli 2 0,09 
P368 Iná bakteriálna sepsa novorodenca 6 0,26 
P369 Nešpecifikovaná bakteriálna sepsa novorodenca 5 0,22 
P393 Novorodenecká infekcia močového systému 1 0,04 
P398 Iné špecifikované infekcie typické pre perinatálnu periódu 1 0,04 
T801 Cievne komplikácie po infúzii,transfúzii,liečeb.injekcii 15 0,65 
T802 Infekcie po infúzii,transfúzii,liečeb.injekcii 12 0,52 
T813 Rozpad operačnej rany nezatriedený inde 198 8,60 
T814 Infekcia po výkone nezatriedená inde 36 1,56 
T835 Inf. a zápal.reakcia zav.protet.pomôckou moč.orgánov 229 9,95 
T845 Inf. a zápal.reakcia zav.vnútornou kĺbovou protézou 8 0,35 
T846 Inf. a zápal.reakcia zav.vnútornou fixačnou pomôckou 5 0,22 
T847 Inf. a zápal.reakcia zav.inými vnútor.ortop.pomôckami 2 0,09 
T857 Inf. a zápal.reakcia zav.inými vnútor.protet.pomôckami 160 6,95 
T874 Infekcia amputačného kýpťa 6 0,26 
Z223 Nosič inej bližšie určenej bakteriálnej infekcie 13 0,56 
Spolu   2301 100,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Tab. III.9.4  Výskyt NN podľa oddelení v Bratislavskom kraji 
 
  Hlásenie NN 
Oddelenie Bc Bl Ni Ki Pv Ta Tc Zi ∑ SR 
ARO   311               
GEK   21               
Detské   60               
Dialyzačné   14               
ODCH   224               
Geriatrické   118               
Gynekologické   12               
Hematologické   74               
Chirurgické   325               
Infekčné   29               
Interné   320               
Kardiologické   18               
Kožné   2               
Nedonosenecké   37               
Neurochirurgické   49               
Neurologické   99               
Novorodenecké   1               
Onkologické   94               
ORL   2               
Ortopedické   45               
Pľúcne   10               
Popáleninové   10               
Pôrodnícke   16               
Psychiatrické   249               
Rádioterapeut.   10               
Rehabilitačné   25               
Traumatologické   64               
Urologické   62               
Spolu  2301        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Tab. III.9.5  Výpis hlásených NN podľa diagnózy a EA v Bratislavskom kraji 
 

Diagnóza - MKCH Etiologické agens A02 A020 A021 A045 A047 A048 A080 A081 A082 A09 A401 A402 
adenovírus                 1       
norovírus               28         
rotavírus             38           
Campylobacter j.       1                 
Clostrid.diffic.         375               
S.enteritidis 1   1                   
S.enterica   1                     
S.infantis   1                     
S.sk.C   1                     
S.typhimurium   1                     
Pseudomonas           1             
Strept.sk. B                     1   
Strept.sk. D                       52 
negat.                   23     
kult. nevyšetr.                   4     
             

Diagnóza - MKCH Etiologické agens A408 A410 A411 A414 A415 A418 A419 A46 A481 B019 B371 B377 
Legion. pneum.                 3       
Candida albicans                     1 16 
Candida iná                       6 
Clostrid.perfring.       1                 
Acinetobacter         16               
Citrobacter         3               
E.coli         114               
Enterobacter          21               
Serratia marcescens         4               
Klebsiella sp.         1               
Kl.pneumoniae 
CPO         1               

Klebsiella oxy.         3               
Pseudom. aerug.         60               
Burkhold.cep.         1               
Proteus mirab.         14               
Morganella mor.         5               
Staphyl. aureus   47                     
MRSA   40                     
Staph.epiderm.     46                   
CoNS     21                   
Strept.sk. C 1                       
Streptococcus 11                       
gramnegat.         11               
grampozit           12             
negat.             14           
kult. nevyšetr.               1   2     



 
 

 

 
Pokračovanie 1 

Diagnóza - MKCH Etiologické agens B850 G002 G003 G008 G009 H043 H10 J01 J02 J03 J06 J150 
RS virus                     1   
Candida albicans                     1   
Acinetobacter       1             1   
Enterobacter                      2   
Klebsiella pneum.                   1 8 8 
Klebsiella oxy.                     2   
Pseudom. aerug.       1             5   
Stenotroph.malt.             1       2   
Staphyl. aureus                     8   
MRSA                     20   
Staph.epiderm.     1                   
Strept.pneum.                     3   
Strept.sk. D   3                     
gramnegat.                     1   
negat.         7               
Kult. nevyšetr. 4         1 3 1 2   38   
             
             

Diagnóza - MKCH Etiologické agens J151 J152 J154 J155 J156 J157 J168 J180 J208 J209 J22 K12 
Haem.influenza         1               
Mycoplasma pneum.           1             
Candida albicans             5   1       
vláknité huby             1           
Acinetobacter                 1       
E.coli       2                 
Enterobacter                  1       
Serratia marcescens         2               
Klebsiella pneum.               1 5       
Klebsiella oxy.               1         
Pseudom. aerug. 8               2       
Stenotroph.malt.         2       1       
Proteus mirab.         1               
Morganella mor.         1       1       
Staphyl. aureus   1             1     1 
MRSA   9             1       
Strept.sk. D     1                 1 
Streptococcus             1           
gramnegat.                 1       
kult. nevyšetr.               77   12 2   
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Pokračovanie 2 

Diagnóza - MKCH Etiologické 
agens K65 L03 L08 L89 N10 N300 O23 O85 P360 P362 
Candida albicans           3         
Acinetobacter     1               
Citrobacter           3         
E.coli 2     3 1 63         
Enterobacter      1               
Klebs. pneum. 1     8   9 1       
Klebsiella oxy. 1         2         
Pseudom. aerug. 1   2 8   2         
Proteus mirab. 1   1 8   9         
Morganella mor.           1         
Staphyl. aureus   1 2 1   1       1 
MRSA 1   1 10             
Staph.epiderm.                     
CoNS 1                   
Strept.sk .A     1               
Strept.sk. B                 1   
Strept.sk. D 2     2   6   1     
Streptococcus           1         
grampozit       1             
kult. nevyšetr.     1 18   46         

           
Diagnóza - MKCH Etiologické agens P363 P364 P368 P369 P393 P398 T801 T802 

Acinetobacter              1 
E.coli   2     1 1     
Enterobacter      2           
Klebsiella pneum.     3         1 
Klebsiella oxy.     1           
Staph.epiderm. 11           2   
Strept.sk. D               1 
Streptococcus                 
grampozit               1 
negat.       5         
Kult. nevyšetr.             13 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
Pokračovanie 3 

Diagnóza - MKCH Etiologické agens 
  T813 T814 T835 T845 T846 T847 T857 T874 Z223 
Candida albicans 2 1 7       6     
Citrobacter             1     
Bacillus cereus   1               
Clostrid.perfringens 1                 
Acinetobacter 5 2 5 1     12     
E.coli 34 5 60 1     7 1   
Enterobacter  3 2 4       9     
Enterob.cloacae CPO                 2 
Serratia marcescens 2           2     
Klebsiella pneum. 21 2 40   1 1 22 1   
Kl.pneumoniae CPO                 11 
Klebsiella oxy. 1   3       2     
Pseudom. aerug. 24 4 25       60     
Proteus mirab. 7 1 33       2 1   
Proteus vulgaris 1                 
Morganella mor. 3   3       3     
Staphyl. aureus 21 1   1 1   4 1   
MRSA 28 4 15 1 2   7     
Staph.epiderm. 14 1 1 1 1 1      
Stenotroph.malt.             9 1   
CoNS 8 3 2 3           
Strept.pneum.             1     
Strept.sk. B 2             1   
Strept.sk. D 18 3 24       9     
Streptococcus 2 1 1             
grampozit                   
negat. 1 5         4     
kultivačne nevyšetr.     6             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Tab. III.9.6.  Výskyt NN podľa oddelenia a lokalizácie infekcie v Bratislavskom kraji 
 

Lokalizácia infekcie 

črevná respiračná uroge-
nitálna 

kože a 
slizníc 

infekcie 
v mieste chir. 

výkonu a  
popáleniny 

Druh oddelenia 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 
ARO 19 0,83 137 5,95 22 0,96 3 0,13 27 1,17 
GEK 0 0,00 3 0,13 5 0,22 0 0,00 0 0,00 
Detské 48 2,09 1 0,04 0 0,00 2 0,09 0 0,00 
Dialyzačné 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
ODCH 92 4,00 18 0,78 45 1,96 17 0,74 3 0,13 
Geriatrické 63 2,74 8 0,35 17 0,74 3 0,13 0 0,00 
Gynekologické 1 0,04 0 0,00 1 0,04 0 0,00 7 0,30 
Hematologické 7 0,30 2 0,09 1 0,04 0 0,00 0 0,00 
Chirurgické 32 1,39 26 1,13 26 1,13 10 0,43 127 5,52 
Infekčné 22 0,96 1 0,04 2 0,09 1 0,04 0 0,00 
Interné 74 3,22 68 2,96 61 2,65 24 1,04 1 0,04 
Kardiologické 2 0,09 2 0,09 3 0,13 0 0,00 0 0,00 
Kožné 1 0,04 1 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Nedonosenecké 0 0,00 4 0,17 1 0,04 1 0,04 1 0,04 
Neurochirurgické 5 0,22 7 0,30 7 0,30 1 0,04 11 0,48 
Neurologické 23 1,00 29 1,26 22 0,96 1 0,04 1 0,04 
Novorodenecké 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Očné 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Onkologické 16 0,70 4 0,17 1 0,04 2 0,09 0 0,00 
ORL 1 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Ortopedické 12 0,52 2 0,09 3 0,13 0 0,00 24 1,04 
Paliatívne 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Pľúcne 5 0,22 3 0,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Popáleninové 2 0,09 1 0,04 0 0,00 2 0,09 0 0,00 
Pôrodnícke 1 0,04 0 0,00 1 0,04 0 0,00 9 0,39 
Psychiatrické 18 0,78 89 3,87 120 5,22 13 0,56 0 0,00 
Rádioterapeutické 3 0,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Rehabilitačné 8 0,35 3 0,13 9 0,39 3 0,13 1 0,04 
Traumatologické 1 0,04 3 0,13 7 0,30 1 0,04 39 1,69 
Urologické 20 0,87 1 0,04 25 1,09 0 0,00 4 0,17 
S p o l u 476 20,69 413 17,95 379 16,47 84 3,65 255 11,08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
   Pokračovanie 1 

Lokalizácia infekcie 

sepsy ostatné SPOLU Druh oddelenia 

abs. % abs. % abs. % 
ARO 99 4,30 4 0,17 311 13,52 
GEK 12 0,52 1 0,04 21 0,91 
Detské 9 0,39 0 0 60 2,61 
Dialyzačné 14 0,61 0 0 14 0,61 
ODCH 44 1,91 5 0,22 224 9,73 
Geriatrické 27 1,17 0 0 118 5,13 
Gynekologické 3 0,13 0 0 12 0,52 
Hematologické 64 2,78 0 0 74 3,22 
Chirurgické 93 4,04 11 0,48 325 14,12 
Infekčné 3 0,13 0 0 29 1,26 
Interné 77 3,35 15 0,65 320 13,91 
Kardiologické 11 0,48 0 0 18 0,78 
Kožné 0 0,00 0 0 2 0,09 
Nedonosenecké 28 1,22 2 0,09 37 1,61 
Neurochirurgické 2 0,09 16 0,70 49 2,13 
Neurologické 19 0,83 4 0,17 99 4,30 
Novorodenecké 1 0,04 0 0 1 0,04 
Očné 0 0,00 0 0 0 0,00 
Onkologické 69 3,00 2 0,09 94 4,09 
ORL 0 0,00 1 0,04 2 0,09 
Ortopedické 4 0,17 0 0 45 1,96 
Paliatívne 0 0,00 0 0 0 0,00 
Pľúcne 2 0,09 0 0 10 0,43 
Popáleninové 5 0,22 0 0 10 0,43 
Pôrodnícke 4 0,17 1 0,04 16 0,70 
Psychiatrické 8 0,35 1 0,04 249 10,82 
Rádioterapeutické 7 0,30 0 0 10 0,43 
Rehabilitačné 1 0,04 0 0 25 1,09 
Traumatologické 13 0,56 0 0 64 2,78 
Urologické 12 0,52 0 0 62 2,69 
S p o l u 631 27,42 63 2,74 2301 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Tab. III.9.7  Výskyt NN podľa EA a lokalizácie v Bratislavskom kraji   
 

Lokalizácia infekcie   

črevná respirač. urogen. kože a 
slizníc 

rany a 
popále-

niny 
sepsy ostatné SPOLU Etiolog. 

agens 

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % 

adenoví-
rus 

1 0,
0 

 0,0  0,0  0,
0 

 0,0  0,0  0,0 1 0,0 

norovírus 28 1,
2 

 0,0  0,0  0,
0 

 0,0  0,0  0,0 28 1,2 

rotavírus 38 1,
7 

 0,0  0,0  0,
0 

 0,0  0,0  0,0 38 1,7 

RS vírus  0,
0 

1 0,0  0,0  0,
0 

 0,0  0,0  0,0 1 0,0 
Haemoph. 
influ. 

 0,
0 

1 0,0  0,0  0,
0 

 0,0  0,0  0,0 1 0,0 
Legionel-
la  

 0,
0 

3 0,1  0,0  0,
0 

 0,0  0,0  0,0 3 0,1 
Mycop.  
pneum. 

 0,
0 

1 0,0  0,0  0,
0 

 0,0  0,0  0,0 1 0,0 
Candida 
albicans 

 0,
0 

14 0,6 10 0,4  0,
0 

3 0,1 16 0,7  0,0 43 1,9 
Candida 
 iná 

 0,
0 

 0,0  0,0  0,
0 

 0,0 6 0,3  0,0 6 0,3 
Vláknité 
 huby 

 0,
0 

1 0,0  0,0  0,
0 

 0,0  0,0  0,0 1 0,0 
Bacillu 
 cereus 

 0,
0 

 0,0  0,0  0,
0 

1 0,0  0,0  0,0 1 0,0 
Clostrid. 
perfring.A 

 0,
0 

 0,0  0,0  0,
0 

1 0,0 1 0,0  0,0 2 0,1 
Acineto-
bacter 

 0,
0 

14 0,6 5 0,2 1 0,
0 

8 0,3 16 0,7 2 0,1 46 2,0 
Camp. 
 jejuni 

1 0,
0 

 0,0  0,0  0,
0 

 0,0  0,0  0,0 1 0,0 
Citrobac-
ter 

 0,
0 

1 0,0 3 0,1  0,
0 

 0,0 3 0,1  0,0 7 0,3 
Clostrid. 
diffic. 

375 16
,3 

 0,0  0,0  0,
0 

 0,0  0,0  0,0 375 16,3 
S. 
enteritidis 

1 0,
0 

 0,0  0,0  0,
0 

 0,0 1 0,0  0,0 2 0,1 

S.enterica 1 0,
0 

 0,0  0,0  0,
0 

 0,0  0,0  0,0 1 0,0 

S.infantis 1 0,
0 

 0,0  0,0  0,
0 

 0,0  0,0  0,0 1 0,0 
Salm. 
skupiny C 

1 0,
0 

 0,0  0,0  0,
0 

 0,0  0,0  0,0 1 0,0 
Salm. 
typhim. 

1 0,
0 

 0,0  0,0  0,
0 

 0,0  0,0  0,0 1 0,0 

E.coli  0,
0 

10 0,4 126 5,5 3 0,
1 

41 1,8 115 5,0 2 0,1 297 12,9 
Entero-
bacter  

 0,
0 

12 0,5 4 0,2 1 0,
0 

5 0,2 23 1,0 2 0,1 47 2,0 
Enterobac  
KPE 

 0,
0 

 0,0  0,0  0,
0 

 0,0  0,0 2 0,1 2 0,1 

Serratia  
marces. 

 0,
0 

4 0,2  0,0  0,
0 

2 0,1 4 0,2  0,0 10 0,4 



 
 

 

Pokračovanie 1 
Lokalizácia infekcie 

črevná respirač. urogen. kože a 
slizníc 

rany a 
popále-

niny 

sepsy ostatné SPOLU 
Etiolg. 
agens 

ab % ab % ab % ab % ab % ab % ab % abs % 
Klebsiella  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 1 0,0  0,0 1 0,0 

Klebsiella  
pneum. 

 0,0 45 2,0 50 2,2 8 0,3 26 1,1 85 3,7  0,0 214 9,3 

Kleb.pneu
m. KPE 

 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 1 0,0 11 0,5 12 0,5 

Klebsiella  
oxy. 

 0,0 5 0,2 5 0,2  0,0 1 0,0 4 0,2 1 0,0 16 0,7 

Pseudo-
monas 

1 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 1 0,0 

Pseudom.  
aerug. 

 0,0 75 3,3 27 1,2 10 0,4 28 1,2 60 2,6 2 0,1 202 8,8 

Stenot-
hroph. 

 0,0 14 0,6  0,0 1 0,0 1 0,0  0,0  0,0 16 0,7 

Burkhold. 
cep. 

 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 1 0,0  0,0 1 0,0 

Proteus 
mirab. 

 0,0 3 0,1 42 1,8 9 0,4 10 0,4 13 0,6 1 0,0 78 3,4 

Proteus 
vulgaris 

 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 1 0,0  0,0 1 0,0 

Morga-
nella 

 0,0 5 0,2 4 0,2  0,0 3 0,1 5 0,2  0,0 17 0,7 

Staphyl.  
aureus 

 0,0 14 0,6 1 0,0 5 0,2 25 1,1 48 2,1  0,0 93 4,0 

MRSA  0,0 37 1,6 15 0,7 11 0,5 35 1,5 40 1,7 1 0,0 139 6,0 

Staph. 
epiderm. 

 0,0  0,0 1 0,0  0,0 18 0,8 57 2,5 3 0,1 79 3,4 

Staph. 
koag.neg 

 0,0  0,0 2 0,1  0,0 14 0,6 21 0,9 1 0,0 38 1,7 

Strept. 
pneum. 

 0,0 4 0,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 4 0,2 

Strept. 
sk. A 

 0,0  0,0  0,0 1 0,0  0,0  0,0  0,0 1 0,0 

Strept. 
sk. B 

 0,0  0,0  0,0  0,0 3 0,1 2 0,1  0,0 5 0,2 

Strept. 
sk. C 

 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 1 0,0  0,0 1 0,0 

Strept. 
sk. D 

 0,0 10 0,4 30 1,3 3 0,1 21 0,9 53 2,3 6 0,3 123 5,3 

Streptoc.  0,0 1 0,0 2 0,1  0,0 3 0,1 11 0,5  0,0 17 0,7 

gramne-
gat. 

 0,0 2 0,1  0,0  0,0  0,0 11 0,5  0,0 13 0,6 

grampozit  0,0  0,0  0,0 1 0,0  0,0 12 0,5 1 0,0 14 0,6 

negat. 11 0,5 9 0,4 9 0,4  0,0 2 0,1 19 0,8 9 0,4 59 2,6 

nevyše-
trené 

16 0,7 127 5,5 43 1,9 30 1,3 4 0,2  0,0 19 0,8 239 10,4 

Spolu 476 20,7 413 17,9 379 16,5 84 3,7 255 11,1 631 27,4 63 2,7 2301 100 



 
 

 

Tab. III.9.8  Prehľad o operáciách, operačných ranách a infekciách v mieste  
chirurgického výkonu 
 

Počet 

Oddelenie 
operácií 

operačných 
rán bez 

komplikácií 

infekcií v 
mieste 

chirurgického 
výkonu 

ARO   37 
Cievna chirurgia 2 224 2213 11 
ODCH   3 
Gynekol.-pôrodnícke 12 437 12 409 28 
Hrudníková chirurgia 1 095 1085 10 
Chirurgia ruky 1 599 1599 0 
Chirurgické 17 746 17620 126 
Interné 440 438 2 
Kardiochirurgické 1 980 1930 50 
Kardiologické   1 
Maxilofaciálna chirurgia 2 991 2 991 0 
Nedonosenecké   1 
Neurochirurgické 1 413 1 395 18 
Neurologické   1 
Očné 12 492 12 492 0 
ORL 5 383 5383 0 
Ortopedicko-traumatologické 9 388 9 291 97 
Plastická chirurgia 3244 3244 0 
Pľúcne    
Popáleninové 400 400 0 
Rehabilitačné   1 
Urologické 5 871 5 866 5 
S p o l u 78 703 78356 391 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

II. Štátny zdravotný dozor 
 

     V roku 2014 vykonali odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
Bratislava hlavné mesto 1565 hygienických previerok zameraných na kontrolu dodržiavania 
zásad hygienicko-epidemiologického režimu v súkromných i štátnych zdravotníckych zaria-
deniach Bratislavského kraja. V porovnaní s rokom 2013 bol zaznamenaný vzostup o 6,8%. V 
90,9% išlo o komplexné previerky, v rámci ktorých boli vykonané kontroly sterility vysterili-
zovaných zdravotníckych pomôcok, kontroly účinnosti procesu sterilizácie zdravotníckych 
pomôcok, kontroly mikrobiálnej kontaminácie prostredia (zdravotníckych pomôcok, pracov-
ných povrchov, podláh) alebo kontroly hygienickej a chirurgickej dezinfekcie rúk zdravotníc-
kych pracovníkov alebo kontroly mikrobiálnej kontaminácie ovzdušia v čistých priestoroch 
zdravotníckych zariadení. V súvislosti s nozokomiálnou nákazou bolo v roku 2014 realizova-
ných 34 kontrol, a to najmä v súvislosti s výskytom enterobaktérií produkujúcich karbapene-
mázy. 

 
Ako súčasť hygienických previerok bolo v  roku 2014 realizovaných celkovo 1387 odbe-

rov na  laboratórne vyšetrenie mikrobiálnej kontaminácie prostredia zdravotníckych zariadení 
(kontrola sterility vysterilizovaných zdravotníckych pomôcok, kontrola mikrobiálnej konta-
minácie prostredia a rúk zdravotníckych pracovníkov). Počet odberov klesol v roku 2014 
oproti priemeru za posledných 5 rokov o 30,8%, ešte výraznejší pokles o 54,9% bol zazname-
naný v porovnaní s rokom 2013.  

Kontrola sterility vysterilizovaných zdravotníckych pomôcok bola v roku 2014 vykonaná 
u 215 sterilných zdravotníckych pomôcok, odobraných bolo 177 sterov a 38 vzoriek. Tieto 
odbery tvorili 15,5% z celkového počtu odberov. Počet odberov sterilných zdravotníckych 
pomôcok klesol oproti roku 2013 (313 odberov) o 31,3%. Pokles bol zaznamenaný i v porov-
naní s priemerom za posledných 5 rokov (o 28,8%). Najviac sterilných zdravotníckych pomô-
cok bolo odobraných v operačných sálach zariadení jednodňovej chirurgie (23,7%). V 14,0% 
išlo o stery z vysterilizovaných pomôcok v prevádzkach osobných služieb obyvateľstvu (pe-
dikúry). Odbery sterilných zdravotníckych pomôcok na  oddeleniach centrálnych sterilizácií 
tvorili 9,8%. V operačných sálach jednotlivých chirurgických odborov, chirurgických a ORL 
ambulanciách bolo odobraných 8,4% sterilných zdravotníckych pomôcok. V 13,5% sa kon-
trolovala sterilita vzoriek sterilných kultivačných pôd používaných na kontrolu sterility vyste-
rilizovaných zdravotníckych pomôcok i kontrolu mikrobiálnej kontaminácie prostredia, tzv. 
kontroly. 

 V roku 2014 bolo zistených 33 nevyhovujúcich vzoriek sterilných zdravotníckych pomô-
cok, t.j. percento kultivačne pozitívnych vzoriek predstavovalo 15,3%. Avšak 75,8% nevyho-
vujúcich vzoriek (25 vzoriek) tvorili vzorky odobrané v prevádzkach osobných služieb oby-
vateľstvu (pedikúry). Podiel nevyhovujúcich vzoriek v pedikúrach predstavoval 83,3% z cel-
kového počtu odberov. Išlo o kovové pedikérske nástroje sterilizované voľne v horúcovzdu-
chových sterilizátoroch. Pri kontrolách v týchto prevádzkach boli zistené závažné nedostatky 
pri manipulácii s vysterilizovanými nástrojmi. 

V zdravotníckych zariadeniach bolo z celkového počtu 185 odberov v roku 2014 ziste-
ných len 8 nevyhovujúcich vzoriek, t.j. percento kultivačne pozitívnych vzoriek predstavova-
lo 4,3%. Podiel kultivačne pozitívnych vzoriek z celkového počtu odberov sterilných zdra-
votníckych pomôcok v zdravotníckych zariadeniach bol v roku 2014 na úrovni roku 2013 (len 
s miernym vzostupom o 0,8%) a klesol o 2,2% v porovnaní s priemerom za posledných 5 ro-
kov. Najvyššie percento nevyhovujúcich vzoriek (27,8%) sa zistilo v ORL ambulanciách. Vo 
všetkých piatich prípadoch išlo o kovové nástroje sterilizované voľne cirkulujúcim horúcim 
vzduchom. Dve kultivačne pozitívne vzorky vysterilizovaných zdravotníckych pomôcok boli 
zistené v ortopedickej operačnej sále, pričom podiel kultivačne pozitívnych vzoriek tvoril 



 
 

 

13,3% z celkového počtu odberov. Išlo o kovové nástroje sterilizované v jednorazovom kom-
binovanom obale v parnom sterilizátore. Kultivačne nevyhovujúca vzorka bola zistená i na 
oddelení mliečnej výživy, išlo o vrchnák na sklenenú kojeneckú fľašu, ktorý bol sterilizovaný 
voľne v horúcovzduchovom sterilizátore.  

Nulové percento nevyhovujúcich vzoriek bolo zistené v operačných sálach zariadení jed-
nodňovej chirurgie, gynekologickej operačnej sále ako i v stomatologických, gastroenterolo-
gických a chirurgických ambulanciách. Žiadna kultivačne pozitívna vzorka nebola zistená na 
oddelení centrálnej sterilizácie, na jednotke intenzívnej starostlivosti interného oddelenia ako 
i v banke ženského mlieka. Vyhovujúce boli aj výsledky sterility kontrolných kultivačných 
pôd.  

Podľa druhu materiálu najvyššie percento kultivačne pozitívnych vzoriek bolo zistené u 
sterilných zdravotníckych pomôcok z kovu (29,6%). Jedna kultivačne pozitívna vzorka u 
zdravotníckych pomôcok zo skla tvorila 11,1%. U zdravotníckych pomôcok z gumy, textilu, 
plastov i kombinovaného materiálu bolo zistené nulové percento kultivačne pozitívnych vzo-
riek. Ako vyhovujúce boli vyhodnotené aj všetky stery z endoskopov I. kategórie a vzorky 
roztokov (sterilné kultivačné pôdy). 

Kontrola sterility podľa druhu obalu ukázala, že jednoznačne najvyššie percento nevyho-
vujúcich vzoriek bolo u zdravotníckych pomôcok sterilizovaných voľne (až 60,8%). Toto 
vysoké percento bolo spôsobené nevyhovujúcou kontrolou sterility pedikérskych nástrojov. 
Okrem zdravotníckych pomôcok sterilizovaných voľne boli zistené i 2 kultivačne pozitívne 
vzorky zdravotníckych pomôcok sterilizovaných v jednorazových kombinovaných obaloch, 
ktoré tvorili 2,0%. Nulové percento nevyhovujúcich vzoriek bolo zistené u zdravotníckych 
pomôcok sterilizovaných v kontajneroch, papierových obaloch i kazetách. I zdravotnícke po-
môcky sterilizované v iných obaloch (sklo) vykazovali nulové percento kultivačne pozitív-
nych vzoriek (sterilné kultivačné pôdy). 

Podľa spôsobu sterilizácie bola v roku 2014 vykonaná kontrola sterility len u zdravotníc-
kych pomôcok sterilizovaných cirkulujúcim horúcim vzduchom a vlhkým teplom. U zdravot-
níckych pomôcok sterilizovaných v horúcovzduchových sterilizátoroch bolo zistených až 
51,7% nevyhovujúcich vzoriek. Percento nevyhovujúcich vzoriek zdravotníckych pomôcok 
sterilizovaných v parných sterilizátoroch tvorilo 1,3% (2 kultivačne pozitívne vzorky).  

 
V rámci kontrol dodržiavania zásad hygienicko-epidemiologického režimu v jednotlivých 

zdravotníckych zariadeniach sa odoberali aj stery na laboratórne vyšetrenie mikrobiálnej kon-
taminácie prostredia. V roku 2014 bolo odobraných a laboratórne vyšetrených 1132 sterov z 
prostredia, ktoré tvorili 81,6% z celkového počtu odberov. Počet sterov z prostredia klesol v 
porovnaní s rokom 2013 o 48,2%. Pokles (o 20,1%) bol zaznamenaný i v porovnaní s prie-
merným počtom sterov odobraných za posledných 5 rokov. Z celkového počtu odobraných 
sterov 58,5% tvorili stery z prostredia oddelení zdravotníckych zariadení (662 sterov). V 
20,5% išlo o stery odobrané v ambulantných zdravotníckych zariadeniach (232 strov) a 15,5% 
tvorili stery z prostredia operačných sál (175 sterov). V roku 2014 bola kontrolovaná i mikro-
biálna kontaminácia kontaktných povrchov v prevádzkach osobných služieb obyvateľstvu. V 
prevádzkach pedikúr bolo odobraných 63 sterov, ktoré tvorili 5,6% z celkového počtu odob-
raných sterov na kontrolu mikrobiálnej kontaminácie prostredia. V ústavných zdravotníckych 
zariadeniach bolo najviac sterov odobraných na oddeleniach anesteziológie a intenzívnej me-
dicíny (10,1%), interných (7,3%), ortopedických (6,5%), chirurgických (6,3%) a traumatolo-
gických oddeleniach (5,6%). Kontrola mikrobiálnej kontaminácie prostredia operačných sál 
bola realizovaná v operačných sálach zariadení jednodňovej chirurgie (8,6%) ako i jednotli-
vých chirurgických odborov (6,9%). Z ambulantných zdravotníckych zariadení bolo najviac 
sterov odobraných v gastroenterologických ambulanciách (5,4%), ambulanciách zariadení 
jednodňovej chirurgie (4,4%) a v stomatologických ambulanciách (2,3%). Celkovo bolo v 



 
 

 

roku 2014 odobraných a kultivačne vyšetrených 1065 sterov z kontaktných povrchov 
(94,1%). Stery z iných, resp. bežných povrchov tvorili 5,9% (67 sterov). 

Z celkového počtu 1132 sterov z prostredia nevyhovelo pre prítomnosť patogénnych mik-
roorganizmov 234 sterov, t.j. 20,7%. Podiel nevyhovujúcich sterov z prostredia bol na úrovní 
roka 2013 len s minimálnym vzostupom o 1,7%, v porovnaní s priemerom za posledných 5 
rokov bol evidovaný pokles o 4,7%. U kontaktných povrchov bolo zistených 19,7% nevyho-
vujúcich sterov. U iných, resp. bežných povrchov bolo  percento nevyhovujúcich sterov vyš-
šie a tvorilo 35,8%. Podiel nevyhovujúcich sterov z kontaktných povrchov stúpol oproti roku 
2013 o 3,0%, u iných povrchov bol na úrovni predchádzajúceho roka.  

Najvyššie percento nevyhovujúcich sterov z prostredia oddelení ústavných zdravotníc-
kych zariadení sa zistilo na oddelení arytmií a kardiostimulácie (55,6%) a chirurgických od-
deleniach (43,7%). Vysoké percento nevyhovujúcich sterov bolo aj na dojčeneckých oddele-
niach (38,5%), detských oddeleniach (35,7%), oddeleniach radiačnej onkológie (35,0%), in-
terných oddeleniach (34,9%), traumatologických oddeleniach (34,9%), oddelení prípravy lie-
kov (33,3%) a ORL oddeleniach (31,6%). Nulové percento nevyhovujúcich sterov bolo ziste-
né na oddelení centrálnej sterilizácie, jednotke intenzívnej starostlivosti ortopedického odde-
lenia a v nemocničnej lekárni. V ambulantných zdravotníckych zariadeniach bolo v porovnaní 
s oddeleniami zistené výrazne nižšie percento nevyhovujúcich sterov. Najvyššie bolo zistené 
v ambulanciách zariadení jednodňovej chirurgie (18,0%), v chirurgických (17,6%) a gastroen-
terologických ambulanciách (16,4%). Nulové percento nevyhovujúcich sterov bolo zistené v 
dermatologických, gynekologických ambulanciách, ambulanciách všeobecných lekárov pre 
deti a dorast a v odberových ambulanciách. Ešte výrazne nižšie percento nevyhovujúcich ste-
rov z prostredia bolo zistené kontrolou mikrobiálnej kontaminácie prostredia operačných sál. 
Vyššie percento nevyhovujúcich sterov bolo zistené v očných operačných sálach (8,3%). Per-
cento nevyhovujúcich sterov operačných sál zariadení jednodňovej chirurgie tvorilo 3,1% a v 
ortopedických operačných sálach bolo zistených 2,3% nevyhovujúcich sterov. Nulové percen-
to nevyhovujúcich sterov bolo zistené v gynekologických operačných sálach.  

Výsledky laboratórnych vyšetrení sterov z prostredia aj v roku 2014 opakovane poukazo-
vali na nedostatočne vykonávanú dekontamináciu zdravotníckych pomôcok, povrchov a pod-
láh v zdravotníckych zariadeniach. Najvyšší podiel nevyhovujúcich vzoriek (50,0%) bol zis-
tený u roztokov vody (2x destilovaná voda na oddelení liečebnej výživy, 1x voda určená na 
preplach hadice na odsávanie na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny). V nevyho-
vujúcich vzorkách boli izolované 2x gramnegatívne nefermentujúce paličky, 1x Pseudomonas 
aeruginosa. Vysoké percento kultivačne pozitívnych vzoriek bolo v roku 2014 zistené aj u 
sterov z pomôcok na upratovanie a toaletu pacientov (42,6%) a lôžkovín a bielizne pacientov 
(33,3%). Stery z nástrojov a pomôcok s vlhkým prostredím vykazovali 21,7% nevyhovujú-
cich sterov, stery z prostredia endoskopických pracovísk s endoskopmi II. katergórie 20,7% a 
podiel nevyhovujúcich sterov z pomôcok na stravovanie pacientov tvoril 18,8%. Stery z ná-
strojov a pomôcok so suchým prostredím vykazovali 12,2% nevyhovujúcich sterov. Nulové 
percento nevyhovujúcich sterov bolo v roku 2014 zaznamenané u sterov z prístrojov na udr-
žiavanie vitálnych funkcií, u vzoriek dezinfekčných roztokov a mastí a gélov. 

Na kontrolu účinnosti maloplošnej dezinfekcie bolo celkovo odobraných 761 sterov, z to-
ho 56,2% na oddeleniach (428 sterov), 18,1% v ambulanciách (138 sterov) a 17,3% tvorila 
kontrola účinnosti maloplošnej dezinfekcie v operačných sálach zdravotníckych zariadení 
(132 sterov). V roku 2014 bolo odobraných i 63 sterov na kontrolu maloplošnej dezinfekcie v 
prevádzkach osobných služieb obyvateľstvu. V prípade veľkoplošnej dezinfekcie bolo celko-
vo vyšetrených 68 sterov z iných povrchov. Z celkového počtu 58,8% tvorili stery z iných 
povrchov oddelení (40 sterov), 27,9% stery z iných povrchov operačných sál (19 sterov) a v 
13,2 % išlo o kontrolu účinnosti veľkoplošnej dezinfekcie ambulantných zdravotníckych za-
riadení (9 sterov).  



 
 

 

Nevyhovujúce stery z kontaktných povrchov (maloplošná dezinfekcia) v ambulanciách 
tvorili 10,1% a na oddeleniach 26,9%, t.j. v ambulanciách bol zistený o 16,8% nižší podiel 
nevyhovujúcich sterov v porovnaní s oddeleniami. V prípade veľkoplošnej dezinfekcie boli 
zistené výrazne vyššie percentá nevyhovujúcich sterov. Nevyhovujúce stery z iných, resp. 
bežných povrchov ambulancií tvorili 22,2% a oddelení 50,0%. Podiel nevyhovujúcich sterov 
z iných povrchov (veľkoplošná dezinfekcia) bol na oddeleniach zdravotníckych zariadení 
vyšší o 27,8% v porovnaní s ambulanciami. Najnižšie percento nevyhovujúcich sterov bolo 
zistené v operačných sálach. Percento nevyhovujúcich sterov z kontaktných povrchov (malo-
plošná dezinfekcia) operačných sál tvorilo 4,5% a bolo nižšie v porovnaní s ambulanciami (o 
5,6%) i oddeleniami (o 22,4%). Aj v prípade veľkoplošnej dezinfekcie operačných sál bolo v 
porovnaní s ambulanciami a oddeleniami zistené významne nižšie percento nevyhovujúcich 
sterov. Podiel nevyhovujúcich sterov z iných povrchov (veľkoplošná dezinfekcia) odobraných 
na operačných sálach predstavoval 10,5%, t.j. bol o 39,5% nižší v porovnaní s oddeleniami a 
o 11,7% s ambulanciami.  

 
Stery na kontrolu mikrobiálnej kontaminácie rúk zdravotníckych pracovníkov tvorili v ro-

ku 2014 len 2,9% z celkového počtu odberov. Odobraných a laboratórne vyšetrených bolo 40 
sterov z rúk zdravotníckych pracovníkov.  

Z celkového počtu 75,0% (30 sterov) tvorili stery z rúk zdravotníckych pracovníkov v 
rámci hygienickej dezinfekcie rúk, ktorej stále nie je zdravotníckymi pracovníkmi venovaná 
náležitá pozornosť. Účinnú dezinfekciu rúk zdravotnícki pracovníci neustále podceňujú a za-
nedbávajú, hoci patrí medzi najjednoduchšie, najlacnejšie, ale zároveň najefektívnejšie spôso-
by prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká.  

Z počtu odobraných 30 sterov po hygienickej dezinfekcii v 53,3% išlo o stery z rúk leká-
rov (16 sterov), v 40,0% o stery z rúk zdravotných sestier (12 sterov) a 6,7% (2 stery) tvorili 
stery z rúk sanitárov. Najviac sterov z rúk bolo odobraných na ortopedických oddeleniach 
(40,0%).  

Ako nevyhovujúcich (obsahujúcich patogénne mikroorganizmy) bolo v roku 2014 vyhod-
notených 9 sterov, t.j. 30,0%. Toto predstavuje výrazný vzostup o 23,0% v porovnaní s per-
centom nevyhovujúcich sterov zistených v roku 2013. Vzostup (o 17,5%) bol zaznamenaný i 
v porovnaní s priemerným percentom nevyhovujúcich sterov v posledných rokoch. Najvyššie 
percento nevyhovujúcich sterov bolo zistené u zdravotníckych pracovníkov jednotky inten-
zívnej starostlivosti traumatologického oddelenia (50,0%). Vyššie percento nevyhovujúcich 
sterov bolo zistené na ortopedických (33,3%) a neurochirurgických oddeleniach (25,0%). Ako 
vyhovujúce boli vyhodnotené všetky stery z rúk zdravotníckych pracovníkov oddelení aneste-
ziológie a intenzívnej medicíny, oddelenia centrálnej sterilizácie a chirurgickej ambulancie. 

Najvyšší podiel nevyhovujúcich sterov po hygienickej dezinfekcii rúk bol zistený u leká-
rov, a to až 50,0% z celkovo odobraných 16 sterov z rúk. U zdravotných sestier bolo zistené 
výrazne nižšie percento nevyhovujúcich sterov z rúk, ktoré tvorilo 8,3%. U sanitárov boli 
všetky odobrané stery z rúk vyhodnotené ako vyhovujúce. U zdravotných sestier bol podiel 
nevyhovujúcich sterov z rúk na úrovni predchádzajúceho roka. U  sanitárov bol v porovnaní s 
rokom 2013 zaznamenaný pokles o 6,8%. U lekárov podiel nevyhovujúcich sterov z rúk vý-
razne stúpol o 45,5%. 

V roku 2014 bolo v operačných sálach ústavných zdravotníckych zariadení Bratislavského 
kraja odobraných aj 10 sterov na kontrolu mikrobiálnej kontaminácie po predoperačnej prí-
prave rúk. Tieto odbery predstavovali 25,0% z celkového počtu sterov z rúk v roku 2014. 
Všetky stery boli odobrané po predoperačnej príprave rúk inštrumentárok. 

Nakoľko stery z rúk boli odobrané okamžite po vykonaní chirurgickej prípravy rúk, za 
vyhovujúce boli považované len stery s nulovou prítomnosťou mikroorganizmov. Ako nevy-
hovujúcich bolo vyhodnotených 8 sterov, t.j. až 80,0%. V porovnaní s rokom 2013 bol za-
znamenaný výrazný vzostup podielu nevyhovujúcich sterov o 34,3%. 



 
 

 

V steroch z rúk po predoperačnej príprave rúk jednoznačne prevládali grampozitívne mik-
roorganizmy, ako najčastejšie izolovaný bakteriálny kmeň boli stafylokoky koaguláza nega-
tívne (8x). V jednom stere z rúk po predoperačnej príprave bol izolovaný patogénny mikroor-
ganizmus (Clostridium sp.). 

 
S požiadavkami na čistotu a mikrobiologickú nezávadnosť ovzdušia čistých priestorov 

zdravotníckych zariadení úzko súvisí význam hodnotenia kvality ovzdušia z hľadiska mikro-
biálnej kontaminácie. Aeroskopom RCS Plus Air Sampler sa v čistých priestoroch zdravot-
níckych zariadení vykonalo 12 meraní ovzdušia. V roku 2014 bolo realizovaných aj 5 meraní 
mikrobiologickej kvality ovzdušia v iných priestoroch zdravotníckych zariadení a 16 meraní v 
kancelárskych priestoroch na základe žiadosti prevádzkovateľov pre podozrenie na výskyt 
plesní. Celkový počet meraní ovzdušia v roku 2014 tak predstavoval 33 meraní. V porovnaní 
s rokom 2013 bol zaznamenaný pokles o 58,8%, ešte výraznejší pokles (o 64,0%) bol evido-
vaný oproti priemernému počtu meraní za posledných 5 rokov.  

Z celkového počtu 12 meraní mikrobiologickej kvality ovzdušia v čistých priestoroch 
zdravotníckych zariadení 91,7% predstavovali merania v operačných sálach zdravotníckych 
zariadení Bratislavského kraja (11 meraní). Merania boli v 81,8% realizované v operačných 
sálach ústavných zdravotníckych zariadení (9 meraní). V operačných sálach zariadení jedno-
dňovej chirurgie bolo realizovaných 18,2% (2 merania). V roku 2014 bolo realizované i jedno 
meranie mikrobiologickej kvality ovzdušia čistej strany oddelenia centrálnej sterilizácie.  

Celkový podiel nevyhovujúcich meraní čistoty ovzdušia predstavoval 33,3% (11 nevyho-
vujúcich meraní). Išlo o pokles o 20,5% v porovnaní s rokom 2013 a pokles o 27,9% bol za-
znamenaný i oproti priemeru za posledných 5 rokov. Z 5 meraní v iných priestoroch zdravot-
níckych zariadení bolo 80,0% (4 merania) vyhodnotených ako nevyhovujúcich, a to pre prí-
tomnosť plesní. Merania mikrobiologickej kvality ovzdušia v kancelárskych priestoroch boli 
v 18,8% (3 merania) vyhodnotené ako nevyhovujúce, nakoľko nevyhoveli požiadavkám vy-
hlášky MZ SR č. 259/2008 Z.z. o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimál-
nych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. 

Z celkového počtu 12 meraní mikrobiologickej kvality ovzdušia v čistých priestoroch 
zdravotníckych zariadení nevyhoveli požiadavkám Prílohy č. 1 vyhlášky MZ SR č. 553/2007 
Z.z., ktorou sa ustanovujú najvyššie prípustné koncentrácie prachových častíc a mikrobiolo-
gických faktorov v čistých priestoroch zdravotníckych zariadení 4 merania, t.j. 33,3%.  V 
porovnaní s rokom 2013 bol zaznamenaný pokles nevyhovujúcich meraní o 17,4%. 

V operačných sálach zdravotníckych zariadení Bratislavského kraja bolo ako nevyhovujú-
cich vyhodnotených 36,4% (4 merania), pričom v porovnaní s minulých rokom bol zazname-
naný pokles počtu nevyhovujúcich meraní o 23,2%. V operačných sálach ústavných zdravot-
níckych zariadení bolo zistených 33,3% nevyhovujúcich meraní, v operačných sálach zaria-
dení jednodňovej chirurgie bol podiel nevyhovujúcich meraní vyšší a tvoril 50,0% (jedno ne-
vyhovujúce meranie z dvoch). Ako vyhovujúce bolo vyhodnotené meranie mikrobiologickej 
kvality ovzdušia v čistých priestoroch oddelenia centrálnej sterilizácie.  

Merania mikrobiologickej čistoty ovzdušia v čistých priestoroch zdravotníckych zariade-
ním boli vo všetkých prípadoch vyhodnotené ako nevyhovujúce pre zvýšený celkový počet 
mikroorganizmov. Vo vzorkách ovzdušia boli vo väčšine prípadov dokázané G pozitívne 
mikroorganizmy, najčastejšie boli izolované stafylokoky koaguláza negatívne (11x). Patogén-
ne mikroorganizmy neboli vo vzorkách ovzdušia čistých priestorov zdravotníckych zariadení 
dokázané. Nulovú prítomnosť mikroorganizmov vo vzorke ovzdušia vykazovalo 1 meranie.   

V čistých priestoroch zdravotníckych zariadení nie je v mnohých prípadoch možné do-
siahnuť požadovanú úroveň mikrobiologickej čistoty ovzdušia pre nefunkčnú, zastaranú 
vzduchotechniku a zároveň v praxi veľmi často zisťované nedostatky v jej pravidelnej dekon-
taminácii, ktorej sa nevenuje náležitá pozornosť (vymenia sa len filtre). Pri kontrolách sa však 



 
 

 

často zisťuje aj nedôsledné dodržiavanie vstupného filtra a celkovo nedodržiavanie zásad hy-
gienicko-epidemiologického režimu v čistých priestoroch zdravotníckych zariadení.  

 
V roku 2014 bolo v Bratislavskom kraji realizovaných spolu 2094 kontrol účinnosti pro-

cesu sterilizácie zdravotníckych pomôcok biologickými indikátormi Bacillus atrophaeus a 
Geobacillus stearothermophillus. Realizovaných bolo 1048 testovaní účinnosti procesu steri-
lizácie vlhkým teplom, 996 kontrol účinnosti procesu sterilizácie cirkulujúcim horúcim vzdu-
chom, 29 testovaní plazmových, 20 testovaní formaldehydových sterilizátorov a v jednom 
prípade bola kontrolovaná účinnosť procesu sterilizácie zdravotníckych pomôcok sterilizova-
ných v inom type sterilizačného prístroja (Chemiclave). Celkový počet testovaní stúpol oproti 
roku 2013 o 13,2%, ešte výraznejší vzostup o 80,2% bol zaznamenaný v porovnaní s prieme-
rom za posledných 5 rokov. 

Z celkového počtu evidovaných 920 horúcovzduchových sterilizátorov v rámci Bratislav-
ského kraja bola kontrolovaná účinnosť procesu sterilizácie v 58,7%, t.j. u 540 sterilizačných 
prístrojov. U parných sterilizátorov (809 evidovaných prístrojov) sa kontrolovala účinnosť 
procesu sterilizácie v 49,1% (397 prístrojov). U plazmových (evidovaných 6 prístrojov) a 
formaldehydových (evidovaných 7 prístrojov) sterilizačných prístrojov bola v roku 2014 kon-
trolovaná účinnosť procesu sterilizácie zdravotníckych pomôcok u všetkých sterilizátorov 
umiestnených v zdravotníckych zariadeniach alebo iných prevádzkach v Bratislavskom kraji. 
Pravidelná kontrola biologickými indikátormi jedného etylénoxidového sterilizátora evidova-
ného v rámci Bratislavského kraja je zabezpečená mimo odborných pracovníkov RÚVZ Bra-
tislava hlavné mesto. 

Do vykazovaného počtu kontrol účinnosti procesu sterilizácie sú zahrnuté kontroly účin-
nosti, ktoré vykonali odborní pracovníci RÚVZ Bratislava, odborní pracovníci Univerzitnej 
nemocnice Bratislava (kontrola účinnosti procesu sterilizácie v 5 ústavných zdravotníckych 
zariadeniach patriacich pod UNB) a súkromné firmy vykonávajúce kontrolu účinnosti procesu 
sterilizácie na základe objednávky žiadateľa. V prípade ostatných sterilizačných prístrojov 
evidovaných v Bratislavskom kraji je kontrola účinnosti procesu sterilizácie vykonávaná 
priamo zamestnancami zdravotníckych zariadení zodpovednými za proces sterilizácie zdra-
votníckych pomôcok za použitia self-contained biologických indikátorov. 

  V roku 2014 bolo v Bratislavskom kraji realizovaných 1048 kontrol účinnosti procesu 
sterilizácie parných sterilizátorov so vzostupom oproti roku 2013 o 5,4%. Ešte výraznejší 
vzostup o 22,7% bol zaznamenaný v prípade horúcovzduchových sterilizátorov. Realizova-
ných bolo 996 kontrol účinnosti procesu sterilizácie. Výrazný vzostup v počte kontrol účin-
nosti procesu sterilizácie zdravotníckych pomôcok bol evidovaný v porovnaní s priemerom za 
posledných 5 rokov, v prípade sterilizácie vlhkým teplom o 83,0%, v prípade sterilizácie cir-
kulujúcim horúcim vzduchom o 81,3%. Vzostup o 38,1% v porovnaní s rokom 2013 bol za-
znamenaný aj v počte kontrol účinnosti procesu sterilizácie plazmových sterilizačných prí-
strojov (29 kontrol). Vzostup oproti priemeru za posledných 5 rokov bol o 16%. K  poklesu o 
4,8% v porovnaní s rokom 2013 došlo v počte kontrol účinnosti procesu sterilizácie formal-
dehydových sterilizátorov (20 kontrol), avšak v porovnaní s priemerom za posledných 5 ro-
kov bol evidovaný vzostup o 47,1%.  

Odbornými pracovníkmi RÚVZ Bratislava bolo v roku 2014 vykonaných 256 kontrol 
účinnosti procesu sterilizácie biologickými systémami. Z celkového počtu 55,1% kontrol sa 
realizovalo v rámci výkonu ŠZD (141 kontrol) na jednotlivých oddeleniach zdravotníckych 
zariadení (47,5%), v odborných ambulanciách (42,6%), v mikrobiologických, biochemických 
a hygienických laboratóriách (5,0%), v prevádzkach osobných služieb obyvateľstvu (2,8%), v 
zariadeniach jednodňovej zdravotnej starostlivosti (1,4%) a v lekárňach (0,7%). V 44,9% 
(115 kontrol) boli kontroly účinnosti procesu sterilizácie vykonané formou platených služieb. 
Testovali sa sterilizátory v odborných ambulanciách (61,7%), v prevádzkach osobných slu-



 
 

 

žieb obyvateľstvu (20,0%), v laboratóriách (9,6%), v zariadeniach jednodňovej zdravotnej 
starostlivosti (6,1%) a v lekárňach (2,6%).  

V roku 2014 bolo zistených 56 nevyhovujúcich kontrol účinnosti procesu sterilizácie, kto-
ré tvorili 2,7%. Podiel nevyhovujúcich výsledkov z celkového počtu kontrol stúpol oproti 
roku 2013 o 1,6% a o 0,9% v porovnaní s priemerom za posledných 5 rokov. Najvyšší podiel  
kultivačne pozitívnych výsledkov (17,2%) bol zistený u plazmových sterilizátorov (5 nevy-
hovujúcich kontrol z 29). Podiel nevyhovujúcich testovaní plazmových sterilizátorov stúpol 
oproti roku 2013 o 7,7%, rovnaký vzostup bol evidovaní i v porovnaní s priemerom za po-
sledných 5 rokov. V roku 2014 bolo zistených 2,8% nevyhovujúcich kontrol účinnosti proce-
su sterilizácie cirkulujúcim horúcim vzduchom (28 nevyhovujúcich testovaní), čo je na úrovni 
roka 2013 ako i priemeru za posledných 5 rokov. V prípade sterilizácie vlhkým teplom pred-
stavoval podiel nevyhovujúcich kontrol účinnosti procesu sterilizácie 2,2% so vzostupom 
oproti roku 2013 o 2,1%, vzostup oproti priemeru za posledných 5 rokov bol o 1,2%. U for-
maldehydových sterilizátorov nebolo v roku 2014 zistené žiadne kultivačne pozitívne testo-
vanie. Ako vyhovujúca bola vyhodnotená i jedna kontrola účinnosti procesu sterilizácie iných 
druhov sterilizátorov (Chemiclave). 

 
 V roku 2014 vykonali odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

Bratislava hlavné mesto 4 kontroly dodržiavania zásad hygienicko-epidemiologického režimu 
(2x gastroenterologická ambulancia, 1x neurochirurgické oddelenie, 1x meranie mikrobiolo-
gickej kvality ovzdušia v kancelárskych priestoroch) vykonaných na základe podnetov na 
vznik infekcie v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo nedodržiavania hy-
gienických zásad odstúpených ÚVZ SR, Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
alebo podaných priamo sťažovateľmi na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava 
hlavné mesto. 

 
Tab. IV.1.1. Prehľad o výkone ŠZD v ZZ v Bratislavskom kraji  
 

vykonaný ŠZD 
Zdravotnícke zariade-

nie/oddelenie 
Celkový 
počet ZZ komplex. 

previerky 

V 
súvislosti 

s NN 

Kontrola  
náprav.  
opatrení 

Iba  
mikrobiálny 
monitoring 

SPOLU 

Lôžk. Odd.  
 OIKM/JIS 45 40 12 6 7 65 

Lôžk. Odd. 
- chirurg. smer 26 261 11 10 19 301 

Lôžk. Odd. 
- nechirurg. smer 89 75 11 9 10 105 

Amb. všeobecní lekári 459 5 0 0 0 5 

Amb. odborní lekári 805 280 0 7 5 292 

Stomatológovia 497 430 0 25 3 458 

Iné 100 331 0 0 8 339 

SPOLU 2021 1422 34 57 52 1565 
 
 
 
 
 



 
 

 

Tab. IV.1.2 Výsledky biol. testovania sterov zo sterilného materiálu a z prostredia 
v Bratislavskom kraji  
 

sterilný materiál prostredie 
počet z toho pozit. počet z toho pozit. Oddelenie 
abs. abs. % abs. abs. % 

operačné sály-ortopedické 15 2 13,3 44 1 2,3 
operačné sály-gynekologické 3 0 0,0 10 0 0,0 
operačné sály-očné 0 0 0,0 24 2 8,3 
operačné sály-jednodňovej ZS 51 0 0,0 97 3 3,1 
OAIM 0 0 0,0 114 28 24,6 
JIS-neurochirurgické 0 0 0,0 12 4 33,3 
JIS-traumatologické 0 0 0,0 24 6 25,0 
JIS-ortopedické 0 0 0,0 22 0 0,0 
JIS-interné 3 0 0,0 26 7 26,9 
JIS-infekčné 0 0 0,0 12 2 16,7 
JIS-patologických novorodencov 0 0 0,0 18 4 22,2 
arytmií a kardiostimulácie 0 0 0,0 18 10 55,6 
neurochirurgické 0 0 0,0 24 3 12,5 
chirurgické 0 0 0,0 71 31 43,7 
ortopedické 0 0 0,0 52 12 23,1 
traumatologické 0 0 0,0 39 16 41,0 
ORL 0 0 0,0 19 6 31,6 
centrálnej sterilizácie 21 0 0,0 15 0 0,0 
interné 0 0 0,0 57 22 38,6 
infekčné 0 0 0,0 12 1 8,3 
detské 0 0 0,0 28 10 35,7 
dojčenecké 0 0 0,0 26 10 38,5 
mliečnej výživy 6 1 16,7 20 2 10,0 
banky ženského mlieka 3 0 0,0 0 0 0,0 
prípravy liekov 0 0 0,0 12 4 33,3 
liečebnej výživy 0 0 0,0 9 2 22,2 
radiačnej onkológie 0 0 0,0 20 7 35,0 
nemocničná lekáreň 0 0 0,0 12 0 0,0 
gastroenterologická ambulancia 9 0 0,0 61 10 16,4 
chirurgická ambulancia 18 0 0,0 17 3 17,6 
ORL ambulancia 18 5 27,8 22 2 9,1 
stomatologická ambulancia 9 0 0,0 26 1 3,8 
ambulancia jednodňovej ZS 0 0 0,0 50 9 18,0 
gynekologická ambulancia 0 0 0,0 16 0 0,0 
dermatologická ambulancia 0 0 0,0 12 0 0,0 
amb. všeob.lekára pre dospelých 0 0 0,0 13 1 7,7 
amb.všeob.lekára pre deti a dorast 0 0 0,0 4 0 0,0 
odberová ambulancia 0 0 0,0 11 0 0,0 
mikrobiologické laboratórium 29 0 0,0 0 0 0,0 
prevádzky OSO - pedikúry 30 25 83,3 63 15 23,8 
SPOLU 215 33 15,3 1132 234 20,7 



 
 

 

Tab. IV.1.3 Kontrola efektu sterilizácie podľa typu materiálu a obalu v BA kraji  
 

Vzorky sterilizované v 
Názov zdravot-
níckej pomôcky 

jednoráz. 
kombin.  
obaloch 

kazetách 
dózach 

kontajne- 
roch papier v inom 

obale voľne 

  V P V P V P V P V P V P 

%  
pozit. 

Kov 48 2 15 0 0 0 3 0 0 0 42 30 29,6 
Sklo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 11,1 
Guma 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 
Textil 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0,0 
Plasty 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 
Liečivá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 
Endoskopy I.kat. 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0,0 
Šitie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 
Roztoky-kult.pôd. 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0,0 
Iné-kombinované 18 0 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0,0 
SPOLU 99 2 15 0 9 0 12 0 29 0 51 31 
% pozit. 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,8 15,3 

 
Tab. IV.1.4  Kontrola efektu sterilizácie podľa typu materiálu a druhu sterilizácie 
v Bratislavskom kraji  
 

Vzorky sterilizované v 

HVS autokláv che-
micky 

fyzi-
kálne 
che-

micky 

plazma inak VSD 

SPOLU 
Názov 
zdravo-
tníckej 

pomôcky 

V P V P V P V P V P V P V P V P 

% 
po-
zit. 

Kov 51 30 57 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 32 29,6 

Sklo 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 11,1 

Guma 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,0 

Textil 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0,0 

Plasty 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0,0 

Liečivá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 
Endoskopy 
I.kat.    0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0,0 

Šitie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 
Roztoky-
kult.pôdy 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0,0 

Iné-kombin. 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0,0 

SPOLU 60 31 155 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 33 15,3 



 
 

 

Tab. IV.1.5 Inventarizácia sterilizačných prístrojov a kontrola ich funkčnosti   v  Brati-
slavskom kraji  
 

Výsledky testovania 

  

počet 
 kontrolo-

vaných 

% kontro-
lovaných 

počet 
 pozitív-

nych 

% pozit. 
z počtu kon-
trolovaných 

opakovane 
kontrolo-

vané 

počet  
opakovane 

pozit. 

počet  
vyrade-

ných 
AUT 1048 50,0 23 2,2 14 4 2 
HVS 996 47,6 28 2,8 26 1 5 
FS 20 1,0 0 0,0 0 0 0 
Plazma 29 1,4 5 17,2 6 2 0 
EO 0 0,0 0 0,0 0 0 0 
Iný 1 0,0 0 0,0 0 0 0 
SPOLU 2094 100,0 56 2,7 46 7 7 

 
 



 
 

 

Tab. IV.1.6 Výsledky mikrobiologickej kontroly dezinfekcie a dezinfekčných roztokov   
   

Počet odobratých vzoriek Druhy a počet izolovaných 
mikroorganizmov 

Pozit. Miesto odberu vzoriek 
Celkom abs. % 

Gram- 
pozitívna 

mikroflóra 

Gram-
negatívna 
mikroflóra 

Plesne 
a kandidy 

Ruky personálu 40 17 42,5 48 1 0 

Pokožka a ruky pacienta 0 0 0,0 0 0 0 
Prístroje na udržiavanie 
vitálnych funkcií 17 0 0,0 13 0 0 

Inkubátory 0 0 0,0 0 0 0 
Prostredie endosk.  praco-
vísk s endoskopmi II. kat. 29 6 20,7 19 4 1 

Nástroje a pomôcky  
so suchým prostredím 148 18 12,2 142 8 0 

Nástroje a pomôcky 
s vlhkým prostredím 23 5 21,7 7 5 0 

Dezinfekčné roztoky 1 0 0,0 0 0 0 
Lekárenské roztoky 
a H2O 6 3 50,0 2 3 0 

Masti a gély 1 0 0,0 0 0 0 
Pomôcky na stravovanie 
pacientov 16 3 18,8 17 2 0 

Lôžkoviny a bielizeň 15 5 33,3 22 1 0 
Pomôcky na upratova-
nie a toaletu pac. 47 20 42,6 58 9 3 

Maloplošná dezinfekcia  
(odd.,lekárne, amb.) 566 129 22,8 654 47 8 

Maloplošná dezinfekcia 
(operačný trakt) 132 6 4,5 70 4 0 

Maloplošná dezinfekcia 
(pedikúry) 63 15 23,8 96 4 0 

Veľkoplošná dezinf. 
(oddelenia 
a ambulancie) 

49 22 44,9 76 14 0 

Veľkoplošná dezinf. 
(operačný trakt) 19 2 10,5 13 0 0 

Vyšetrenie ovzdušia   
(čisté priestory - ZZ) 12 4 33,3 13 0 0 

Vyšetrenie ovzdušia   
(iné priestory - ZZ) 5 4 80,0 7 1 2 

Vyšetrenie ovzdušia   
(kancelárske priestory) 16 3 18,8 16 2 9 

SPOLU 1205 262 21,7 1273 105 23 



 
 

 

V. Ostatné činnosti 
 

 
Na odbore epidemiológie RÚVZ Bratislava hlavné mesto boli  realizované odborné činnosti 

v Poradni prevencie HIV/AIDS. V roku 2014 bola poskytnutá konzultácia 56 klientom telefonic-
ky, elektronickou poštou alebo pri  návšteve poradne. Odbery krvi na zisťovanie HIV statusu 
s možnosťou zachovania anonymity boli v roku 2014 dostupné v Bratislavskom kraji v dvoch od-
berových strediskách: v Národnom referenčnom centre pre prevenciu HIV/AIDS v Slovenskej 
zdravotníckej univerzite v Bratislave a v Kontaktnom odberovom centre laboratórií HPL spol. s r. 
o.  

 
V rámci Národného imunizačného programu vykonali pracovníci epidemiológie kontrolu po-

vinného pravidelného očkovania u 138 praktických lekárov pre deti a dorast v 145 ambulanciách 
Bratislavského kraja. 

 
V dôsledku nárastu antivakcinačných aktivít sme v Bratislavskom kraji zaznamenali zvyšujúci 

sa počet rodičov odmietajúcich povinné očkovanie svojich detí. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť 
bola zavedená poradňa očkovania, kde 1x týždenne sú rodičom poskytované informácie 
o priebehu ochorení preventabilných očkovaním, indikáciách a kontraindikáciách očkovania, zlo-
žení vakcín a nežiaducich reakciách po očkovaní. Rodičia, ktorí majú pochybnosti o očkovaní sa 
môžu informovať i telefonicky mimo vyhradeného času v poradni očkovania a to kedykoľvek 
v priebehu pracovných dní. V priebehu roku 2014 poradňu očkovania využilo 85 rodičov, ktorí sa 
nevedeli rozhodnúť o očkovaní svojho dieťaťa. Na RÚVZ Bratislava bolo taktiež v uvedenom ob-
dobí prešetrených v priestupkovom konaní 448 prípadov rodičov odmietajúcich očkovanie, kto-
rým sme v rámci prešetrenia poskytovali informácie o význame povinného očkovania.  

 
 Oddelenie prevencie nozokomiálnych nákaz je zapojené do programu EÚ HELICS (Hospital 
in Europe Link for Infection Control through Surveillance), ktorý je založený na sledovaní vybra-
ných nozokomiálnych nákaz v anonymne a dobrovoľne zapojených zdravotníckych zariadeniach 
jednotlivých krajín EÚ.  
 V roku 2014 sa pokračovalo v sledovaní vybraných nozokomiálnych nákaz na jednotkách in-
tenzívnej starostlivosti. V Bratislavskom kraji sa sleduje výskyt nozokomiálnych infekcií u pa-
cientov hospitalizovaných viac ako 48 hodín na Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny 
Univerzitnej nemocnice Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera. V roku 2014 sme retrospektívne 
dotazníkovou formou spracovali 30 chorobopisov pacientov hospitalizovaných na tejto klinike 
v čase od februára do apríla 2014. Podľa protokolu sú zbierané údaje od každého pacienta hospita-
lizovaného viac ako 2 dni so zameraním sa na vnútorné (trauma, akútna koronárna starostlivosť, 
antimikrobiálna terapia, pôvod pacienta, typ prijatia, Glasgow Coma Score, SAPS II score) 
a vonkajšie rizikové faktory (intubácia, umelá pľúcna ventilácia, zavedenie centrálneho venózneho 
katétra, permanentného močového katétra, podávanie parenterálnej výživy a výživy cez nasogas-
trickú sondu). Pozornosť sa sústreďuje na pacientov, u ktorých v priebehu hospitalizácie vznikla 
nozokomiálna infekcia (pneumónia, infekcia krvného riečiska, močová infekcia). Dotazníky boli 
spracované elektronickou formou a elektronické výstupy za rok 2014 budú zaslané odboru epide-
miológie RÚVZ v Trenčíne ako celoslovenskému koordinátorovi tohto programu. 
 V roku 2011 sa v SR začala realizovať aj druhá časť programu HELICS zameraná na sledo-
vanie infekcií v mieste chirurgického výkonu. Sledovanými chirurgickými výkonmi v rámci SR sú 
cholecystektómie. Sledujú sa najvýznamnejšie premenné pre analýzu rizika infekcie v mieste chi-
rurgického výkonu. Používa sa rizikový index NNIS v súvislosti so zaradením pacienta podľa 
hlavných rizikových faktorov: riziko kontaminácie rany (čistá rana, čistá-kontaminovaná rana, 
kontaminovaná rana, znečistená alebo infikovaná rana), kondícia pacienta podľa ASA skóre 



 
 

 

(zdravý pacient, pacient s miernym systémovým ochorením až moribudný pacient), trvanie operá-
cie, urgentnosť intervencie, endoskopické procedúry. V roku 2014 sme pokračovali aj v sledovaní 
infekcií v mieste chirurgického výkonu. Dotazníkovou formou a následne aj elektronicky sme 
spracovali 271 chorobopisov pacientov, u ktorých bola na Chirurgickej klinike Univerzitnej ne-
mocnice Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera v období september 2013 – október 2014 vyko-
naná cholecystektómia. Elektronické výstupy budú zaslané celoslovenskému koordinátorovi tohto 
programu.  
 
 V roku 2014 sme v spolupráci s odborom hygieny životného prostredia vykonali kontroly do-
držiavania zásad hygienicko-epidemiologického režimu vo vybraných 11 prevádzkach osobných 
služieb obyvateľstva (pedikúry). Súčasťou kontrol bola i kontrola sterility vysterilizovaných pedi-
kérskych nástrojov a kontrola mikrobiálnej kontaminácie prostredia prevádzok. Pri kontrolách boli 
zisťované závažné nedostatky, najmä nesprávna príprava pedikérskych nástrojov na sterilizáciu, 
chyby pri manipulácii s vysterilizovanými nástrojmi, niektoré prevádzky nemali k dispozícii dos-
tatočný počet pedikérskych sád a pedikérske nástroje neboli po každom zákazníkovi sterilizované. 
V prevádzkach sa zistili nedostatočné záznamy o vykonávanej sterilizácii a v 2 prevádzkach nebo-
la zabezpečená pravidelná kontrola účinnosti procesu sterilizácie.  
 

Vedúca oddelenia prevencie nozokomiálnych nákaz je členkou komisie regionálneho hygieni-
ka na udelenie odbornej spôsobilosti potrebnej na vydanie osvedčenia na vykonávanie epidemio-
logicky závažných činností v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení a v zariade-
niach starostlivosti o ľudské telo a komisie na vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti na 
prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na regulá-
ciu živočíšnych škodcov.  

 
Pracovníci odboru zabezpečovali predatestačnú prípravu a prax lekárov, vysokoškolákov a 

iných zdravotníckych pracovníkov epidemiologickej problematike pre Lekársku fakultu UK, Fa-
kultu verejného zdravotníctva SZU a pre Fakultu verejného zdravotníctva a sociálnej práce TU, 
ako aj výučbu verejného zdravotníctva pre SZŠ na Strečnianskej ulici.  
 
Stav pracovníkov odboru epidemiológie k 31.12.2014 
 
     Na konci roku 2014 bol odbor epidemiológie obsadený 3 lekármi, z toho 2 s atestáciou II. 
stupňa z epidemiológie a l s atestáciou I. stupňa z hygieny a epidemiológie, 6 VŠ nelekárkami (1 
absolventka Farmaceutickej fakulty UK Bratislava, 6 magistier odboru verejného zdravotníctva) a 
5 diplomovanými asistentkami hygieny a epidemiológie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Činnosť odboru/oddelenia epidemiológie 
 



 
 

 

Odbor/oddelenie epidemiológie – Bratislavský kraj Počet 
1. Epidemiologické vyšetrovanie 

v ohniskách nákazy (okrem 
NN) 
 

o prvá. návšteva v ohnisku 
o opakované návštevy v ohnisku 
o počet vyšetrených osôb 
o zvýšený zdravotný dozor 
o lekársky dohľad 
o iné protiepidemické ochorenia 
o spolu: 

7257 
743 
7428 
0 
184 
2935 
18538 

2. Odber vzoriek na mikrobiolo-
gické vyšetrenie (okrem NN): 

o vzorky biologického materiálu celkom 
o vzorky materiálu z vonkajšieho pro-

stredia: 
o voda 
o potraviny 
o  iné 

o spolu: 

5 
0 
1 
0 
4 
10 

3. Doplňovanie epidemiologic-
kých údajov k spracovaniu 
nákaz, ev. analýz 

o z chorobopisov 
o zo zdravotných záznamov 
o z laboratórnych protokolov 
o  iné 
o spolu: 

2318 
1547 
4916 
2209 
10990 

4. Imunizačný program o metodické návštevy lekárov 
o kontrola očkovania (počet očkovan-

cov) 
o kontrola skladovania očkovacích látok 
o prejednanie neúčasti na očkovaní 
o priestupkové konanie 
o iné 
o spolu: 

138 
45141 
145 
448 
448 
821 
47141 

5. Práca v EPIS-e o preberanie hlásení 
o zadávanie prípadov 
o kontrola a uzatváranie prípadov 
o spracovanie dotazníkov k epidémii 
o SRV 
o chrípka 
o spolu: 

7528 
7309 
7258 
0 
312 
468 
22875 

6. Analýza epidemiologickej  
situácie 

o denná 
o týždenná 
o mesačná 
o ročná 
o na požiadanie 
o príprava podkladov 
o spolu: 

6937 
521 
380 
29 
732 
3218 
11817 

7. Poradenstvo a podávanie 
 informácii 

o v zdravotníctve 
o v ohniskách rodinných 
o v ohniskách kolektívnych 
o pre verejnosť 
o v médiách 
o iné 
o spolu: 

4938 
5156 
362 
861 
85 
12 
11414 

8. Odborné analýzy (okrem uve- o správa 31 



 
 

 

dených v bode 6.) o rozbor 
o podklad 
o stanovisko 
o spolu: 

0 
119 
68 
218 

9. Prednášková činnosť o prednášky pre verejnosť 
o prednášky pre ZP 
o spolu: 

6 
53 
59 

10. Publikácie pre verejnosť 
(miesto a názov v prílohe) 

o 1.autor 
o spoluautor 
o spolu 

0 
0 
0 

11. Publikačná činnosť 
v odborných a vedeckých ča-
sopisoch (miesto a názov v prí-
lohe) 

o 1.autor 
o spoluautor 

(vypísať názov a miesto) 
o spolu 

4 
0 
 
4 

12. Účasť na konferenciách (mies-
to a názov v prílohe) 

o aktívna 
o  pasívna 

(vypísať názov a miesto) 
o spolu: 

12 
24 
 
36 

13. Práca na osobitných štúdiách 
a programoch (názov progra-
mu v prílohe) 

o príprava zadania 
o zber podkladov 
o sumarizácia 
o analýza 
o iné (príprava) 
o spolu 

2 
301 
301 
301 
10 
915 

14. Vydané certifikáty (AIDS), medzinárodný očkovací preukaz, osvedčenie o 
odbornej spôsobilosti 

0 

15. Plánovaný ŠZD v ZZ – kontrola 
HER a BOT   

o kontroly pracoviska 
o opakované návštevy 
o odber vzoriek zo sterilných materiálov 
o odber vzoriek z prostredia 
o odber vzoriek z ovzdušia 
o odber vzoriek dezinfekčných prostried-

kov 
o odber iných vzoriek 
o počet testovaných HVS 
o počet testovaných AUT 
o počet testovaných EO 
o počet testovaných FS 
o iná sterilizačná technika 
o spolu 

1565 
0 
212 
813 
33 
0 
18 
996 
1048 
0 
20 
1 
4706 

16. NN – cielená kontrola HER 
a BOT súvislosti s výskytom NN 

o kontroly pracoviska 
o opakované návštevy 
o odber vzoriek zo sterilných materiálov 
o odber vzoriek z prostredia 
o odber vzoriek z ovzdušia 
o odber vzoriek dezinfekčných prostried-

kov 
o odber iných vzoriek 
o počet testovaných HVS 
o počet testovaných AUT 

34 
0 
3 
319 
0 
0 
22 
0 
0 
0 



 
 

 

o počet testovaných EO 
o počet testovaných FS 
o iná sterilizačná technika 
o spolu 

0 
0 
378 

17. Epidemiologické vyšetrovanie 
v súvislosti s chorobou 
z povolania 

o počet osôb 3 
 
 

18. Posudková činnosť o štúdie projektov 
o konzultácie 
o spracovanie 
o kolaudácia 
o vydanie posudkov 
o spolu: 

0 
215 
86 
0 
0 
301 

19. Podnety a sťažnosti o počet 19 
20. Sankcie o počet 0 
21. Rozhodnutie o počet 184 
22. Odvolania o počet 0 



 
 

 

VI. Všeobecné kritéria 
 
Tab.VI.1 Výskyt vybraných prenosných ochorení a porovnávacie indexy v Bratislavskom kraji 
 

Diagnóza 2014 
Abs.Hod 

2013 
Abs.Hod 

INDEX 
2014/2013 

PRIEMER 
2009-2013 Index /P CHOROBNOSŤ PRIEMER 

ch.2009-2013 

A02 -  Salmonelová enteritída 457 376 1,22 491,6 0,93 73,90 79,57 

A02N -  Vylučovanie salmonel 7 7 1,00 10,8 0,65 1,13 1,75 

A03 -  Šigelóza 8 4 2,00 10,2 0,78 1,29 1,65 

A03N -  Vylučovanie šigel 0 1 0,00 0,6 0,00 0,00 0,10 

A040 -  Infekcia enteropat.  
Escherichia coli 63 18 3,50 20 3,15 10,19 3,24 

A044 -  Iné črevné infekcie  
Escherichia coli 1 1 1,00 0,4 2,50 0,16 0,06 

A045 -  Kampylobakteriálna  
enteritída 1317 1046 1,26 1139,4 1,16 212,98 184,43 

A046 -  Enteritída zapríčinená  
Yersinia enterocolitica 32 32 1,00 41 0,78 5,17 6,64 

A048 -  Iné bakteriálne črevné 
 infekcie 1 2 0,50 1,4 0,71 0,16 0,23 

A07 -  Giardióza (lambliáza) 34 24 1,42 26 1,31 5,50 4,21 

A08 -  Iné špecifikované 
 črevné infekcie 527 502 1,05 620,2 0,85 85,22 100,39 

A09 -  Hnačka a gastroenteritída 
pravdepodobne inf. pôvodu 124 105 1,18 205,8 0,60 20,05 33,31 

A21 -  Tularémia 0 1 0,00 0,8 0,00 0,00 0,13 

A27 -  Leptospiróza 0 0 0,00 0,6 0,00 0,00 0,10 

A32 -  Listerióza 4 2 2,00 1 4,00 0,65 0,16 

A370 -  Divý kašeľ vyvolaný 
 Bordetella pertussis 156 565 0,28 526,8 0,30 25,23 85,27 

A38 -  Šarlach  19 23 0,83 8,4 2,26 3,07 1,36 

A39 -  Meningokoková meningitída 1 0 0,00 2,2 0,45 0,16 0,36 

A400 - Septikémia vyvolaná 
 Staphylococcus aureus 0 1 0,00 0,2 0,00 0,00 0,03 

A401 - Septikémia vyvolaná 
 inými špecif. stafylokokmi 1 2 0,50 0,4 2,50 0,16 0,06 

A402 -  Septikémia vyvolaná  
streptokokom zo sk. D 52 45 1,16 12,8 4,06 8,41 2,07 

A403 - Septikémia vyvolaná  
Streptococcus pneumoniae 3 11 0,27 3,8 0,79 0,49 0,62 

A408 -  Iná streptokoková 
 septikémia 12 4 3,00 1,6 7,50 1,94 0,26 

A410 -  Septikémia vyvolaná  
Staphyloccocus aureus 87 87 1,00 29 3,00 14,07 4,69 

A411 -  Septikémia vyvolaná inými 
špecifikovanými stafylokokmi 67 65 1,03 44,2 1,52 10,83 7,15 

A412 -  Septikémia vyvolaná  
nešpecif. stafylokokom 0 2 0,00 2,2 0,00 0,00 0,36 

A414 - Septikémia vyvolaná 
 anaeróbmi 1 2 0,50 0,4 2,50 0,16 0,06 

A415 - Septikémia vyvolaná inými 
gramnegatívnymi organizmami 336 299 1,12 106,2 3,16 54,34 17,19 



 
 

 

Pokračovanie 1 

Diagnóza 2014 
Abs.Hod 

2013 
Abs.Hod 

INDEX 
2014/2013 

PRIEMER 
2009-2013 Index /P CHOROBNOSŤ PRIEMER 

ch.2009-2013 

A418 -  Iná špecif.  septikémia 12 5 2,40 5,8 2,07 1,94 0,94 

A419 -  Nešpecifikovaná  
septikémia, septický šok 15 7 2,14 6 2,50 2,43 0,97 

A69 -  Lymeská choroba 21 39 0,54 30,6 0,69 3,40 4,95 

A81 -  Creuzfeldtova –  
Jakobova choroba 1 2 0,50 0,6 1,67 0,16 0,10 

A84 -  Stredoeurópska 
 kliešťová encefalitída 5 1 5,00 2,6 1,92 0,81 0,42 

A87 -  Nešpecifikovaná 
 vírusová meningitída 18 14 1,29 10,2 1,76 2,91 1,65 

B01 -  Varicella 936 355 2,64 632,4 1,48 151,36 102,36 

B02 -  Herpes zoster 172 149 1,15 136,8 1,26 27,81 22,14 

B15 -  Akútna hepatitída A 12 2 6,00 4,6 2,61 1,94 0,74 

B16 -  Akútna hepatitída B 11 9 1,22 10,6 1,04 1,78 1,72 

B171 -  Akútna hepatitída C 2 3 0,67 2,6 0,77 0,32 0,42 

B181 -  Chronická vírusová  
hepatitída B 7 3 2,33 6,6 1,06 1,13 1,07 

B182 -  Chronická vírusová  
hepatitída C 59 30 1,97 44,4 1,33 9,54 7,19 

B26 -  Parotitída 0 0 0,00 0,4 0,00 0,00 0,06 

B27 -  Infekčná mononukleóza 12 13 0,92 26,2 0,46 1,94 4,24 

B377 - Kandidová septikémia 22 6 3,67 3,6 6,11 3,56 0,58 

B50 -  Malária 0 2 0,00 1 0,00 0,00 0,16 

B58 -  Toxoplazmóza 4 2 2,00 3,8 1,05 0,65 0,62 

B86 -  Svrab -  scabies 40 21 1,90 20,8 1,92 6,47 3,37 

G00 -  Bakteriálne meningitídy 22 23 0,96 17,8 1,24 3,56 2,88 

G000 -  Hemofilová meningitída 1 1 1,00 0,4 2,50 0,16 0,06 

G61 - Zápalová polyneuropatia 0 4 0,00 0,8 0,00 0,00 0,13 

G630 - Polyneuropatia pri 
 Lymeskej chorobe 3 3 1,00 2,4 1,25 0,49 0,39 

Z203 -  Kontakt alebo  
ohrozenie besnotou 170 126 1,35 121,8 1,40 27,49 19,72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Tab.VI.2 Výskyt vybraných prenosných ochorení v Bratislavskom kraji za posledných 10 rokov 
 

Diagnóza 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

a 992 806 759 749 371 810 413 488 376 457 
A02 - Salmonelová enteritída 

r 165,02 132,84 124,25 121,48 59,58 128,84 68,09 79,65 60,80 73,90 

a 36 16 33 35 6 19 10 12 7 7 
A02N - Vylučovanie salmonel 

r 5,99 2,64 5,40 5,68 0,96 3,02 1,65 1,96 1,13 1,13 

a 13 4 13 1 10 2 29 6 4 8 
A03 - Dyzentéria 

r 2,16 0,66 2,13 0,16 1,61 0,32 4,78 0,98 0,65 1,29 

a 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
A03N - Vylučovanie šigel 

r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,00 0,00 0,16 0,00 

a 0 2 207 12 58 12 7 5 18 63 A040 - Infekcia enteropat. 
 Escherichia coli r 0,00 0,33 33,89 1,95 9,31 1,91 1,15 0,82 2,91 10,19 

a 137 189 5 0 0 0 1 0 1 1 A044 - Iné črevné infekcie  
Escherichia coli r 22,79 31,15 0,82 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,16 0,16 

a 690 1033 1691 1076 907 1214 1148 1382 1046 1317 A045 - Campylobakteriálna  
enteritída r 114,78 170,25 276,83 174,51 145,65 193,10 189,27 225,57 169,15 212,98 

a 13 17 14 14 50 50 39 34 32 32 A046 - Enteritída zapríčinená 
Yersinia enterocolotica r 2,16 2,80 2,29 2,27 8,03 7,95 6,43 5,55 5,17 5,17 

a 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 A048 - Iné špecifik.  
bakteriálne infekcie r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,33 0,16 0,32 0,16 

a 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 A049 - Nešpecifikované  
bakteriálne infekcie r 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A05 - Alimentárna  
stafylokoková intoxikácia r 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a 2 0 0 19 25 30 25 26 24 34 
A07 - Giardióza (lambliáza) 

r 0,33 0,00 0,00 3,08 4,01 4,77 4,12 4,24 3,88 5,50 

a 6 96 141 129 504 610 866 619 502 527 A08 - Iné špecifikické 
bakteriálne infekcie r 1,00 15,82 23,08 20,92 80,94 97,03 142,78 101,03 81,18 85,22 

a 542 506 478 445 234 296 204 190 105 124 A09 - Hnačka a gastroenter. 
pravdepodne infek. pôvodu r 90,16 83,39 78,25 72,17 37,58 47,08 33,63 31,01 16,98 20,05 

a 0 7 0 0 2 1 0 0 1 0 
A21 - Tularémia 

r 0,00 1,15 0,00 0,00 0,32 0,16 0,00 0,00 0,16 0,00 

a 1 1 0 2 1 0 2 0 0 0 
A27 - Leptospiróza 

r 0,17 0,16 0,00 0,32 0,16 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 

a 0 2 0 2 1 1 1 0 2 4 
A32 - Listerióza 

r 0,00 0,33 0,00 0,32 0,16 0,16 0,16 0,00 0,32 0,65 

a 2 1 1 13 48 783 697 541 565 156 A370 - Divý kašeľ vyvolaný  
Bordetella pertussis r 0,33 0,16 0,16 2,11 7,71 124,55 114,91 88,30 91,37 25,23 

a 22 11 6 11 9 3 3 4 23 19 
A38 - Šarlach 

r 3,66 1,81 0,98 1,78 1,45 0,48 0,49 0,65 3,72 3,07 

a 2 2 2 4 5 3 1 2 0 1 A39 - Meningokoková  
meningitída r 0,33 0,33 0,33 0,65 0,80 0,48 0,16 0,33 0,00 0,16 

a 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 A400 - Septikémia vyvolaná 
streptokokom zo skup. A r 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 

a 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 A401 - Septikémia vyvolaná 
streptokokom zo skup. B r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,16 

a 0 0 2 9 3 1 7 8 45 52 A402 - Septikémia vyvolaná 
streptokokom zo skup. D r 0,00 0,00 0,33 1,46 0,48 0,16 1,15 1,31 7,28 8,41 

a 0 0 0 0 0 0 4 4 11 3 A403 - Septikémia vyvolaná 
Streptococcus pneumoniae r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,65 1,78 0,49 



 
 

 

Pokračovanie 1 
Diagnóza 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

a 0 0 2 1 2 1 0 1 4 12 A408 - Iná streptokoková 
 septikémia r 0,00 0,00 0,33 0,16 0,32 0,16 0,00 0,16 0,65 1,94 

a 1 9 12 10 16 12 15 15 87 87 A410 - Septikémia vyvolaná  
Staphylococcus aureus r 0,17 1,48 1,96 1,62 2,57 1,91 2,47 2,45 14,07 14,07 

a 5 7 46 21 37 30 43 46 65 67 A411 - Septikémia vyvolaná 
 inými špecif. stafylokokmi r 0,83 1,15 7,53 3,41 5,94 4,77 7,09 7,51 10,51 10,83 

a 0 1 0 0 3 2 0 4 2 0 A412 - Septikémia vyvolaná  
nešpec. stafylokokmi r 0,00 0,16 0,00 0,00 0,48 0,32 0,00 0,65 0,32 0,00 

a 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 A414 - Septikémia vyvolaná  
anaeróbmi r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,16 

a 12 12 51 48 48 59 55 70 299 336 A415 - Septikémia vyvolaná 
inými gramnegat. organizmami r 2,00 1,98 8,35 7,78 7,71 9,38 9,07 11,43 48,35 54,34 

a 3 3 3 3 8 5 5 6 5 12 A418 - Iné špecifikované  
septikémie r 0,50 0,49 0,49 0,49 1,28 0,80 0,82 0,98 0,81 1,94 

a 0 4 2 1 4 7 5 7 7 15 A419 - Nešpecifikovaná  
septikémia r 0,00 0,66 0,33 0,16 0,64 1,11 0,82 1,14 1,13 2,43 

a 29 19 23 31 22 32 37 23 39 21 
A69 - Lymeská choroba 

r 4,82 3,13 3,77 5,03 3,53 5,09 6,10 3,75 6,31 3,40 

a 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 A81 - Creuzfeldtova –  
Jakobova choroba r 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 0,32 0,16 

a 1 0 1 1 1 2 6 3 1 5 
A84 - Stredoeurópska encefalitída 

r 0,17 0,00 0,16 0,16 0,16 0,32 0,99 0,49 0,16 0,81 

a 8 7 10 6 7 7 13 10 14 18 A87 - Nešpecifikovaná  
vírusová meningitída r 1,33 1,15 1,64 0,97 1,12 1,11 2,14 1,63 2,26 2,91 

a 728 437 468 837 767 935 477 628 355 936 
B01 - Varicella 

r 121,10 72,02 76,61 135,75 123,17 148,72 78,64 102,50 57,41 151,36 

a 143 85 97 110 126 123 126 160 149 172 
B02 - Herpes zoster 

r 23,79 14,01 15,88 17,84 20,23 19,56 20,77 26,11 24,10 27,81 

a 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
B06 - Ružienka 

r 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a 7 6 13 13 12 5 0 4 2 12 
B15 - Akútna hepatitída A 

r 1,16 0,99 2,13 2,11 1,93 0,80 0,00 0,65 0,32 1,94 

a 33 24 20 19 10 17 6 11 9 11 
B16 - Akútna hepatitída B 

r 5,49 3,96 3,27 3,08 1,61 2,70 0,99 1,80 1,46 1,78 

a 3 3 4 10 4 5 1 0 3 2 
B171 - Akútna hepatitída C 

r 0,50 0,49 0,65 1,62 0,64 0,80 0,16 0,00 0,49 0,32 

a 0 0 17 17 12 8 6 4 3 7 B181 - Chronická vírusová 
 hepatitída B r 0,00 0,00 2,78 2,76 1,93 1,27 0,99 0,65 0,49 1,13 

a 10 33 47 48 78 28 54 32 30 59 B182 - Chronická vírusová  
hepatitída C r 1,66 5,44 7,69 7,78 12,53 4,45 8,90 5,22 4,85 9,54 

a 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B19 - Nešpecifikovaná  
vírusová hepatitída r 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
B26 - Parotitída 

r 0,33 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

a 40 27 6 13 54 26 20 18 13 12 
B27 - Infekčná mononukleóza 

r 6,65 4,45 0,98 2,11 8,67 4,14 3,30 2,94 2,10 1,94 

a 0 0 3 1 2 1 1 8 6 22 
B377 - Kandidová septikémia 

r 0,00 0,00 0,49 0,16 0,32 0,16 0,16 1,31 0,97 3,56 

 



 
 

 

 
Pokračovanie 2 
Diagnóza 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

a 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 
B50 - Malária 

r 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,16 0,32 0,00 

a 15 9 3 5 10 4 1 2 2 4 
B58 - Toxoplazmóza 

r 2,50 1,48 0,49 0,81 1,61 0,64 0,16 0,33 0,32 0,65 

a 49 56 35 37 21 20 22 20 21 40 
B86 - Svrab - scabies 

r 8,15 9,23 5,73 6,00 3,37 3,18 3,63 3,26 3,40 6,47 

a 21 25 13 20 11 16 20 19 23 22 
G00 - Bakteriálne meningitídy 

r 3,49 4,12 2,13 3,24 1,77 2,54 3,30 3,10 3,72 3,56 

a 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
G000 - Hemofilová meningitída 

r 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,16 

a 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
G61 - Zápalová polyneuropatia 

r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 

a 2 1 1 1 1 0 5 3 3 3 G630 - Polyneuropatia pri 
 Lymeskej chorobe r 0,33 0,16 0,16 0,16 0,16 0,00 0,82 0,49 0,49 0,49 

a 138 94 99 140 92 122 146 123 126 170 Z203 - Kontakt alebo ohrozenie  
besnotou r 22,96 15,49 16,21 22,71 14,77 19,41 24,07 20,08 20,38 27,49 



 
 

 

Tab.VI.3 Prenosné ochorenia v Bratislavskom kraji podľa okresov a diagnóz za rok 2014 
 

Diagnoza/ Okres BA1 BA2 BA3 BA4 BA5 MA PK SC BL 

a 22 97 43 69 79 29 49 69 457 
A02  -  Salmonelová enteritída 

r 56,67 87,35 68,75 73,44 71,16 41,89 82,21 95,61 73,90 

a 0 4 0 1 0 1 1 0 7 
A02N  -  Vylučovanie salmonel 

r 0,00 3,60 0,00 1,06 0,00 1,44 1,68 0,00 1,13 

a 3 3 0 0 2 0 0 0 8 
A03  -  Šigelóza 

r 7,73 2,70 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 1,29 

a 1 10 15 5 17 9 2 4 63 A040  -  Infekcia enteropat.  
Escherichia coli r 2,58 9,00 23,98 5,32 15,31 13,00 3,36 5,54 10,19 

a 0 0 1 0 0 0 0 0 1 A044  -  Iné črevné infekcie  
Escherichia coli r 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 

a 104 268 143 200 293 88 96 125 1317 A045 -  Kampylobakteriálna 
 enteritída r 267,88 241,33 228,63 212,88 263,91 127,13 161,07 173,21 212,98 

a 2 7 6 3 7 0 4 3 32 A046  -  Enteritída zapríčinená 
Yersinia enterocolitica r 5,15 6,30 9,59 3,19 6,31 0,00 6,71 4,16 5,17 

a 0 0 1 0 0 0 0 0 1 A048 -  Iné bakteriálne črevné  
infekcie r 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 

a 10 4 6 1 8 4 1 0 34 
A07  -  Giardióza (lambliáza) 

r 25,76 3,60 9,59 1,06 7,21 5,78 1,68 0,00 5,50 

a 30 84 154 78 82 28 20 51 527 A08  -  Iné špecifikované črevné 
infekcie r 77,27 75,64 246,22 83,02 73,86 40,45 33,56 70,67 85,22 

a 9 14 23 15 17 9 24 13 124 A09  -  Hnačka a gastroenteritída 
pravdepodobne infe. pôvodu r 23,18 12,61 36,77 15,97 15,31 13,00 40,27 18,01 20,05 

a 0 1 0 1 1 1 0 0 4 
A32 -  Leptospiróza 

r 0,00 0,90 0,00 1,06 0,90 1,44 0,00 0,00 0,65 

a 10 44 15 21 24 13 15 14 156 A370  -  Divý kašeľ vyvolaný 
 Bordetella pertussis r 25,76 39,62 23,98 22,35 21,62 18,78 25,17 19,40 25,23 

a 7 3 0 1 6 2 0 0 19 
A38  -  Šarlach 

r 18,03 2,70 0,00 1,06 5,40 2,89 0,00 0,00 3,07 

a 0 0 0 1 0 0 0 0 1 A39  -  Meningokoková  
meningitída r 0,00 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 

a 0 0 1 0 0 0 0 0 1 A401 - Septikémia vyvolaná 
 inými špecif. Stafylokokmi r 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 

a 5 9 25 0 13 0 0 0 52 A402  -  Septikémia vyvolaná  
streptokokom zo sk. D r 12,88 8,10 39,97 0,00 11,71 0,00 0,00 0,00 8,41 

a 0 0 1 2 0 0 0 0 3 A403  - Septikémia vyvolaná  
Streptococcus pneumoniae r 0,00 0,00 1,60 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 

a 0 4 7 0 1 0 0 0 12 A408  -  Iná streptokoková  
septikémia r 0,00 3,60 11,19 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 1,94 

a 6 30 41 0 8 2 0 0 87 A410  -  Septikémia vyvolaná  
Staphyloccocus aureus r 15,45 27,01 65,55 0,00 7,21 2,89 0,00 0,00 14,07 

a 1 5 42 0 16 3 0 0 67 A411 -  Septikémia vyvolaná inými 
špecifikovanými stafylokokmi r 2,58 4,50 67,15 0,00 14,41 4,33 0,00 0,00 10,83 

a 0 1 0 0 0 0 0 0 1 A414  - Septikémia vyvolaná 
 anaeróbmi r 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 

a 26 69 161 0 74 5 1 0 336 A415  - Septikémia vyvolaná 
inými gramnegat. organizmami r 66,97 62,13 257,41 0,00 66,65 7,22 1,68 0,00 54,34 

a 0 3 6 0 3 0 0 0 12 A418  -  Iná špecifikovaná  
septikémia r 0,00 2,70 9,59 0,00 2,70 0,00 0,00 0,00 1,94 



 
 

 

Pokračovanie 1 
Diagnoza/ Okres BA1 BA2 BA3 BA4 BA5 MA PK SC BL 

a 3 2 7 0 2 1 0 0 15 A419  -  Nešpecifikovaná  
septikémia, septický šok r 7,73 1,80 11,19 0,00 1,80 1,44 0,00 0,00 2,43 

a 2 2 1 12 3 0 0 1 21 
A69 -  Lymeská choroba 

r 5,15 1,80 1,60 12,77 2,70 0,00 0,00 1,39 3,40 

a 0 0 0 0 1 0 0 0 1 A81  -  Creuzfeldtova –  
Jakobova choroba r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,16 

a 0 3 0 0 0 2 0 0 5 A84  -  Stredoeurópska  
kliešťová encefalitída r 0,00 2,70 0,00 0,00 0,00 2,89 0,00 0,00 0,81 

a 2 6 4 3 1 0 0 2 18 A87  -  Nešpecifikovaná  
vírusová meningitída r 5,15 5,40 6,40 3,19 0,90 0,00 0,00 2,77 2,91 

a 39 202 48 147 284 62 83 71 936 
B01  -  Varicella 

r 100,46 181,90 76,74 156,47 255,81 89,57 139,26 98,38 151,36 

a 23 6 13 63 62 2 0 3 172 
B02  -  Herpes zoster 

r 59,24 5,40 20,78 67,06 55,85 2,89 0,00 4,16 27,81 

a 0 2 1 2 3 2 0 2 12 
B15 -  Akútna hepatitída A 

r 0,00 1,80 1,60 2,13 2,70 2,89 0,00 2,77 1,94 

a 0 2 0 3 3 1 1 1 11 
B16 -  Akútna hepatitída B 

r 0,00 1,80 0,00 3,19 2,70 1,44 1,68 1,39 1,78 

a 0 0 1 0 0 0 1 0 2 
B171  -  Akútna hepatitída C 

r 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1,68 0,00 0,32 

a 1 0 2 0 0 0 3 1 7 B181  -  Chronická vírusová  
hepatitída B r 2,58 0,00 3,20 0,00 0,00 0,00 5,03 1,39 1,13 

a 4 12 6 10 15 3 6 3 59 B182 -  Chronická vírusová  
hepatitída C r 10,30 10,81 9,59 10,64 13,51 4,33 10,07 4,16 9,54 

a 1 3 1 5 0 1 0 1 12 
B27  -  Infekčná mononukleóza 

r 2,58 2,70 1,60 5,32 0,00 1,44 0,00 1,39 1,94 

a 4 5 10 0 3 0 0 0 22 
B377 - Kandidová septikémia 

r 10,30 4,50 15,99 0,00 2,70 0,00 0,00 0,00 3,56 

a 1 1 2 0 0 0 0 0 4 
B58  -  Toxoplazmóza 

r 2,58 0,90 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 

a 9 12 3 8 4 3 0 1 40 
B86  -  Svrab -  scabies 

r 23,18 10,81 4,80 8,52 3,60 4,33 0,00 1,39 6,47 

a 1 1 13 2 2 1 2 0 22 
G00  -  Bakteriálne meningitídy 

r 2,58 0,90 20,78 2,13 1,80 1,44 3,36 0,00 3,56 

a 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
G000  -  Hemofilová meningitída 

r 0,00 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 

a 2 1 0 0 0 0 0 0 3 G630 – Polyneuropatia 
 pri Lymeskej chorobe r 5,15 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 

a 17 33 27 17 25 10 17 24 170 Z203  -  Kontakt alebo ohrozenie 
besnotou r 43,79 29,72 43,17 18,10 22,52 14,45 28,52 33,26 27,49 



 
 

 

Tab.VI.4 Prenosné ochorenia podľa vekových skupín a diagnóz v Bratislavskom kraji za rok 2014 
 
Diagnóza/ 
Veková 
 skupina 

0 01-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ BL 

a 13 148 92 36 14 10 49 21 15 32 27 457 A02 
r 173,38 482,59 305,57 155,19 57,49 29,39 46,74 20,09 19,19 35,44 29,77 73,90 
a 0 3 0 1 0 0 1 1 0 0 1 7 A02N 
r 0,00 9,78 0,00 4,31 0,00 0,00 0,95 0,96 0,00 0,00 1,10 1,13 
a 1 1 1 0 0 0 2 2 0 1 0 8 A03 
r 13,34 3,26 3,32 0,00 0,00 0,00 1,91 1,91 0,00 1,11 0,00 1,29 
a 23 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 63 A040 
r 306,75 127,17 3,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,19 
a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 A044 
r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,16 
a 84 408 149 80 88 110 172 72 50 53 51 1317 A045 
r 1120,30 1330,38 494,89 344,86 361,35 323,27 164,07 68,89 63,95 58,69 56,23 212,98 
a 0 11 6 3 2 3 3 2 0 1 1 32 A046 
r 0,00 35,87 19,93 12,93 8,21 8,82 2,86 1,91 0,00 1,11 1,10 5,17 
a 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 A048 
r 0,00 3,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 
a 0 4 4 2 0 2 9 3 7 0 3 34 A07 
r 0,00 13,04 13,29 8,62 0,00 5,88 8,59 2,87 8,95 0,00 3,31 5,50 
a 100 298 74 33 7 1 3 8 2 0 1 527 A08 
r 1333,69 971,70 245,78 142,25 28,74 2,94 2,86 7,65 2,56 0,00 1,10 85,22 
a 2 6 7 3 18 17 16 11 8 10 26 124 A09 
r 26,67 19,56 23,25 12,93 73,91 49,96 15,26 10,53 10,23 11,07 28,66 20,05 
a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 A32 
r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,21 2,20 0,65 
a 4 4 1 1 20 23 23 26 14 24 16 156 A370 
r 53,35 13,04 3,32 4,31 82,13 67,59 21,94 24,88 17,91 26,58 17,64 25,23 
a 0 5 7 6 1 0 0 0 0 0 0 19 A38 
r 0,00 16,30 23,25 25,86 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,07 
a 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 A39 
r 0,00 0,00 0,00 0,00 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 
a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 A401 
r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 0,16 
a 1 0 0 0 0 1 1 2 6 12 29 52 A402 
r 13,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2,94 0,95 1,91 7,67 13,29 31,97 8,41 
a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 A403 
r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 2,20 0,49 
a 0 1 0 0 0 0 0 2 2 3 4 12 A408 
r 0,00 3,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,91 2,56 3,32 4,41 1,94 
a 1 0 2 0 0 0 4 5 3 28 44 87 A410 
r 13,34 0,00 6,64 0,00 0,00 0,00 3,82 4,78 3,84 31,01 48,51 14,07 
a 7 1 0 1 5 0 6 3 3 23 18 67 A411 
r 93,36 3,26 0,00 4,31 20,53 0,00 5,72 2,87 3,84 25,47 19,84 10,83 
a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 A414 
r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 0,16 
a 7 8 2 0 3 6 9 21 32 66 182 336 A415 
r 93,36 26,09 6,64 0,00 12,32 17,63 8,59 20,09 40,93 73,09 200,65 54,34 
a 1 1 0 0 1 0 1 1 0 4 3 12 A418 
r 13,34 3,26 0,00 0,00 4,11 0,00 0,95 0,96 0,00 4,43 3,31 1,94 
a 3 0 1 0 0 0 0 0 1 2 8 15 A419 
r 40,01 0,00 3,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 2,21 8,82 2,43 
a 0 0 3 0 0 1 4 2 3 3 5 21 A69 
r 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 2,94 3,82 1,91 3,84 3,32 5,51 3,40 
a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 A81 
r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,16 
a 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 5 A84 
r 0,00 0,00 0,00 4,31 0,00 0,00 0,95 0,96 2,56 0,00 0,00 0,81 
a 0 1 1 1 2 1 7 3 1 0 1 18 A87 
r 0,00 3,26 3,32 4,31 8,21 2,94 6,68 2,87 1,28 0,00 1,10 2,91 



 
 

 

Pokračovanie 1  
Diagnóza/ 
Veková 
 skupina 

0 01-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ BL 

a 38 462 348 36 16 7 17 10 2 0 0 936 B01 
r 506,80 1506,46 1155,84 155,19 65,70 20,57 16,22 9,57 2,56 0,00 0,00 151,36 
a 0 3 4 4 4 6 26 17 20 43 45 172 B02 
r 0,00 9,78 13,29 17,24 16,43 17,63 24,80 16,27 25,58 47,62 49,61 27,81 
a 0 1 0 0 1 0 4 2 1 3 0 12 B15 
r 0,00 3,26 0,00 0,00 4,11 0,00 3,82 1,91 1,28 3,32 0,00 1,94 
a 0 0 0 0 0 2 7 0 0 2 0 11 B16 
r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88 6,68 0,00 0,00 2,21 0,00 1,78 
a 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 B171 
r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 1,28 0,00 0,00 0,32 
a 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 7 B181 
r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,94 1,91 2,87 0,00 1,11 0,00 1,13 
a 0 0 1 0 0 5 21 16 9 2 5 59 B182 
r 0,00 0,00 3,32 0,00 0,00 14,69 20,03 15,31 11,51 2,21 5,51 9,54 
a 0 4 1 4 2 0 1 0 0 0 0 12 B27 
r 0,00 13,04 3,32 17,24 8,21 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1,94 
a 1 0 0 1 0 2 1 1 0 7 9 22 B377 
r 13,34 0,00 0,00 4,31 0,00 5,88 0,95 0,96 0,00 7,75 9,92 3,56 
a 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 4 B58 
r 0,00 0,00 0,00 4,31 0,00 0,00 0,95 1,91 0,00 0,00 0,00 0,65 
a 2 4 7 4 5 4 3 4 4 1 2 40 B86 
r 26,67 13,04 23,25 17,24 20,53 11,76 2,86 3,83 5,12 1,11 2,20 6,47 
a 0 0 0 0 1 1 3 4 2 5 6 22 G00 
r 0,00 0,00 0,00 0,00 4,11 2,94 2,86 3,83 2,56 5,54 6,61 3,56 
a 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 G000 
r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 
a 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 G630 
r 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 
a 0 1 2 6 16 11 44 31 21 24 14 170 Z203 
r 0,00 3,26 6,64 25,86 65,70 32,33 41,97 29,66 26,86 26,58 15,43 27,49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Tab. VI.5 Prenosné ochorenia v Bratislavskom kraji podľa diagnóz a sezonality za rok 2014 
 
Diagnóza/ 
Mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SPOLU 

A02 50 15 18 21 22 28 47 42 59 68 68 16 454 

A02N 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0 7 

A03 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 1 1 8 

A040 2 4 4 8 5 3 6 11 6 9 2 3 63 

A044 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

A045 63 56 70 89 138 131 140 104 192 138 138 58 1317 

A046 4 3 3 0 2 5 1 2 0 5 2 5 32 

A048 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

A07 2 1 1 4 2 2 3 0 2 6 7 4 34 

A08 86 68 64 56 47 29 32 33 28 26 40 17 526 

A09 11 25 10 4 15 13 9 13 8 10 5 1 124 

A32 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 4 

A370 13 22 20 6 10 9 10 9 18 21 13 5 156 

A38 0 3 0 3 8 2 1 0 1 0 1 0 19 

A39 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

A401 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

A402 10 4 9 5 2 7 1 5 4 1 3 1 52 

A403 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 

A408 1 0 2 2 0 1 3 0 1 0 1 1 12 

A410 10 5 8 10 9 6 10 3 7 8 7 4 87 

A411 10 6 6 5 9 3 5 3 10 4 6 0 67 

A414 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

A415 46 28 25 38 32 12 34 26 27 37 25 5 335 

A418 1 0 1 2 1 0 1 2 0 1 3 0 12 

A419 1 2 2 0 3 3 2 1 1 0 0 0 15 

A69 0 0 1 3 4 3 3 2 3 1 1 0 21 

A81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

A84 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 5 

A87 1 1 1 2 0 3 5 2 2 1 0 0 18 

B01 64 110 162 162 165 123 53 17 9 15 33 23 936 

B02 9 13 10 15 20 17 22 14 11 20 13 8 172 

B15 3 0 0 1 0 0 2 0 1 2 2 1 12 

B16 1 4 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 11 

B171 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 

B181 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1 7 

B182 10 8 3 2 0 4 5 2 1 7 9 8 59 

B27 0 0 1 0 2 1 3 2 2 0 1 0 12 

B377 1 2 1 3 5 1 2 3 0 4 0 0 22 

B58 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4 

B86 2 3 2 3 0 2 1 3 1 13 9 1 40 

G00 0 2 4 2 0 5 3 1 2 2 1 0 22 

G000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

G630 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 

Z203 6 5 11 13 15 21 21 20 15 21 16 5 169 
 
 
 
 



 
 

 

                              Prenosné ochorenia podľa pohlavia v Bratislavskom kraji  
                                                                     za rok 2014 
                                                     Tab. VI.6 

Diagnóza/Pohlavie Muži Ženy Spolu 

a 217 240 457 A02 r 74,05 73,77 73,90 
a 2 5 7 A02N r 0,68 1,54 1,13 
a 5 3 8 A03 r 1,71 0,92 1,29 
a 32 31 63 A040 r 10,92 9,53 10,19 
a 0 1 1 A044 r 0,00 0,31 0,16 
a 729 588 1317 A045 r 248,78 180,73 212,98 
a 15 17 32 A046 r 5,12 5,23 5,17 
a 0 1 1 A048 r 0,00 0,31 0,16 
a 24 10 34 A07 r 8,19 3,07 5,50 
a 273 254 527 A08 r 93,17 78,07 85,22 
a 57 67 124 A09 r 19,45 20,59 20,05 
a 3 1 4 A32 r 1,02 0,31 0,65 
a 71 85 156 A370 r 24,23 26,13 25,23 
a 11 8 19 A38 r 3,75 2,46 3,07 
a 1 0 1 A39 r 0,34 0,00 0,16 
a 1 0 1 A401 r 0,34 0,00 0,16 
a 31 21 52 A402 r 10,58 6,45 8,41 
a 1 2 3 A403 r 0,34 0,61 0,49 
a 3 9 12 A408 r 1,02 2,77 1,94 
a 55 32 87 A410 r 18,77 9,84 14,07 
a 37 30 67 A411 r 12,63 9,22 10,83 
a 0 1 1 A414 r 0,00 0,31 0,16 
a 179 157 336 A415 r 61,09 48,26 54,34 
a 7 5 12 A418 r 2,39 1,54 1,94 

      
 
 
 
 



 
 

 

    Pokračovanie 1 

Diagnóza/Pohlavie Muži Ženy Spolu 

a 9 6 15 
A419 r 3,07 1,84 2,43 

a 10 11 21 
A69 r 3,41 3,38 3,40 

a 1 0 1 
A81 r 0,34 0,00 0,16 

a 4 1 5 
A84 r 1,37 0,31 0,81 

a 10 8 18 
A87 

r 3,41 2,46 2,91 
a 496 438 934 

B01 r 169,27 134,62 151,04 
a 65 107 172 

B02 r 22,18 32,89 27,81 
a 8 4 12 

B15 r 2,73 1,23 1,94 
a 8 3 11 

B16 r 2,73 0,92 1,78 
a 1 1 2 

B171 
r 0,34 0,31 0,32 
a 6 1 7 

B181 r 2,05 0,31 1,13 
a 41 18 59 

B182 
r 13,99 5,53 9,54 
a 5 7 12 

B27 r 1,71 2,15 1,94 
a 13 9 22 

B377 r 4,44 2,77 3,56 
a 0 4 4 

B58 r 0,00 1,23 0,65 
a 24 16 40 

B86 r 8,19 4,92 6,47 
a 14 8 22 

G00 
r 4,78 2,46 3,56 
a 1 0 1 

G000 r 0,34 0,00 0,16 
a 1 2 3 

G630 r 0,34 0,61 0,49 
a 99 71 170 

Z203 r 33,79 21,82 27,49 
 



 
 

 

Tab. VI.7 Vírusové hepatitídy podľa parenterálnych výkonov pre diagnózy B16, B17.1, B18, B19 v 
Bratislavskom kraji za rok 2014 
 
DIAGNÓZA-PARENTERÁLNY 
VÝKON/ VEK.SKUPINA 0 01-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ SPOLU 

drobný chirurg.výkon 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 

zubné ošetrenie 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 B169 

nezistený 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 

nezistený 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
B171 

odber biol.mat. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

aplikácia injekcie 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
B181 

nezistený 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 5 

nezistený 0 0 1 0 0 3 10 10 6 2 4 36 

operácia/traumatologická 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

pearcing 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

tetovanie 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 5 

transfúzia krvi/krv.derivátov 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

zubné ošetrenie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

B182 

aplikácia injekcie 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

Odbor/oddelenie epidemiológie SR 2014 
Bratislavský 

kraj 

1. prvá. návšteva v ohnisku 7257 

  opakované návštevy v ohnisku 734 

  počet vyšetrených osôb 7428 

  zvýšený zdravotný dozor 0 

  lekársky dohľad 184 

  iné protiepidemické ochorenia 2935 

  

Epidemiologické vyšet-
rovanie v ohniskách 
nákazy (okrem NN) 

spolu: 18538 

2. vzorky biologického materiálu celkom 5 

  vzorky materiálu z vonkajšieho prostredia: 0 

  voda 1 

  potraviny 0 

  iné 4 

  

Odber vzoriek na mik-
robiologické vyšetrenie 
(okrem NN): 

spolu: 10 

3. z chorobopisov 2318 

  zo zdravotných záznamov 1547 

  z laboratórnych protokolov 4916 

  iné 2209 

  

Doplňovanie epidemiolo-
gických údajov k spraco-
vaniu nákaz, ev. analýz 

spolu: 10990 

4. metodické návštevy lekárov 138 

  kontrola očkovania (počet očkovancov) 45141 

  kontrola skladovania očkovacích látok 145 

  prejednanie neúčasti na očkovaní 448 

  priestupkové konanie 448 

  iné 821 

  

Imunizačný program 

spolu: 47141 

5. preberanie hlásení 7528 

  zadávanie prípadov 7309 

  kontrola a uzatváranie prípadov 7258 

  spracovanie dotazníkov k epidémii 0 

  SRV 312 

  chrípka 468 

  

Práca v EPIS-e 

spolu: 22875 

6. denná 6937 

  týždenná 521 

  mesačná 380 

  ročná 29 

  na požiadnie 732 

  príprava podkladov 3218 

  

Analýza epidemiologic-
kej situácie                              
(uviesť počet) 

spolu: 11817 



 
 

 

7. v zdravotníctve 4938 

  v ohniskách rodinných 5156 

  v ohniskách kolektívnych 362 

  pre verejnosť 861 

  v médiach 85 

  iné 12 

  

Poradenstvo a podávanie 
informácii 

spolu: 11414 

8. správa 31 

  rozbor 0 

  podklad 119 

  stanovisko 68 

    218 

  

Odborné analýzy (okrem 
uvedených v bode 6.) 

spolu: 218 

9. prednášky pre verejnosť 6 

  prednášky pre ZP 53 

  

Prednášková činnosť 

spolu: 59 

10. 1. autor 0 

  spoluautor 0 

  

Publikácie pre verejnosť 
(uviesť miesto a názov v 
prílohe)  

spolu: 0 

11. 1. autor 4 

  spoluautor 0 

  vypísať názov amiesto*   

  

Publikačná činnosť v 
odborných a vedeckých 
časopisoch  (uviesť názov 
a miesto v prílohe) 

spolu: 4 

12. 
aktívna 12 

  
pasívna 24 

  
vypísať názov a miesto*   

  

Účasť na konferenciách 
(uviesť miesto a názov v 
prílohe)  

spolu: 36 

13. príprava zadania 2 

  zber podkladov 301 

  sumarizácia 301 

  analýza 301 

  iné (príprava) 10 

  spolu: 915 

  

Práca na osobitných 
štúdiách a programoch  
(názov programu v prí-
lohe) 

*názov projektu napr. HELICS   

14. 

Vydané certifikáty (AIDS), medzinárodný očkovací preukaz, osvedeč-
nie o odbornej spôsobilosti 

0 

    
Odbor/oddelenie epidemioló-
gie     

15. kontroly pracoviska 1565 

  opakované návštevy 0 

  

Plánovaný ŠZD v ZZ - 
kontrola HER a BOT 

odber vzoriek zo sterilných materiálov 212 



 
 

 

  odber vzoriek z prostredia 813 

  odber vzoriek z ovzdušia 33 

  odber vzoriek dezinfekčných prostriedkov 0 

  odber iných vzoriek 18 

  počet testovaných HVS 996 

  počet testovaných AUT 1048 

  počet testovaných EO 0 

  počet testovaných FS 20 

  iná sterilizačná technika 1 

  spolu: 4706 

16. kontroly pracoviska 34 

  opakované návštevy 0 

  odber vzoriek zo sterilných materiálov 3 

  odber vzoriek z prostredia 319 

  odber vzoriek z ovzdušia 0 

  odber vzoriek dezinfekčných prostriedkov 0 

  odber iných vzoriek 22 

  počet testovaných HVS 0 

  počet testovaných AUT 0 

  počet testovaných EO 0 

  počet testovaných FS 0 

  iná sterilizačná technika 0 

  

NN –  cielená kontrola 
HER a BOT v súvislosti s 
výskytom NN 

spolu: 378 

17. Epidemiologické vyšet-
rovanie v súvislosti 
s chorobou z povolania 

počet osôb 3 

18. Posudková činnosť štúdie projektov 0 

   konzultácie 215 

    spracovanie 86 

    kolaudácia 0 

    vydanie posudkov 0 

    spolu: 301 

19. Podnety a sťažnosti počet 19 

20. Sankcie počet 0 

21. Rozhodnutia počet 184 

22. Odvolania počet 0 
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1. Personálne obsadenie pracovísk BŽP v SR a stav akreditácie v roku 2014 
 

 

VŠ – vysokoškolsky vzdelaní pracovníci           A – akreditované  (skúšky, odbery, ukazovatele) 
SZP –  strední zdravotnícki pracovníci               N - neakreditované  (skúšky, odbery, ukazovatele)   
NZP –  pomocný personál        S – skúšky 
MD – materská dovolenka        U – ukazovatele 
 
 
 
 

 Pracovníci   Akreditácia 
  ÚVZ a RÚVZ v SR  počet počet platnosť 

 
 skúšok/počet 

ukazovateľov 
odberov/počet 
ukazovateľov do 

 

 
VŠ 

 
SZP 

 
NZP 

 
Spolu 

 A N A N  
ÚVZ SR 
NRC pre hydrobiológiu S     

 
    

U     
 

NRC pre ekotoxikológiu S     

 
    

U     
 

NRC pre genetickú toxiko-
lógiu S     

 
    

U     
 

RÚVZ Banská Bystrica S     

 
    

U     
 

RÚVZ hl. mesto SR S 2 6   

Bratislava 
1,5 0 0 1,5 

U 7 8   
27.10.2015 

RÚVZ Košice S     

 
    

U     
 

RÚVZ Nitra S     

 
    

U     
 

RÚVZ Poprad S     

 
    

U     
 

RÚVZ Prešov S     

 
    

U     
 

S     RÚVZ Prievidza 
NRC pre termotolerantné 
améby 

    
U     

 

RÚVZ Trenčín S     

 
    

U     
 

RÚVZ Trnava S     

 
    

U     
 

RÚVZ Žilina S     

 
    

U     
 

SPOLU S     

 
    

U     
 



 
 

 

2.  Analytická činnosť pracovísk BŽP v roku 2014     a)  podľa typu komodít 

Názov úradu  

V
od
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pi

t-
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 a
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t-
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-
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k 
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y 
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-
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St
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h 
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l 
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ez
pe

-
če
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kv
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ity
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SP
O

L
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vzorky               
ukazovatele               

ÚVZ SR 
Bratislava 

analýzy               
vzorky               
ukazovatele               

RÚVZ  
Banská Bystrica 

analýzy               
vzorky 641 0 412 101 0 0 0 65 0 0 0 6 0 1225 
ukazovatele 4487 0 824 202 0 0 0 65 0 0 0 32 0 5610 

RÚVZ hl. m. SR 
Bratislava  
 analýzy      4487 0 824 587 0 0 0 65 0 0 0 32 0 5995 

vzorky               
ukazovatele               

RÚVZ  
Košice 

analýzy               
vzorky               
ukazovatele               

RÚVZ  
Nitra 

analýzy               
vzorky               
ukazovatele               

RÚVZ  
Poprad  

analýzy               
vzorky               
ukazovatele               

RÚVZ  
Prešov 

analýzy               
vzorky               
ukazovatele               

RÚVZ  
Prievidza 

analýzy               
vzorky               
ukazovatele               

RÚVZ  
Trenčín 

analýzy               
vzorky               
ukazovatele                

RÚVZ  
Trnava 

analýzy               
vzorky               
ukazovatele               

RÚVZ  
Žilina 

analýzy               



 
 

 

            b)  prehľad výkonov analytických skúšok BŽP 

Názov úradu  

A
bi

os
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-
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vzorky               
ukazovatele               

ÚVZ SR 
Bratislava 

analýzy               
vzorky               
ukazovatele               

RÚVZ  
Banská Bystrica 

analýzy               
vzorky 641 101 0 412 0 101 0 0 65 0 0 0 0 0 
ukazovatele 4487 101 0 824 0 101 0 0 65 0 0 0 0 0 

RÚVZ  
hl. m. SR 
Bratislava analýzy 4487 486 0 824 0 101 0 0 65 0 0 0 0 0 

vzorky               
ukazovatele               

RÚVZ  
Košicie 

analýzy               
vzorky               
ukazovatele               

RÚVZ  
Nitra 

analýzy               
vzorky               
ukazovatele               

RÚVZ  
Poprad  

analýzy               
vzorky               
ukazovatele               

RÚVZ  
Prešov 

analýzy               
vzorky               
ukazovatele               

RÚVZ  
Prievidza 

analýzy               
vzorky               
ukazovatele               

RÚVZ  
Trenčín 

analýzy               
vzorky               
ukazovatele                

RÚVZ  
Trnava 

analýzy               
vzorky               
ukazovatele               

RÚVZ  
Žilina 

analýzy               



 
 

 

3. Účasť na medzilaboratórnych porovnávacích testoch a porovnaniach  praco-
vísk BŽP v SR v roku 2014 

 

Typ vzorky 

Názov úradu 

 
 
 

Počet 

 

V
od

y 

Po
tr

av
in

y 

O
vz

du
ši

e 

B
io

lo
gi

ck
ý 

m
at

er
iá

l 

In
é 

Sp
ol

u 

prihlásené       testov ukončené       
prihlásené       ÚVZ SR 

ukazovateľov ukončené       
prihlásené 2 0 0 0 0 2  testov ukončené  2 0 0 0 0 2 
prihlásené 4 0 0 0 0 4 

RÚVZ 
Bratislava hl.m. SR ukazovateľov 

ukončené 4 0 0 0 0 4 
prihlásené        testov 
ukončené       
prihlásené       

RÚVZ 
Banská Bystrica ukazovateľov 

ukončené       
prihlásené       testov 
ukončené       
prihlásené       

RÚVZ 
Košice ukazovateľov 

ukončené       
prihlásené       testov 
ukončené       
prihlásené       

RÚVZ 
Nitra ukazovateľov 

ukončené       
prihlásené       testov 
ukončené       
prihlásené       

RÚVZ 
Poprad ukazovateľov 

ukončené       
prihlásené       testov 
ukončené       
prihlásené       

RÚVZ 
Prešov ukazovateľov 

ukončené       
prihlásené       počet testov 
ukončené       
prihlásené       

RÚVZ 
Prievidza ukazovateľov 

ukončené       
prihlásené       testov 
ukončené       
prihlásené       

RÚVZ 
Trenčín ukazovateľov 

ukončené       
prihlásené       testov 
ukončené       
prihlásené       

RÚVZ 
Trnava ukazovateľov 

ukončené       
prihlásené       testov 
ukončené       
prihlásené       

RÚVZ 
Žilina ukazovateľov 

ukončené       

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

4. Organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích testov pracoviskami BŽP 
v SR v roku 2014 

 
Organizátor Názov testu Typ testu Počet ukazova-

teľov 
Počet 

účastníkov testu 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Typ testu: 
PT – skúška spôsobilosti, porovnávacie meranie 
BP – bilaterálne porovnanie 
EP – experimenty presnosti, validácia metód 

 
 
 
 
 
 
 
5. Nové  analytické metódy a postupy meraní (a odberov) zavedené 

v pracoviskách BŽP v SR v roku 2014 
 

 
 
 
 
 
 
6. Odborná činnosť pracovísk  BŽP v SR v roku 2014 

Názov úradu Typ vzorky (komo-
dita) 

Ukazovateľ Druh metódy Pôvod metódy 
(STN, ISO, EN, vlastná metóda) 

    

    

 

    

     

     

     



 
 

 

 
d) programy, projekty, ťažiskové úlohy verejného zdravotníctva 
 

Číslo úlohy: 
7.1 

NÁZOV ÚLOHY: 
Cyanobaktérie 

Názov  úradu 
 

Počet vzoriek Počet ukazovateľov 

RÚVZ 
Bratislava hl.m. SR 

101 101 

   

 
Číslo úlohy: 

7.2 
NÁZOV ÚLOHY: 

Legionely a améby v zdravotníckych zariadeniach, nebytových budovách 
a v oddychových zónach  

Názov  úradu 
 

Počet vzoriek Počet ukazovateľov 

RÚVZ 
Bratislava hl.m. SR 

17 17 

   

 
Číslo úlohy: 

7.3 
NÁZOV ÚLOHY: 

Minerálne a pramenité balené vody a vody vo watercooleroch 

Názov  úradu 
 

Počet vzoriek Počet ukazovateľov 

   
   
 

Číslo úlohy: 
7.10 

NÁZOV ÚLOHY: 
Monitoring výskytu enterovírusov vo vodách určených 

na kúpanie 
Názov  úradu 
 

Počet vzoriek Počet ukazovateľov 

   
 

Číslo úlohy: 
7.11 

NÁZOV ÚLOHY: 
Vedľajšie produkty dezinfekcie a kvalita pitnej vody 

Názov  úradu 
 

Počet vzoriek Počet ukazovateľov 

   
 

Číslo úlohy: 
7.12 

NÁZOV ÚLOHY: 
Peľová informačná služba (PIS) - Monitoring biologických 

alergénov v ovzduší 

Názov  úradu 
 

Počet vzoriek Počet ukazovateľov 

   
 

Číslo úlohy: 
7.13 

NÁZOV ÚLOHY: 
Monitoring alergénov roztočov vo vnútornom prostredí 

 
Názov  úradu 
 

Počet vzoriek Počet ukazovateľov 

   
 
 
e) Plnenie ďalších úloh a projektov v rámci SR 



 
 

 

 
 

Názov 
úradu 

 
Organizátor 

úlohy, projektu 

 
Názov úlohy 

Počet vzo-
riek 

 
Počet 

ukazovateľov 

 
Počet 
analýz 

      

 
f) Iná odborná činnosť 

 
Názov úradu Pracovisko Forma činnosti 

  - technické komisie 
- redaktorské rady 
- výbory odborných organizácií 
- skúšobné komisie 
- členstvo v odborných a expertných skupinách 
- výuka 
- iné 

   
 
7. Medzinárodná činnosť pracovísk BŽP v SR v roku 2014 
 
Názov úradu Pracovisko Forma činnosti 

  - medzinárodné siete  NRL 
- kontaktný bod ECDC,EFSA 
- pracovné skupiny EK 
- medzinárodný monitoring 
- účasť v medzinárodných projektoch 
- medzinárodná spolupráca s odbornými pracoviskami 
- iné 
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1. Personálne obsadenie pracovísk MŽP v SR a stav akreditácie v roku 2014 
 

 
vysokoškolsky vzdelaní pracovníci (VŠ)           A – akreditované  (skúšky, odbery, ukazovatele) 
strední zdravotnícki pracovníci (SZP)                N - neakreditované  (skúšky, odbery, ukazovatele)                                                                     
pomocný personál (NZP) 
MD – materská dovolenka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pracovníci   Akreditácia 
  ÚVZ a RÚVZ v SR      počet počet platnosť 

        
 skúšok / počet 

ukazovateľov 
odberov / počet 
ukazovateľov do 

 VŠ SZP NZP Spolu  A N A N  
NRC pre MŽP     S      
     U      
NRC pre legionely v ŽP     S      
     U      
RÚVZ Banská Bystrica     S      
     U      

RÚVZ hl. mesto SR 2,5 5+1MD 2 
9,5+ 
1MD 

S 
16 20 

0 0 
27.10.2015 

Bratislava     U 20 21 0 0  
RÚVZ Košice     S      
     U      
NRC pre koagulázapozitívne      S      
stafylokoky a ich toxiny     U      
NRC pre listeriózu     S      
     U      
RÚVZ Nitra     S      
     U      
RÚVZ Poprad     S      
     U      
NRC pre mykológiu ŽP     S      
     U      
RÚVZ Prešov     S      
     U      
RÚVZ Prievidza     S      
     U      
RÚVZ Trenčín     S      
     U      
RÚVZ Trnava     S      
     U      
RÚVZ Žilina     S      
     U      
RÚVZ Komárno     S      
NRC pre Vibrionaceae     U      
SPOLU     S      
     U      



 
 

 

 2. Analytická činnosť pracovísk MŽP v roku 2014              a)  podľa typu komodít 
                                                                                                                                                                                                                                                        Tab č.2/1 

Druh analyzovaného materiálu 
 

voda ovzdušie potraviny PBP dekontaminácia 
vzorky zabez-

pečenia iné spolu 

      prostredia, skúšky 
kvality mera-

ní     

Úrad 

      sterility      
vzorky         
ukazovatele         

RÚVZ  
Banská Bystrica 

analýzy         
vzorky 1619 33 989 154 1806 393 72 5066 
ukazovatele 7390 66 4105 924 1936 1412 272 16105 RÚVZ  

Bratislava hl.m. SR 
analýzy    9764 261 13573 6160 7197 2312 1234 40501 
vzorky         
ukazovatele         RÚVZ Košice 
analýzy         
vzorky         
ukazovatele         RÚVZ Nitra 
analýzy         
vzorky         
ukazovatele         RÚVZ Poprad 
analýzy         
vzorky         
ukazovatele         RÚVZ Prešov 
analýzy         
vzorky         
ukazovatele         …….. 

analýzy         
vzorky         
ukazovatele         …….. 

analýzy         
PBP – predmety bežného používania 
 



 
 

 

 
b) prehľad o počte a druhu vzoriek vyšetrených v pracoviskách MŽP v SR  
 
Tab č. 2/2 

Počet 
Komodita 

vzoriek ukazovateľov analýz 
voda 1619 7390 9764 
ovzdušie 33 66 261 
potraviny 989 4105 13573 
kozmetika a predmety bežné-
ho používania 154 924 6160 
dekontaminácia prostredia 
skúšky sterility 

1806 1936 7197 

vzorky zabezpečenia         
kvality meraní 393            1412 2312 

iné 72 272 1234 
SPOLU 5066 16105 40501 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Prehľad o druhoch a počte vôd vyšetrených v pracoviskách MŽP v SR v roku 2014      Tab č. 2/3 
Druh analyzovanej vody 

bazény Názov úradu vodovody studne pramene vrty technologické 
vody nádrže štrkoviská 

termálne netermálne 
iné spolu 

vzorky            
ukazovatele            RÚVZ  

Banská Bystrica 
analýzy            
vzorky 800 272 0 0 0 0 102 0 445 72 1691 
ukazovatele 3768 1337 0 0 0 0 206 0  2079 272 7662 RÚVZ  

Bratislava hl.m. SR 
analýzy 5038 1659 0 0 0 0 404 0 2663 1234 10998 
vzorky            
ukazovatele            RÚVZ Košice 
analýzy            
vzorky            
ukazovatele            RÚVZ Nitra 
analýzy            
vzorky            
ukazovatele            RÚVZ Prešov 
analýzy            
vzorky            
ukazovatele            RÚVZ Poprad 
analýzy            
vzorky            
ukazovatele            RÚVZ Trenčín 
analýzy            
vzorky            
ukazovatele            RÚVZ Prievidza 
analýzy            
vzorky            
ukazovatele            RÚVZ Trnava 
analýzy            
vzorky            
ukazovatele            RÚVZ Žilina 
analýzy            
vzorky            
ukazovatele            ÚVZ SR 
analýzy            



 
 

 

Prehľad o druhoch a počte vyšetrených vzoriek potravín, kozmetiky a  
predmetov bežného používania v pracoviskách MŽP v SR v roku 2014 
 
Tab. č. 2/4 

  Počet   č. 
  

Druh potraviny 
vzoriek ukazovateľov analýz 

1 Syry a bryndza 0 0 0 
2 Ostatné mliečne výrobky 0 0 0 
3 Vajcia a výrobky z vajec 4 4 29 
4 Mäso a výrobky z mäsa 0 0 0 
5 Ryby a morské živočíchy 30 153 512 
6 Tuky a oleje 0 0 0 
7 Polievky, bujóny, omáčky 0 0 0 
8 Cereálie a pekárenské výrobky 2 5 14 
9 Ovocie a zelenina 131 614 2007 

10 Byliny a koreniny 0 0 0 
11 Nealkoholické nápoje 0 0 0 
12 Víno a alkoholické nápoje 0 0 0 
13 Zmrzlina a mrazené dezerty 88 309 1490 
14 Kakao, kakaové prípravky, 
  káva, čaje (okrem bylinných) 0 0 0 

15 Ovocné a bylinné čaje 10 10 60 
16 Pokrmy pre spoločné stravovanie 553 2251 6792 
17 Polotovary 0 0 0 
18 Detská a dojčenská výživa 50 200 794 
19 Výživové doplnky 20 20 120 
20 Prídavné látky (aditíva) 0 0 0 
21 Lahôdkarske výrobky 42 244 826 
22 Cukrárske výrobky 44 201 776 
23 Cukrovinky 0 0          0 
24 Minerálne, pramenité a 

  balené vody 
15 94 153 

25 Materské mlieko 0  0 
  SPOLU 989 4105 13573 

26 PBP 0 0 0 
27 Kozmetika 154 924 6160 
28 Ostatné 56 198 649 

  SPOLU 1199 5227 20382 
 
 
 
 



 
 

 

Prehľad o vyšetreniach účinnosti sterilizácie, dezinfekcie pomôcok a prostredia vyšetrených v pracoviskách MŽP v SR v roku 2014 
Tab. č. 2/5 

Názov úradu 
  
  
  

Sanitárne 
mikrobiologické 

testy 

Kontrola 
sterilizačných 

prístrojov 

Zisťovanie účinnosti 
dezinfekčných rozto-

kov 

Kontrola 
sterility 

predmetov 

  
Ovzdušie 

  

Iný  
materiál 

  

  
Spolu 

  
vzorky        
ukazovatele        RÚVZ Banská 

Bystrica 
analýzy        
vzorky 1000 373 0 433 33 0 1839 
ukazovatele 1130 373 0 433 66 0 2002 RÚVZ  

Bratislava hl.m. SR 
analýzy 5874 403 0 920 261 0 7458 
vzorky        
ukazovatele        RÚVZ Košice 
analýzy        
vzorky        
ukazovatele        RÚVZ Nitra 
analýzy        
vzorky        
ukazovatele        RÚVZ Prešov 
analýzy        
vzorky        
ukazovatele        RÚVZ Poprad 
analýzy        
vzorky        
ukazovatele        RÚVZ Trenčín 
analýzy        
vzorky        
ukazovatele        RÚVZ Prievidza 
analýzy        
vzorky        
ukazovatele        RÚVZ Trnava 
analýzy        
vzorky        
ukazovatele        RÚVZ Žilina 
analýzy        
vzorky        
ukazovatele        ÚVZ SR 
analýzy        



 
 

 

Prehľad významných bakteriálnych kmeňov izolovaných z vodného prostredia a ovzdušia v pracoviskách MŽP v SR v roku 2014 
Tab. č. 2/6 

Názov úradu 
Názov RÚVZ Ban-

ská Bystrica 
RÚVZ Bratislava 

hl. mesto SR 
RÚVZ 
Košice 

 RÚVZ 
 Nitra 

RÚVZ 
Poprad 

RÚVZ 
Prešov 

RÚVZ 
Prievidza 

RÚVZ 
Trenčín 

RÚVZ 
Trnava 

RÚVZ 
Žilina ÚVZ SR Spolu 

Acinetobacter spp.  0           
Aeromonas hydrophila  0           
Aeromonas spp.  0           
Alcaligenes faecalis  0           
Bacillus cereus  0           
Bacillus subtilis  0           
Bacillus sp.  0           
Citrobacter spp.  1           
Clostridium perfringes  0           
Enterobacter aerogenes  0           
Enterobacter aglomerans  0           
Enterobacter spp.  0           
Enterococcus faecalis  103           
Escherichia coli  109           
Hafnia spp.  0           
Klabsiella spp.  0           
Klebsiella oxytoca  0           
Legionella pneumophila ser.1  0           
legionella pneumophila ser.2-15  0           
Legionella pneumophila ser.3  0           
Legionella pneumophila ser.5  0           
Legionella pneumophila ser.6  0           
Legionella sp.  0           
Pantoea spp.  0           
Proteus spp.  0           
Pseudomonas aeruginosa  16           
Pseudomonas spp.  0           
Salmonella sp.  0           
saprofitické plesne  0           
Seratia marcesecns  0           
Seratia spp.  0           
Staphylococcus aureus  5           
Staphylococcus sp.  0           
iné  0           



 
 

 

Prehľad významných bakteriálnych kmeňov izolovaných zo vzoriek potravín, kozmetiky a predmetov bežného používania v pracovis-
kách MŽP v SR v SR v roku 2014 
 
Tab. č. 2/7 

Názov úradu 
Názov  RÚVZ Banská 

Bystrica 
RÚVZ Bratislava  

hl. mesto SR  
RÚVZ 
Košice 

RÚVZ 
Nitra 

RÚVZ 
Poprad 

RÚVZ 
Prešov 

RÚVZ 
Prievidza 

RÚVZ 
Trenčín 

RÚVZ 
Trnava 

RÚVZ 
Žilina ÚVZ SR Spolu 

Acinetobacter sp.  5           
Aeromonas spp.  0           
Bacillus cereus  9           
Bacillus subtilis  0           
Campylobacter spp.  0           
Citrobacter spp.  65           
Clostridium sp.  4           
Cronobacter sakazakii  0           
Enterobacter spp.  0           
Escherichia coli  8           
Hafnia spp.  0           
Klebsiella spp.  0           
koliformné baktérie  172           
Listeria monocytogenes  2           
Listeria spp.  2           
Pantoea spp.  0           
Proteus spp.  5           
Pseudomonas aeruginosa  27           
Pseudomonas spp..  0           
Providencia sp.  0           
Salmonella spp.  0           
Sarcina spp.  0           
Serratia spp.  0           
stafylokokový enterotoxín  0           
Staphylococcus aureus  19           
Staphylococcus sp.  0           
Streptokoky-hemolytické  0           
Yersinia spp.  0           
iné  0           

 



 
 

 

Prehľad výskytu a identifikácie salmonel vo vzorkách potravín a životného  prostredia  
v roku 2014 

 
Tab. č. 2/8 
č. Dátum  Názov vzorky  Epidemiologická súvislosť      Výsledok identifikácie 
  spracovania   ŠZD sérotyp  fágotyp 

1 7.7.2014 podstielka slimákov Achati-
na áno S. diarizonae III.b O50 

Hr;1,5 - 

2 7.7.2014 voda z nádrže krokodíla 
veľkého áno S. diarizonae III.b O50 Hr;- - 

3 7.7.2014 voda z nádrže kajmana oku-
liarnatého áno S. diarizonae III.b O50 H;- - 

4 22.7.2014 piesok detské pieskovisko 
Zemplínska ul. Senec nie S. abony - 

 
 
Prehľad vybraných ukazovateľov vyšetrených pre potreby európskych referenčných labora-
tórií  v pracoviskách MŽP v SR v roku 2014 
 
Tab. č. 2/9 

Ukazovateľ    počet vzoriek potravín      počet vzoriek vôd    počet vzoriek prostredia 
  vyšetrených pozitívnych vyšetrených pozitívnych vyšetrených pozitívnych 
Salmonella 860 0 0 0 1503 4 
Listeria monocytogenes 120 2 0 0 1433 0 
Escherichia coli 218 8 1548 109 1433 5 
Escherichia coli O 157 0 0 0 0 0 0 
iné patogénne ECO 0 0 0 0 0 0 
Campylobacter 22 0 0 0 0 0 
CPS 753 11 402 5 1433 54 
stafylokokový enteroto-
xín-potraviny 0 0 0 0 0 0 
stafylokokový enteroto-
xín - materské mlieko 0 0 0 0 0 0 

 
ECO – Escherichia coli 
CPS – kosgulázopozitívne stafylokoky 

 
 
Prehľad izolácií Cronobacter spp.v sušenej mliečnej detskej výžive v pracoviskách MŽP v SR 
v roku 2014 
 
Tab. č. 2/10 

počet vzoriek detskej mliečnej počet vzoriek detskej mliečnej 
výživy počiatočnej výživy následnej Ukazovateľ 

vyšetrených pozitívnych vyšetrených pozitívnych 
Cronobacter spp. 50 0 0 0 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Nadstavbová molekulárna diagnostika NRC pre MŽP v roku 2014 
 
Tab. č. 2/11 

Baktériálny kmeň Počet 
 
 
 
Nadstavbová diagnostika NRC pre legionely v životnom prostredí v roku 2014 
 
Tab. č. 2/12 
 Vody Spolu 
Izolované kmene pitné bahénové technologické TÚV  
Legionella pneumophila. ser.1      
Legionella pneumophila ser.3      
Legionella pneumophila ser.5      
Legionella pneumophila. ser.6      
Legionella pneumophila sér. 2-15      
Legionella species      
 
 
 
Nadstavbová diagnostika NRC pre koagulázapozitívne stafylokoky v roku 2014  
 
Tab. č. 2/13 

Typy toxínov 

Druh vzorky 

Počet  
potvrdených 
KPS 

Počet  
KPS 
produ-
kujúcich 
toxín 

A B C D TSS
T 

C+ 
TSST 

A+ 
TSST A+D A+

C 

Potraviny            
Materské mlieko            
Stery            
Výtery            
Spolu            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
                           Nadstavbová diagnostika NRC pre Vibrionaceae v roku 2014  
    
                          Tab. č. 2/14                                                                                                                                                                 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámka 
* Systematicky Vibrio metschnikovii, s cytochrómoxydáza negatívnou reakciou 
   Kombinačné triedy vibrií sú vytvorené podľa schém Smitha-Goodnera a Heiberga 
 ** Kmene zaslané na reidentifikáciu   
 

 
Nadstavbová diagnostika NRC pre mykológiu životného prostredia v roku 2014 
 

      Tab. č. 2/15 
Prehľad o výskyte niektorých mikroskopických vláknitých húb a kvasiniek 

počet vzoriek 
Vláknitá huba 

potraviny prostredie iné (klinický 
materiál) 

    
    
    
    

 

                      Povrchové vody            

     Izolované druhy Dunaj       Váh Štrkoviská Iné ** 

    

Spolu              

Aeromonas hydrophila      

Aeromonas sobria      

Aeromonas salmonicida      

Aeromonas caviae      

Plesiomonas shigelloides      

Vibrio cholerae non O1 a/I      

Vibrio cholerae non O1 a/II      

Vibrio cholerae non O1 c/I*      

Vibrio cholerae non O1c/II*      

Vibrio cholerae nonO1 b/I*      

Vibrio cholerae non O1 b/II*      

Vibrio cholerae non O1 d/I*      

Vibrio cholerae non O1 f/I*      

Vibrio alginolyticus      

Vibrio fluvialis      

Vibrio parahaemolyticus      

Počet izolovaných kmeňov      
Počet vyšetrených vzoriek      



 
 

 

3.  Účasť na medzilaboratórnych porovnávacích testoch a porovnaniach  praco-
vísk MŽPv SR v roku 2014 

 
 

Typ vzorky 

Názov úradu 

 
 
 

Počet 

 

V
od

y 

Po
tr

av
in

y 

O
vz

du
ši

e 

B
io

lo
gi

ck
ý 

m
at

er
iá

l 

B
ak

te
ri

ál
ny

 
km

eň
 

in
é 

Sp
ol

u 

prihlásené        testov ukončené        
prihlásené        ÚVZ SR 

ukazovateľov ukončené        
prihlásené 1 0 0 0 4 0 5  testov ukončené  1 0 0 0 4 0 5 
prihlásené 4 0 0 0 4 0 8 

RÚVZ 
Bratislava hl.m. 

SR ukazovateľov ukončené 4 0 0 0 4 0 8 
prihlásené         testov 
ukončené        
prihlásené        

RÚVZ 
Banská Bystrica ukazovateľov 

ukončené        
prihlásené        testov 
ukončené        
prihlásené        

RÚVZ 
Košice ukazovateľov 

ukončené        
prihlásené        testov 
ukončené        
prihlásené        

RÚVZ 
Nitra ukazovateľov 

ukončené        
prihlásené        testov 
ukončené        
prihlásené        

RÚVZ 
Poprad ukazovateľov 

ukončené        
prihlásené        testov 
ukončené        
prihlásené        

RÚVZ 
Prešov ukazovateľov 

ukončené        
prihlásené        počet testov 
ukončené        
prihlásené        

RÚVZ 
Prievidza ukazovateľov 

ukončené        
prihlásené        testov 
ukončené        
prihlásené        

RÚVZ 
Trenčín ukazovate-

ľov ukončené        
prihlásené        testov 
ukončené        
prihlásené        

RÚVZ 
Trnava ukazovateľov 

ukončené        
prihlásené        testov 
ukončené        
prihlásené        

RÚVZ 
Žilina ukazovateľov 

ukončené        
 
 



 
 

 

 
4.  Organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích testov pracoviskami 

MŽPv SR v roku 2014 
 

Organizátor Názov testu Typ testu Počet ukazova-
teľov 

Počet 
účastníkov testu 

     
     
Typ testu: 
PT – skúška spôsobilosti, porovnávacie meranie 
BP – bilaterálne porovnanie 
EP – experimenty presnosti, validácia metód 

 
 
5.  Nové  analytické metódy a postupy meraní (a odberov) zavedené 

v pracoviskách MŽP v SR v roku 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Názov úradu Typ vzorky (komo-
dita) 

Ukazovateľ Druh metódy Pôvod metódy 
(STN, ISO, EN, vlastná metóda) 

    
    

 

    
     
     
     



 
 

 

6.  Odborná činnosť pracovísk MŽP v SR v roku 2014 
 
g) programy, projekty, ťažiskové úlohy verejného zdravotníctva 
  

Číslo úlohy: 
 

NÁZOV ÚLOHY: 
Potraviny na osobitné výživové účely a výživové doplnky 

Názov  úradu 
 

Počet vzoriek Počet ukazovateľov 

   
 

Číslo úlohy: 
7.1 

NÁZOV ÚLOHY: 
Cyanobaktérie 

 

Názov  úradu 
 

Počet vzoriek Počet ukazovateľov 

RÚVZ 
Bratislava hl.m. SR 

102 102 

 
Číslo úlohy: 

7.2 
NÁZOV ÚLOHY: 

Legionely a améby v zdravotníckych zariadeniach, nebytových budovách 
a v oddychových zónach  

Názov  úradu 
 

Počet vzoriek Počet ukazovateľov 

RÚVZ 
Bratislava hl.m. SR 

17 17 

 
Číslo úlohy: 

7.3 
NÁZOV ÚLOHY: 

Minerálne a pramenité balené vody a vody vo watercooleroch 

 

Názov  úradu 
 

Počet vzoriek Počet ukazovateľov 

RÚVZ 
Bratislava hl.m. SR 

15 94 

   
 

Číslo úlohy: 
7.5 

NÁZOV ÚLOHY: 
Materské mlieko 

Názov  úradu 
 

Počet vzoriek Počet ukazovateľov 

   
 

Číslo úlohy: 
7.8. 

NÁZOV ÚLOHY: 
Identifikácia a typizácia patogénnych mikroorganizmov metódami molekulárnej 

biológie 

Názov  úradu 
 

Počet vzoriek Počet ukazovateľov 

   
 
 

Číslo úlohy: 
7.13 

NÁZOV ÚLOHY: 
Monitoring výskytu enterovírusov vo vodách určených na kúpanie 

Názov  úradu 
 

Počet vzoriek Počet ukazovateľov 

   
 



 
 

 

Číslo úlohy: 
7.17 

NÁZOV ÚLOHY: 
Prežívanie termotolerantných kampylobakterov 

Názov  úradu 
 

Počet vzoriek Počet ukazovateľov 

   
 
 
 
h) Plnenie ďalších úloh a projektov v rámci SR 
 

 
Názov 
úradu 

 
Organizátor 

úlohy, projektu 

 
Názov úlohy 

Počet  
vzoriek 

 
Počet 

ukazovateľov 

 
Počet 
analýz 

      

      

 
 
i) Iná odborná činnost 

 
Názov úradu Pracovisko Forma činnosti 

  - technické komisie 
- redaktorské rady 
- výbory odborných organizácií 
- skúšobné komisie 
- členstvo v odborných a expertních skupinách 
- výuka 
- iné 

   
 
 
7.  Medzinárodná činnosť pracovísk MŽP v SR v roku 2014 
 
Názov úradu Pracovisko Forma činnosti 

  - medzinárodné siete  NRL 
- kontaktný bod ECDC,EFSA 
- pracovné skupiny EK 
- medzinárodný monitoring 
- účast v medzinárodných projektech 
- medzinárodná spolupráca s odbornými pracoviskami 
- iné 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHEMICKÉ   ANALÝZY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Výročná správa OCHA za rok 2014 
 

Do Odboru hygienických laboratórií RÚVZ Bratislava hl. mesto SR so sídlom v Bratislave 
sú začlenené 3 oddelenia:  

-     Oddelenie laboratórií hygieny práce (LHP),  
-     Oddelenie mikrobiológie životného prostredia (MŽP)  
-     Oddelenie hygienických laboratórií (OHL).  

Oddelenia MŽP a OHL vykonávajú chemické, mikrobiologické a biologické analýzy vzo-
riek vôd, požívatín a kozmetiky. Analýzy kozmetických výrobkov sú vykonávané s pôsobnosťou 
pre všetky RÚVZ v SR. 
Oddelenie LHP vykonáva odbery pracovného ovzdušia, fyzikálne merania veličín v zložkách pra-
covného prostredia a tiež analýzy biologického materiálu.  
Laboratóriá sú akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou. 

K odbornej činnosti oddelenia laboratórií hygieny práce patrí i činnosť posudzovania a hodno-
tenia technologickej a stavebnej vzduchotechniky a odlučovacích zariadení. 

Pracovníci odboru poskytujú odborné konzultácie (osobne, telefonicky a e-mailom) najmä v 
problematike faktorov pracovného ovzdušia, vyšetrovania biologického materiálu, výživových do-
plnkov, kozmetiky a  pitnej vody pre rozhodovaciu a posudkovú činnosť ostatných odborov v rámci 
RÚVZ Bratislava hl. mesto, iných orgánov na ochranu zdravia i pre širokú verejnosť. 

 

1. Personálne obsadenie pracovísk a stav akreditácie v roku 2014 
 

 
vysokoškolsky vzdelaní pracovníci (VŠ)            A – akreditované  (skúšky, odbery, ukazovatele) 
strední zdravotnícki pracovníci (SZP)                 N – neakreditované  (skúšky, odbery, ukazovatele)                                                                     
pomocný personál (NZP)         S – skúška  
MD – materská dovolenka         U – ukazovateľ  
 

 
 1 SZP – dlhodobá PN (9 mes.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pracovníci Akreditácia 
Názov úradu      počet počet platnosť 

        
 skúšok / počet 

ukazovateľov 
odberov / počet 
ukazovateľov do 

 VŠ SZP NZP Spolu  A N A N  
RÚVZ Bratislava, hl. mesto 4,5 13+1* 1 19,5 S 18 98 4 22  
     U 64 259 14 50 27. 10. 2015 
prípadné  NRC pre …     - S      
na príslušnom úrade    - U      
prípadné  NRC pre …     - S      
na príslušnom úrade    - U      



 
 

 

2. Analytická činnosť pracovísk  OCHA  v roku 2014    
a) podľa typu komodít    

Typ vzorky 

N
áz

ov
 ú

ra
du

 

D
ru

h 
  

vý
ko

nu
 

V
od

a 
 

pi
tn

á 

V
od

a 
na

 
kú

pa
ni

e 

M
in

er
ál

ne
 

vo
dy

 

Po
tr

av
in

y 

M
at

er
sk

é 
m

lie
ko

 

PB
P 

K
oz

m
et

ik
a 

O
vz

du
šie

 

Bi
ol

og
ic

ký
 

m
at

er
iá

l 

In
é 

Sp
ol

u 

vzorky 786 427 14 274   206 212 83  2002 
ukazovatele 7997 1853 145 843   1333 670 261  13102 

RÚVZ 
Brati-
slava, 
hl. 
mesto analýzy 16385 3726 399 1388   2684 10074 591  35247 

 
b) zabezpečenie kvality skúšok  

Typ vzorky 

N
áz

ov
 

úr
ad

u 

 

V
od

y 

Po
tr

av
in

y 

M
at

er
sk

é 
m

lie
ko

 

PB
P 

K
oz

m
et

ik
a 

O
vz

du
ši

e 

B
io
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gi
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ý 

m
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er
iá

l 

In
é 

Sp
ol

u 

ukazovatele 2121 1023 - - 2236 200 138 2335 8053 RÚVZ 
Bratislava, 
hl. mesto analýzy 3633 1067 - - 2236 1192 626 2915 11669 
 

c) meranie mikroklimatických faktorov pri odbere ovzdušia 
 

Názov úradu Počet ukazovateľov Počet analýz 
 

RÚVZ Bratislava, hl. mesto 120 120 

   

 



 
 

 

2. Účasť na medzilaboratórnych porovnávacích testoch a porovnaniach   
pracovísk v roku 2014 
 

Typ vzorky 

Názov úradu 

 
 
 

Počet 

 

V
od

y 

Po
tr

av
in

y 

O
vz

du
šie

 

B
io

lo
gi

ck
ý 

m
at

er
iá

l 

In
é 

Sp
ol

u 

prihlásené - 1 2 1 - 4 testov ukončené - 1 2 1 1 5 
prihlásené - 4 4 1 - 9 

RÚVZ Bratislava, 
hl. mesto ukazovateľov ukončené - 4 4 1 4 13 

 
 
3. Organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích testov v roku 2014 

 
Organizátor Názov testu Typ testu Počet  

ukazovateľov 
Počet 

účastníkov testu 
RÚVZ Bratislava, hl. 
mesto - - - - 
     
Typ testu: 
PT – skúška spôsobilosti, porovnávacie meranie 
BP – bilaterálne porovnanie 
EP – experimenty presnosti, validácia metód 

 
 
4. Nové  analytické metódy a postupy meraní (a odberov) zavedené 

v pracoviskách v roku 2014 
 

Názov 
úradu 

Typ vzorky 
(komodita) 

Ukazovateľ Druh metódy Pôvod metódy 
(STN, ISO, EN, vlastná 

metóda) 

Ovzdušie Formaldehyd HPLC – UV/VIS 

NIOSH [2003]. Formaldehy-
de by Method 
2016,  Issue 2. In:  
P.Iraneta,WatersCorp., MJ. 
Seymourand, ERKenne-
dy,Ph.D.,NIOSH/ 
DART  eds. NIOSH Manual 
of Analytical Methods, 4thed. 
Cincinnati,OH: 
U.S.Department of Health 
and Human Services, Public 
Health Service, Centers for 
Disease Control and Preven-
tion, National Institute for 
Occupational Safety and 
Health. DHHS (NIOSH) 

- - - - 

RÚVZ Brati-
slava, hl. 

mesto 

- - - - 



 
 

 

5. Odborná činnosť pracovísk v roku 2014 
 

j) programy, projekty, ťažiskové úlohy verejného zdravotníctva 
  

Číslo úlohy: 
3.2 

NÁZOV ÚLOHY: 
Monitoring príjmu jódu 

Názov  úradu 
 

Počet vzoriek Počet ukazovateľov 

RÚVZ Bratislava, hl. mesto 22 44 
   

Číslo úlohy: 
3.8 

NÁZOV ÚLOHY: 
Bezpečnosť kozmetických výrobkov a ochrana spotrebiteľa 

Názov  úradu 
 

Počet vzoriek Počet ukazovateľov 

RÚVZ Bratislava, hl. mesto 206 1077 
   

Číslo úlohy: 
7.3 

NÁZOV ÚLOHY: 
Minerálne a pramenité balené vody a vody vo watercooleroch 

Názov  úradu 
 

Počet vzoriek Počet ukazovateľov 

RÚVZ Bratislava, hl. mesto 14 145 
   

Číslo úlohy: 
7.16 

NÁZOV ÚLOHY: 
Monitoring obsahu dusičnanov vo vodných zdrojoch individuálneho zásobovania 

Názov  úradu 
 

Počet vzoriek Počet ukazovateľov 

RÚVZ Bratislava, hl. mesto 193 386 
   

Číslo úlohy: 
7.20 

NÁZOV ÚLOHY: 
Monitoring glykozidov steviolu v zmrzlinách a náplniach a dekoráciách cukrá-

renských výrobkov 

Názov  úradu 
 

Počet vzoriek Počet ukazovateľov 

RÚVZ Bratislava, hl. mesto 3 6 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

k) Plnenie ďalších úloh a projektov v rámci SR 
 

 
Názov 
úradu 

 
Organizátor 

úlohy, projektu 

 
Názov úlohy 

Počet vzo-
riek 

 
Počet 

ukazovateľov 

 
Počet 
analýz 

RÚVZ 
Bratislava, 
hl. mesto 

ÚVZ SR  
Bratislava 

Mimoriadna cielená kontrola 
v zariadeniach spoločného  
stravovania 

16 101 622 

RÚVZ 
Bratislava, 
hl. mesto 

ÚVZ SR  
Bratislava 

Analýza energetickej hodnoty 
vzoriek celodennej stravy 
z reedukačných zariadení 

4 32 52 

RÚVZ 
Bratislava, 
hl. mesto RÚVZ Bratislava, 

hl. mesto 

Plnenie Hlavných odborných a 
regionálnych priorít na úseku verej-
ného zdravotníctva:  
Priorita č. 1 „1.2 Výživa a nutričný 
stav seniorov v zariadeniach sociál-
nej starostlivosti“ 

4 28 77 

RÚVZ 
Bratislava, 
hl. mesto 

ÚVZ SR 
Bratislava Svetový deň vody 242 484 1936 

 
l) Iná odborná činnost 

 
Názov úradu Pracovisko Forma činnosti 
   

oddelenie 
hyg. laboratórií 

RNDr. Faltinová: 
- krajský odborník a člen Poradného zboru HH SR pre odbor 

chemické analýzy 
- pracovná skupina pre chromatografické metódy 
- podpredseda skúšobnej komisie na overenie odbornej spôsobi-

losti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami 
a s jedovatými látkami a prípravkami  

- predseda komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
  
Ing. Rajnoha: 
- pracovná skupina pre spektrálne metódy 
RNDr. Kolenová: 

- pracovná skupina pre chémiu ovzdušia  
- pracovná skupina pre chemometriu 

 
Oddelenie laboratórií hygieny práce vykonávalo aj posudzovania a 
hodnotenia technologickej a stavebnej vzduchotechniky a odlučo-
vacích zariadení. V roku 2014 bolo v rámci tejto činnosti vykona-
ných 10 posúdení projektových dokumentácií, týkajúcich sa vzdu-
chotechnických zariadení. Boli vykonané 3 kolaudácie, riešené 3 
sťažností , 5 objednávok týkajúcich sa uvedenia do prevádzky. 
Bolo vydaných 6 odborných posudkov na technickú dokumentáciu. 
Celkovo bolo posudzovaných 27 materiálov. V apríli 2014 bola 
táto činnosť ukončená, z dôvodu odchodu odborného pracovníka 
do  dôchodku. Pracovníci oddelenia LHP v roku 2014 poskytovali 
odborné konzultácie v problematike faktorov pracovného ovzdušia 
a vyšetrovania biologického materiálu. Pre objektivizáciu faktorov 
prostredia vypracovali 26 cenových ponúk.  

RÚVZ Bratislava, 
hl. mesto 

lab. hygieny práce 

Výuka: 
- na jednotlivých oddeleniach prebiehala odborná prax štu-

dentov VŠ a SOŠ 
 



 
 

 

6. Medzinárodná činnosť pracovísk v roku 2014 
 
Názov úradu Pracovisko Forma činnosti 
RÚVZ Bratislava, 
hl. mesto 

oddelenie  
hyg. laboratórií 

RNDr. Faltinová 
- poverený zástupca MZ SR v Pracovnej skupine PEMSAC - 

analytické metódy pri Európskej komisii, Brusel (17. 10. 2014) 
- poverený zástupca MZ SR v Pracovnej skupine EDQM P-SC-

COS Rady Európy pre ochranu zdravia spotrebiteľov, Štrasburg 
(7.5.2014) 

- poverený zástupca MZ SR v Sieti oficiálnych laboratórií na 
kontrolu kozmetiky OCCL, pri Rade Európy, Štrasburg (5.5 – 6. 
5. 2014), Brusel (16.10.2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ZDRAVOTNÍCKA INFORMATIKA  



 
 

 

1. Organizácia a podmienky činnosti   
 
1.1. Začlenenie podľa organizačnej štruktúry úradu  
 

Informatik a štatistik sú začlenení do Odboru organizačno dokumentačného.  
 

1.2. Personálne obsadenie 
 

Informatik a štatistik sledujú najnovšie trendy v informačných a komunikačných technoló-
giách a podľa potreby  vykonáva hardwarový upgrade PC, ako aj softwarový update aplikácií úra-
du. Zabezpečuje bezproblémový chod aplikácií jednotlivých oddelení úradu, funkčnosť vnútornej 
siete úradu, nepretržité prijímanie a odosielanie e-mailovej pošty, udržiava v nepretržitej prevádzke 
sieť Internet ako i chod a update internetovej a intranetovej stránky úradu. 
 
Tabuľka 1  

Pracovníci  
odboru  

interne externe 
VŠ lekár 0  

VŠ informatik 1  

VŠ bioštatistik 0  

SŠ informatik 0  

SŠ štatistik 1  
Poznámka: 
Prepočítaný počet informatikov na úväzok (v desatinných číslach). 
 
1.3. Počítačové a programové vybavenie na úrade 
 

Technické vybavenie úradu bolo priebežne obnovované a upravované  pre zabezpečenie 
plynulého chodu úradu a úloh vyplývajúcich z jeho činnosti. Technické vybavenie úradu pozostáva 
zo siete LAN , v ktorej je zapojených 160 pracovných staníc PC. Úrad využíva data projektory, 
ktorý sa využíva na prednáškovú, vzdelávaciu a prezentačnú činnosť.  

Technické vybavenie úradu je nutné každý rok upgradovať z dôvodu fyzickej, morálne za-
staralosti a narastajúcich  požiadaviek softwarových aplikácií. 

 
1.3.1.   Prepočítaný počet pracovníkov a počet PC na úrade 

 
Tabuľka 2  

 Počet pracovní-
kov Počet PC / z toho v LAN 

Spolu 159,85 170/160 
Poznámka: 
Prepočítaný počet pracovníkov na úväzok. 

 
 
 



 
 

 

1.3.2.   Programové vybavenie na úrade na PC 
 

Tabuľka 3a 
 
Operačné systémy 

Počet užívateľ-
ských licencií* 

MS Windows 7 20 

MS Windows Vista 0 

MS Windows XP 150 

MS Windows 2000 0 

MS Windows 98 0 

MS Windows 95 0 

Staršie MS Windows 0 

Iné okrem MS Windows 0 
 
Tabuľka 3b 
 
Kancelárske balíky 

Počet užívateľ-
ských licencií* 

MS Office 2010 0 

MS Office 2007 15 

MS Office 2003 200 

MS Office 2002 0 

MS Office 2000 0 

MS Office XP 27 

Staršie MS Office 0 

Iné okrem MS Office 0 
 
Tabuľka 3c 
 
Špecializované APV skupiny 

Počet užívateľ-
ských licencií* 

Zdravotnícke 6 

Ekonomické a personálne 6 

Registratúrne 1 

Právnické 0 

Štatistické a matematické 1 

Grafické 0 
 
Poznámka k tabuľkám 3a, 3b, 3c: 
*V prípade multilicencie: Počet užívateľských licencií = max. počet klientov v multilicencii. 
Softvérové vybavenie pozostáva z operačného systému Windows, Kancelárskeho balíka MS Offi-
ce, a z programov Softip HR – Profit, IS ŠP informačný systém štátnej pokladnice, UAFALAN 



 
 

 

ekonomický softvér, RIS, LEA – Sklady, Cameron, Osobné karty, Epis, Vydra, Winasu, AMA, 
Clarity, Zdravé srdce,  KOZV, LIMS NOD, AVG. 
 
1.4. Poskytovateľ pripojenie do internetu, Web sídlo úradu, Intranet 
 
Tabuľka 4a 
Poskytovateľ pripojenia Slovanet 
Poznámka: 
V prípade viacerých bodov pripojenia vypísať každý prípojný bod. 
 
Tabuľka 4b 
webové sídlo - vytvorené externe 
webové sídlo - aktualizácie interne 
Poznámka: 
Vpísať len jednu z možností: interne / externe 
 
Tabuľka 4c 
Zriadený intranet áno 
 
Poznámka: 
Vpísať len jednu z možností: áno / nie 

 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave využíva rádioreléové pripo-

jenie a služby Internetu sú úradu poskytované externe firmou SLOVANET. Regionálny úrad verej-
ného zdravotníctva so sídlom v Bratislave využíva službu VPN, do ktorej je zapojený v rámci siete 
regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom 
v Bratislave má vlastnú web stránku www.ruvzba.sk, ktorú prevádzkuje a interne aktualizuje na 
serveri poskytovateľa Internetových služieb firmy T-Com, a.s.  

 
2. Vzdelávanie informatikov 
 
3. Výsledky činností 
 
3.1. Hardvérová a softvérová podpora 
 

Poradenstvo pre vlastné RÚVZ v oblasti informačných technológií.  
Pravidelná kontrola plnenia bezpečnostnej smernice z Bezpečnostného projektu na ochranu 

osobných údajov a jeho aktualizácia v závislosti od zmien príslušných legislatívnych predpisov. 
Pravidelná kontrola plnenia Bezpečnostnej politiky RÚVZ Bratislava vyplývajúcej z Výnosu MF 
SR  č.312/2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.  
         Technické zabezpečenie programu Test zdravé srdce, výstupov za regionálnu poradňu, spra-
covanie krajskej databázy a zabezpečenie jeho prevádzky.  
         Účasť na všetkých výberových  konaniach  pri nákupe výpočtovej, kancelárskej a telekomuni-
kačne techniky.  
         Inštalácia, oprava tlačiarní a výmena  tonerov.  
         Inštalácia operačných systémov v prípade porúch PC a pri nákupe nových PC, inštalácia  up-
grade všetkých používaných SW, inštalácia nových SW.  
         Individuálne školenia pre zamestnancov pri novom SW. 



 
 

 

 
       Operatívne plnenie úloh vyplývajúcich  zo záverov porád regionálneho a hlavného hygienika.  
       Spolupráca s štatistickým  úradom pri vyhľadávaní zdravotníckych štatistických údajov pre 
jednotlivé oddelenia RÚVZ.  
       Opravy a údržba HW a spolupráca s autorizovanými servismi.  
       Tvorba,  údržba a aktualizácia web  stránky RÚVZ Bratislava.  
       Údržba LAN siete a jej aktívnych prvkov.  
       Pravidelná kontrola a odstraňovanie vírusov, spyware a adware, malware.  
       Tvorba prezentácií, plagátov a propagačných materiálov a ich príprava do tlače. 
       Vytváranie výberových zostáv v daných programoch.  
       
3.2. Semináre a školiace akcie  
 
Porada poradného zboru Hlavného hygienika pre informatiku vo verejnom zdravotníctve.   
Celoslovenská porada informatikov vo verejnom zdravotníctve. 

 
3.3. Činnosti v spolupráci s ostatnými odbornými útvarmi RÚVZ 
 

V spolupráci s oddeleniami hospodársko-technických činností, personálnym a mzdovým 
a osobným úradom informatik a  štatistik pripravovali a upravovali rôzne výstupné zostavy, štatis-
tické výkazy (reporty) podľa ich potreby. V spolupráci s oddeleniami preventívneho pracovného 
lekárstva, hygieny výživy, hygieny detí a mládeže, hygieny životného prostredia a zdravia, podpory 
zdravia, osobným úradom a regionálnym hygienikom informatik štatistik pripravovali a upravovali 
elektronické informácie, ktoré boli následne publikované na www stránke úradu. 
Informatik a štatistik spracovali v roku 2014 rôzne typy údajov, ktoré boli zasielané v elektronickej 
alebo tlačenej podobe ako podklady pre potrebu oddelení RÚVZ alebo ÚVZ SR, MZ SR. 
 
3.4. Ďalšie špecifické činnosti 
 
-  člen poradného zboru hlavného hygienika SR pre odbor zdravotnícka informatika a biošta     
     tistika vo verejnom zdravotníctve 
-    zodpovedná osoba za informačnú bezpečnosť 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLIKAČNÁ A PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Publikačná a prednášková činnosť za príslušný RÚVZ v SR 
 
 
Publikačná a prednášková činnosť  Odboru podpory zdravia  RÚVZ Bratislava hl. mesto 
 
1. Publikačná činnosť 
 
GEROVÁ, Z. et al. 2014 Rešpekt pre zdravie: výsledky - záverečná správa projektu 2011-2014. Eds.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, Slovenská zdravotnícka univerzita, 165 s. 
 
PODOLINSKÁ, M., HORVÁTHOVÁ, E., GEROVÁ, Z. 2014.  Sledovanie rizikových faktorov životného štýlu u žiakov stredných škôl brati-
slavského samosprávneho kraja vo vzťahu k tlaku krvi. In XIII. Červenkove dni preventívnej medicíny : zborník abstraktov konferencie.  
Tále : Slov. epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS, 2014. ISBN 978-80-971096-3-9, s. 45. 
 
PODOLINSKÁ, M., HORVÁTHOVÁ, E., GEROVÁ, Z. 2014. Vplyv pozitívnej rodinnej anamnézy zvýšeného tlaku krvi na výskyt prehyper-
tenzie a hypertenzie u stredoškolskej mládeže v projekte „Rešpekt pre zdravie“. In XIII. Červenkove dni preventívnej medicíny : zborník abstrak-
tov konferencie. Tále : Slov. epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS, 2014. ISBN 978-80-971096-3-9, s. 46. 
 
PODOLINSKÁ, M., HORVÁTHOVÁ, E., GEROVÁ, Z. 2014. Vplyv nadhmotnosti a obezity na výskyt prehypertenzných a hypertenzných 
hodnôt tlaku krvi u stredoškolskej mládeže v bratislavskom regióne. In VII. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou Globálne problémy 
verejného zdravotníctva : zborník abstraktov konferencie. Ostrava : Lekárska fakulta OU v Ostrave, 2014. ISBN 978-80-7464-9, s. 27. 
 
PODOLINSKÁ, M., HORVÁTHOVÁ, E., GEROVÁ, Z. 2014. Rodinná anamnéza artériovej hypertenzie a jej vplyv na hodnoty tlaku krvi 
u žiakov stredných škôl v projekte „Rešpekt pre zdravie“. In VII. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou Globálne problémy verejného 
zdravotníctva : zborník abstraktov konferencie. Ostrava : Lekárska fakulta OU v Ostrave, 2014. ISBN 978-80-7464-9, s. 39. 
 
PODOLINSKÁ, M., HORVÁTHOVÁ, E., GEROVÁ, Z. 2014. Výskyt vybraných rizikových faktorov hypertenzie v životnom štýle 15 – 19 
ročných adolescentov bratislavského kraja. In VII. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou Globálne problémy verejného zdravotníctva : 
zborník abstraktov konferencie. Ostrava : Lekárska fakulta OU v Ostrave, 2014. ISBN 978-80-7464-9, s. 40. 
 



 
 

 

PODOLINSKÁ, M., HORVÁTHOVÁ, E., GEROVÁ, Z. 2014. Výskyt nadhmotnosti a obezity u žiakov stredných škôl bratislavského samo-
správneho kraja vo vzťahu k tlaku krvi. In Dni praktickej obezitológie : zborník abstraktov konferencie. Bardejovské kúpele : Slovenská spoloč-
nosť praktickej obezitológie, 2014. ISBN 978-80-971460-1-6, s. 44-46. 
 
BERNÁTOVÁ, S., HEGEDÜSOVÁ, E., DOSTÁLOVÁ, K., WIMMEROVÁ, S., GEROVÁ, Z., HORVÁTHOVÁ, E., MORICOVÁ. Š. 2014. 
Úloha fyzickej aktivity vo výskyte hlavných rizikových faktorov u žiakov v bratislavskom samosprávnom kraji. In Cardiology Letters, XVIII. 
kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : supplement. Bratislava : Slovenská kardiologická spoločnosť, 2014. ISSN 1338-3655, s. 9-10. 
 
BERNÁTOVÁ, S., HEGEDÜSOVÁ, E., DOSTÁLOVÁ, K., WIMMEROVÁ, S., GEROVÁ, Z., HORVÁTHOVÁ, E., MORICOVÁ. Š. 2013. 
Physical activity and major cardiovascular risk factors in secondary school children. In 8th FIEP European Congress Physical Education and 
Sports  Perspective of Children and Youth in Europe : book of abstract.  Bratislava : Univerzita Komenského, FTVŠ, 2013. s. 41-42. 
 
BERNÁTOVÁ, S., GEROVÁ, Z. et al. 2013. Physical activity and major cardiovascular risk factors in secondary schol. In Fiep Bulletin. ISSN 
0256-6419, roč. 83, Special edition III, s. 39-42. 
 
KŐSZEGHYOVÁ, V., GEROVÁ, Z., FELCANOVÁ, M. et al. 2011. Prevalencia obezity u žiakov stredných škôl vo veku 15 až 18 rokov 
v bratislavskom samosprávnom kraji. In Verejné zdravotníctvo [online]. 2011, ročník X., č. 2. Dostupné na internete: 
http://www.verejnezdravotnictvo.sk. ISSN 1337-1789. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

2. Prednášková činnosť:  
 

Meno a priezvisko Názov prednášky Názov kongresu, seminára, 
atď. Miesto konania Dátum 

Béderová, A. 
 

Preventívne činnosti a zameranie od-
borov podpory zdravia.  

Odborný seminár FVZ  PhF 
UK  

Farmaceutická fakulta  
UK, Bratislava   

7.4.2014 

Béderová, A. Moderná výživa - riziká a prednosti. Odborný seminár FVZ  PhF 
UK  

Farmaceutická fakulta  
UK, Bratislava   

7.4.2014 

Béderová,A. Nové pohľady na racionálnu  výživu.   
 

Seminár a diskusné sústrede-
nie 

Spoločnosť Orange, Bra-
tislava 

9.4.2014 

Béderová,A. Výživa v seniorskom veku. 
 

Akadémia staromestského 
seniora IV..roč  

Jednota dôchodcov 
SR, KD Bratislava  

22 9.2014 

Béderová,A. Výživa a zubný kaz. 
 

Deň dentálneho zdravia 2014 ,Incheba Bratislava, 26.9.2014 

Béderová,A. Výživa v prevencii voľnoradikálových 
ochorení. 

Odborný seminár  Farmaceutická fakulta  
UK, Bratislava   

20.10.2014 

Béderová,A. Aj stravou chránime srdce . Okresná 
organizácia .JD SR - DK Ružinov 
Bratislava,  

Akadémia tretieho veku  
Okresnej organizácie  JD SR, 
V roč. 

JD SR , DK Ružinov 10.11.2014 

Prokop, J. Závislosť od cigariet a spôsoby odvy-
kania od fajčenia 

Odborno-edukačná prednáška SOŠ Farského 9, Bratislava 13.5.2014 

Prokop, J.  Prevencia a spôsoby odvykania od 
fajčenia. 

Odborno-edukačná prednáška ZŠ Nová Dedinka 28. 5. 2014 

Prokop, J. Vplyv fajčenia na zdravý vývin deti v 
pubertálnom  veku.  

Odborno-edukačná prednáška ZŠ Juraja Fándlyho 11. jún 2014 

Prokop, J. Závislosť od fajčenia a metódy na 
odvykanie . 

Odborno-edukačná prednáška Gymnázium Pezinok, 
Senecká cesta 

17. 5.2014, 

Prokop, J. Problematika fajčenia, zdravotné dô-
sledky a spôsoby odvykania od fajče-
nia 

Odborno-edukačná prednáška Gymnázium Antona 
Bernoláka Senec 

24. júna 2014 

Podolinská, M., Hor-
váthová, E., Gerová, Z. 

Determinanty zdravia v spôsobe života 
stredoškolskej mládeže bratislavského 

.IV. ročník konferencie dok-
torandov 

Trnava  1-2. 4. 2014 



 
 

 

samosprávneho kraja vo vzťahu 
k tlaku krvi 

Podolinská, M., Hor-
váthová, E., Gerová, Z. 

Pozitívna rodinná anamnéza zvýšené-
ho tlaku krvi ako rizikový faktor pre-
hypertenzie a hypertenzie 
u stredoškolskej mládeže bratislavské-
ho samosprávneho kraja – poster. 

VIII. celoštátna odborná kon-
ferencia Slovenskej komory 
medicínsko-technických pra-
covníkov. 

Trenčín 7-8. 4. 2014 

Podolinská, M., Hor-
váthová, E., Gerová, Z.  

Hodnoty krvného tlaku u žiakov 
stredných škôl bratislavského samo-
správneho kraja vo vzťahu 
k nadhmotnosti a obezite – poster. 

VIII. celoštátna odborná kon-
ferencia Slovenskej komory 
medicínsko-technických pra-
covníkov. 

Trenčín  7-8. 4. 2014 

Podolinská, M., Hor-
váthová, E., Gerová, Z.  

Sledovanie rizikových faktorov život-
ného štýlu u žiakov stredných škôl 
bratislavského samosprávneho kraja 
vo vzťahu k tlaku krvi 

XIII. Červenkove dni preven-
tívnej medicíny. 

Tále  23. – 25. 4. 
2014 

Podolinská, M., Hor-
váthová, E., Gerová, Z.  

Vplyv pozitívnej rodinnej anamnézy 
zvýšeného tlaku krvi na výskyt prehy-
pertenzie a hypertenzie 
u stredoškolskej mládeže v projekte 
„Rešpekt pre zdravie“ – poster. 

XIII. Červenkove dni preven-
tívnej medicíny. 

Tále  23. – 25. 4. 
2014 

Podolinská, M., Hor-
váthová, E., Gerová, Z.  
 

Vplyv nadhmotnosti a obezity na vý-
skyt prehypertenzných 
a hypertenzných hodnôt tlaku krvi 
u stredoškolskej mládeže v bratislav-
skom regióne 

Globálne problémy verejného 
zdravotníctva, VII. ročník 
konferencie s medzinárodnou 
účasťou 

Ostrava  14. – 15. 5. 
2014 

Podolinská, M., Hor-
váthová, E., Gerová, Z.  

Rodinná anamnéza artériovej hyper-
tenzie a jej vplyv na hodnoty tlaku 
krvi u žiakov stredných škôl v projekte 
„Rešpekt pre zdravie“ – poster. 

Globálne problémy verejného 
zdravotníctva, VII. ročník 
konferencie s medzinárodnou 
účasťou 

Ostrava  14. – 15. 5. 
2014 



 
 

 

Podolinská, M., Hor-
váthová, E., Gerová, 
Z.:. 

Výskyt vybraných rizikových faktorov 
hypertenzie v životnom štýle 15 – 19 
ročných adolescentov bratislavského 
kraja – poster 

Globálne problémy verejného 
zdravotníctva , VII. ročník 
konferencie s medzinárodnou 
účasťou 

Ostrava  14. – 15. 5. 
2014 

Gerová Z. et al.  
 

Výskyt rizikových faktorov ochorení 
srdca a ciev u zdravých študentov 
stredných škôl - výsledky projektu 
Rešpekt pre zdravie 

Prezentácia pre riaditeľov 
stredných škôl 

BSK 9.2014 

Podolinská, M., Hor-
váthová, E., Gerová, 
Z.:  

Výskyt nadhmotnosti a obezity 
u žiakov stredných škôl bratislavského 
samosprávneho kraja vo vzťahu 
k tlaku krvi 

Dni praktickej obezitológie  
2014  
 

Bardejovské kúpele 3-5. 10. 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Publikačná a prednášková činnosť Odboru hygieny životného prostredia RÚVZ Bratislava hl. mesto 
 
 
1. Publikačná činnosť :  
 
DUBA, Stanislav: Nakladanie s odpadmi zo zdravotníckych zariadení. In: KOLEKTÍV: Poradca súkromného lekára. Bratislava: Odborné nakla-

dateľstvo Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o., 2014, kapitola H 1.13, s. 1 - 28. ISBN 80-89182-02-X 
 
DUBA, Stanislav: Nakladanie s odpadmi zo zdravotníckych zariadení. In: KOLEKTÍV: Privátny lekár. Bratislava: Odborné nakladateľstvo Dr. 

Jozef Raabe Slovensko, s.r.o., 2014, kapitola C 1.10, s. 1 – 24. ISBN 978-80-89182-73-2 
 
DUBA, Stanislav: Vedenie administratívy súvisiacej s nakladaním s nebezpečnými odpadmi. In: KOLEKTÍV: Poradca súkromného lekára. Bra-

tislava: Odborné nakladateľstvo Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o., 2014, kapitola H 1.16, s. 1 – 22. ISBN 80-89182-02-X 
 
DUBA, Stanislav: Vedenie administratívy súvisiacej s nakladaním s nebezpečnými odpadmi. In: KOLEKTÍV: Privátny lekár. Bratislava: Odbor-

né nakladateľstvo Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o., 2014, kapitola C 1.11, s. 1 - 18. ISBN 978-80-89182-73-2  
 
DUBA, Stanislav: Legislatíva riešiaca nakladanie s nebezpečnými odpadmi. In. KOLEKTÍV: Privátna zubná prax. Odborné nakladateľstvo Dr. 
Jozef Raabe Slovensko, s.r.o., 2014, kapitola D 4.1, s.1 – 4. ISBN 978-80-89182-31-2 
 
DUBA, Stanislav: Ako nakladať s nebezpečnými odpadmi v ambulancii zubného lekára. In:  KOLEKTÍV: Privátna zubná prax. Odborné nakla-
dateľstvo Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o., 2014, kapitola D 4.3, s.1 – 13. ISBN 978-80-89182-31-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
2.  Prednášková činnosť 
 

Meno a priezvisko Názov prednášky Názov kongresu, seminára, atď. Miesto konania Dátum 

MUDr. Stanislav Duba Zdravotné riziká vo vodárenstve pri 
hromadnom zásobovaní obyvateľstva 
pitnou vodou 

školenie hygienického minima pre 
zamestnancov BVS a.s., Bratislava 

BVS, a.s., Bratislava 03.07.2014 

MUDr. Anna Klimentová Epidemiologicky závažné činnosti vo 
vodárenstve 

školenie hygienického minima pre 
zamestnancov BVS a.s., Bratislava 

BVS, a.s., Bratislava 03.07.2014 

MUDr. Jindra Holíková Zákon č.355/2007 o ochrane, podpo-
re a rozvoji verejného zdravia 

Odborná príprava na získanie kvali-
fikačných predpokladov zamest-
nancov SIŽP na úseku IPKZ 

Inštitút pre verejnú 
správu 

25.09.2014 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Publikačná a prednášková činnosť Odboru hygieny výživy RÚVZ Bratislava hl. mesto 
 
 
1. Publikačná činnosť : 0 
 
 
2. Prednášková činnosť : 
 

Meno a priezvisko Názov prednášky Názov kongresu, seminá-
ra, atď. Miesto konania Dátum 

MUDr. Tatiana Darulová Problematika návrhu sankcií 
v hygiene výživy 

Celoslovenská pracovná 
porada vedúcich pracovní-
kov oddelení/odborov hy-
gieny výživy  

Hotel Toliar,  
Štrbské Pleso 

6.11.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Publikačná a prednášková činnosť Odboru hygieny detí a mládeže  RÚVZ Bratislava hl. mesto 
 
 
1. Publikačná činnosť : 

Farková, S.: Hygienický štandard a kvalita vody v detských bazénoch v Bratislavskom kraji 
                    In: Životné podmienky a zdravie; Jurkovičová J.,Štefániková Z., Bratislava 2014; 
                    s.43-49. ISBN 978-80-7159-216-7, EAN 9788071592167. 
Rončáková, A.: Dezinfekcia priestorov a pracovných plôch. In: Škola a stravovanie  2/2014 
Rončáková, A.:Osobná hygiena pracovníkov v stravovacích zariadeniach. In: Škola a stravovanie  5/2013 
Rončáková, A.: Patogénne mikroorganizmy v potravinách. In: Škola a stravovanie  6/2014 
 
 
2. Prednášková činnosť : 
 
Meno a priezvisko Názov prednášky Názov kongresu, seminára Miesto konania Dátum 

Farková, S.: Hygienická problematika ba-
zénov pre deti a mládež Brati-
slavského kraja 

Gremiálna porada RÚVZ Bra-
tislava hlavné mesto 

Bratislava 07.05.2014 

Závadská, L: Hygienická problematika 
detských domovov 
Bratislavského kraja 

Gremiálna porada RÚVZ Bra-
tislava hlavné mesto 

Bratislava 04.09.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Publikačná a prednášková činnosť Odboru hygieny práce RÚVZ Bratislava hl. mesto 
 
 
1. Publikačná činnosť: 0 
 
 
2. Prednášková činnosť : 
 
Meno a  
priezvisko 

Názov prednášky Názov kongresu,  
seminára 

Miesto  
konania 

Dátum 

Kristiánová, S.   Právne predpisy súvisiace 
s problematikou chemických látok 
a zmesí na trhu a s výkonom práce 
s chemickými faktormi 

Odborná príprava na prácu s veľmi 
toxickými a toxickými látkami 
a zmesami 

IBP, s.r.o. 
BA 

17.02.2014 

Kristiánová, S.   Právne predpisy súvisiace 
s problematikou chemických látok 
a zmesí na trhu a s výkonom práce 
s chemickými faktormi 

Odborná príprava na prácu s veľmi 
toxickými a toxickými látkami 
a zmesami 

IBP, s.r.o. 
BA 

111.11.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Publikačná a prednášková činnosť Odboru ochrany zdravia pred žiarením RÚVZ Bratislava hl. mesto 
 
 
1. Publikačná činnosť :  

 
Nikodémová, D.; Vičanová, M.; Horváthová, M. In: Book of abstract: XXXVI. DAYS OF RADIATION PROTECTION. Poprad: 10.-14.11.2014, s. 
46. 
 
 
2.  Prednášková činnosť : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Publikačná a prednášková činnosť Odboru epidemiológia RÚVZ Bratislava hl. mesto 

 
 
1.  Publikačná činnosť : 
 
Pertinačová J.:  Hliník vo vakcínach - aká je skutočnosť. Pediatria 2014, 9(1), 40-44 
 
Pertinačová J.:  Aktuálne poznatky o adjuvanciách v očkovacích látkach. Pediatria pre prax 2014, 15(2), 77-80 
 
Pertinačová J.: Choroby prenášané kliešťami. Revue medicíny v praxi 2014, 12(3), 21-24 
 
Pertinačová J.: Hrozí nám epidémia žltačky? Zdravotnícke noviny 2014, 19(63) 
 
 
2. Prednášková činnosť:  

 
Meno 
a priezvisko Názov prednášky Názov kongresu, seminára, atď. Miesto ko-

nania Dátum 

Böhmová E. Legislatíva v oblasti prevencie nozokomiál-
nych nákaz 

Tematický kurz o nových poznatkoch 
v epidemiológii. 

Bratislava 27.-30.1.2014 

Böhmová E. Problematika septických stavov Odborný workshop „Starostlivosť o centrálne 
venózne katétre a pokožku nielen v intenzívnej 
starostlivosti“. 

Bratislava 5.2.2014 

Böhmová E. Máme problémy so súčasnou legislatívou? Odborný seminár „Dezinfekcia v praxi.“ Bratislava 25.3.2014 

Böhmová E. Hygiena rúk zdravotníckych pracovníkov 
vo svetle nových poznatkov. 

Mediforum, Škola očkovania. Sliač 
Piešťany 
Vysoké Tat-
ry 

28.-29.3.2014 
4.-5.4.2014 
11.-12.4.2014 

Böhmová E. Predoperačná príprava rúk – prevencia 
vzniku SSI.  

Odborný seminár pre pracovníkov OÚ sv. Al-
žbety. 

Bratislava 31.3.2014 



 
 

 

Böhmová E. 1.Hygiena rúk zdravotníckych pracovníkov 
vo svetle nových poznatkov. 
2.  Hlásenie nozokomiálnych nákaz v Ba 
kraji. 

Odborný seminár pre pracovníkov NÚSCH. Bratislava 9.4.2014 

Böhmová E. Predoperačná príprava rúk – prevencia 
vzniku SSI.  

Odborný seminár „Nové trendy v prevencii NN 
v súvislosti s operačným výkonom.“ Odborný 
seminár pre pracovníkov Nemocničná a.s. Ne-
mocnica Malacky 

Malacky 24.4.2014 

Böhmová E. OÚ MZ SR na kontrolu účinnosti procesu 
sterilizácie.  

IV. Celoslovenská konferencia sestier a iných 
zdravotníckych pracovníkov pracujúcich na 
pracoviskách centrálnych sterilizácií 
s medzinárodnou účasťou. 

Bratislava 19.-20.5.2014 

Böhmová E. Predoperačná príprava rúk – prevencia 
vzniku SSI. 

Odborný seminár pre pracovníkov DFNsP. 
 

Bratislava 26.5.2014 
9.6.2014 
24.6.2014 

Böhmová E. Predoperačná príprava rúk – prevencia 
vzniku SSI. 

Odborný seminár pre pracovníkov NÚSCH. Bratislava 19.6.2014 
23.9.2014 

Böhmová E. Máme problémy so súčasnou legislatívou? Odborný seminár „Dezinfekcia v praxi.“ Sliač 26.6.2014 
Böhmová E. Hygiena rúk zdravotníckych pracovníkov 

vo svetle nových poznatkov.   
Odborný seminár pre pracovníkov UNsP Milo-
srdní bratia. 

Bratislava 17.9.2014 
29.10.2014 

Böhmová E. 1.Hygiena rúk zdravotníckych pracovníkov 
vo svetle nových poznatkov. 
2.  Problematika nozokomiálnych nákaz. 

Odborný seminár pre pracovníkov UNsP Milo-
srdní bratia. 

Bratislava 24.9.2014 

Böhmová E. Protiepidemické opatrenia pri výskyte ente-
robaktérií produkujúcich karbapenemázy.   

Odborný seminár pre pracovníkov UNsP Milo-
srdní bratia. 

Bratislava 30.10.2014 
 

Böhmová E. Protiepidemické opatrenia pri výskyte ente-
robaktérií produkujúcich karbapenemázy. 

Odborný seminár pracovníkov NOÚ Klenová. Bratislava 3.11.2014 
 

Böhmová E. 1.Treba sa báť hygienickej kontroly? Čo si 
všímajú a čo vadí Vašim pacientom. 
2. Hygienicko-epidemiologický režim v 
stomatologickej ambulancii z pohľadu pa-
cienta a hygienickej kontroly. Praktické 

Bratislava Dental Show 2014. Bratislava 6.11.2014 
 



 
 

 

postrehy z terénnych kontrol. 
Böhmová E. Predoperačná príprava rúk – prevencia 

vzniku SSI. 
XVI. ročník Odbornej konferencie Surveillance 
nemocničných nákaz. 

Tále 11.-12.11.2014 
 

Böhmová E. Skúsenosti s protiepidemickými opatrenia-
mi pri výskyte enterobaktérií produkujúcich 
karbapenemázy v zdravotníckych zariade-
niach Ba kraja.   

Konzultačný deň NRC. Bratislava 19.11.2014 
 

Böhmová E. 1.Máme problémy so súčasnou legislatívou? 
2. Predoperačná príprava rúk – prevencia 
vzniku SSI. 

Odborný seminár „Dezinfekcia v praxi.“ Košice 24.11.2014 

Böhmová E. Skúsenosti s protiepidemickými opatrenia-
mi pri výskyte enterobaktérií produkujúcich 
karbapenemázy v zdravotníckych zariade-
niach Ba kraja.   

Celoslovenská porada epidemiológov. Staré Hory 1.-2.12.2014 

Böhmová E. Predoperačná príprava rúk – prevencia 
vzniku SSI.  

Tematický kurz hygiena zdravotníckych zaria-
dení. 

Bratislava 2.-3.12.2014 

Böhmová E. Skúsenosti s protiepidemickými opatrenia-
mi pri výskyte enterobaktérií produkujúcich 
karbapenemázy v zdravotníckych zariade-
niach Ba kraja.   

Odborný seminár pre pracovníkov Psychiatric-
kej nemocnice P. Pinela. 

Pezinok 9.12.2014 

 
Pertinačová J. 

 
Je hliník vo vakcínach nebezpečný? 

 
V. Slovenský vakcinologický kongres 

Štrbské Ple-
so 

 
16.-18.1.2014 

Pertinačová J. Odborné argumenty v odmietaní očkovania Tematický kurz o nových poznatkoch 
v epidemiológii 

Bratislava 27.-30.1.2014 

Pertinačová J. Kliešťovej encefalitíde sa na Slovensku darí XXIV. Getlíkov deň Bratislava 13.3.2014 
Pertinačová J.  Nárast incidencie KE v roku 2013 v SR Odborné zhromaždenie riaditeľa OS SR Liptovský 

Mikuláš 
19.3.2014 

Pertinačová J. Výroba a zloženie očkovacích látok Mediforum, Škola očkovania Sielnica 28.-29.3. 2014 
Pertinačová J. Výroba a zloženie očkovacích látok Mediforum, Škola očkovania Piešťany 4.-5.4.2 014 
Pertinačová J. Výroba a zloženie očkovacích látok Mediforum, Škola očkovania Vysoké Tat-

ry 
11.-12.4. 2014 

Pertinačová J. Dopad očkovania na zdravie populácie Akadémia revíznych lekárov Vyhne 24.4. 2014 



 
 

 

Pertinačová J. Môže KE zanechať trvalé následky? LEKOM Bratislava 30.4. 2014 
Pertinačová J. 1.Výroba a zloženie očkovacích látok 

2. Kazuistika- pneumokoková sepsa  
Škola vakcinológie IV. Ráztočno 4.-5.6. 2014 

Pertinačová J. Pneumokokové ochorenie u neočkovaného 
dieťaťa 

XX. Vakcinačný deň SR Žilina 27.9.2014 

Pertinačová J. Ako postupovať pri výskyte Eboly V SR Odborný seminár a školenie pre zdravotníckych 
pracovníkov nemocničných zariadení 

Bratislava 28.10.2014 

Pertinačová J. Ako postupovať pri výskyte Eboly V SR Odborný seminár a školenie pre zdravotníckych 
pracovníkov nemocničných zariadení 

Bratislava 4.11.2014 

Pertinačová J. 1.Ako komunikovať s rodičmi odmietajú-
cimi očkovanie 
2. Očkovanie detí do zahraničia 

Odborný seminár -  Hodnota očkovania Bratislava 19.11.2014 

Pertinačová J. 1.Ako komunikovať s rodičmi odmietajú-
cimi očkovanie 
2. Očkovanie detí do zahraničia 

Odborný seminár -  Hodnota očkovania Bratislava 27.11.2014 

Pertinačová J.  Pripravenosť na Ebolu v SR Celoslovenská porada epidemiológov Staré Hory 1.-2.12. 2014 
Pertinačová J. Ako postupovať pri výskyte Eboly V SR Odborný seminár a školenie pre lekárov 1. kon-

taktu 
Bratislava 4.12. 2014 

Pertinačová J. 1.Ako komunikovať s rodičmi odmietajú-
cimi očkovanie 
2. Očkovanie detí do zahraničia 

Odborný seminár -  Hodnota očkovania Bratislava 10.12.2014 

Truska, P. Pohlavne prenosné infekcie a HIV infekcia 
na Slovensku v roku 2013 

XIII. Červenkove dni preventívnej medicíny Tále, okres 
Brezno 

23.-25.4.2014 

Truska, P. Výskyt pohlavne prenosných chorôb a HIV 
infekcie na Slovensku 

26. Pečenkovy epidemiologické dny Luhačovice, 
ČR 

16.9.2014 

Truska, P. Epidemiológia HIV infekcie Konferencia HIV plus Bratislava 27.11.2014 
Truska, P. Aktuality v hlásení a vykazovaní sexuálne 

prenosných ochorení a HIV/AIDS 
Celoslovenská porada epidemiológov Staré Hory 1.-2.12. 2014 

Csibová V. 1.Nové trendy v očkovaní  
2. Odporúčané očkovania 

Odborný seminár -  Hodnota očkovania Bratislava 19.11.2014 



 
 

 

3. Postoje a názory zdravotných sestier 
k očkovaniu – vyhodnotenie dotazníkového 
prieskumu 

Csibová V. 1.Nové trendy v očkovaní  
2. Odporúčané očkovania 
3. Postoje a názory zdravotných sestier 
k očkovaniu – vyhodnotenie dotazníkového 
prieskumu 

Odborný seminár -  Hodnota očkovania Bratislava 27.11.2014 

Csibová V. 1.Nové trendy v očkovaní  
2. Odporúčané očkovania 
3. Postoje a názory zdravotných sestier 
k očkovaniu – vyhodnotenie dotazníkového 
prieskumu 

Odborný seminár -  Hodnota očkovania Bratislava 10.12.2014 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Publikačná a prednášková činnosť Odboru hygienických laboratórií RÚVZ Bratislava hl. mesto 
 
1.  Publikačná činnosť : 0 
 
 
2.  Prednášková činnosť: 
 

Meno a priezvisko Názov prednášky Názov kongresu, seminá-
ra, atď. Miesto konania Dátum 

Mgr. Tomáš Ragula Molekulárne metódy v mikro-
biológii 

Pracovný seminár Odboru 
hygienických laboratórií 
RÚVZ Bratislava hlavné 
mesto so sídlom v Brati-
slave 

zasadačka RÚVZ Brati-
slava hlavné mesto so 
sídlom v Bratislave 

19. 3. 2014 

RNDr. Rozália Horváth, MPH,   Kvalita vody a naše zdravie Pracovný seminár Odboru 
hygienických laboratórií 
RÚVZ Bratislava hlavné 
mesto so sídlom v Brati-
slave 

zasadačka RÚVZ Brati-
slava hlavné mesto so 
sídlom v Bratislave 

15. 5. 2014 

RNDr. Janka Kolenová  Aplikácia požiadaviek normy 
STN ISO/IEC 17025:2005 
a 19011:11 v podmienkach od-
boru hygienických laboratórií 

Gremiálna porada vedúce-
ho služobného úradu 
RÚVZ Bratislava hlavné 
mesto so sídlom v Brati-
slave 

zasadačka RÚVZ Brati-
slava hlavné mesto so 
sídlom v Bratislave 

4. 9. 2014 

MUDr. Jana Hrabárová  Legionelly vo vodách Gremiálna porada vedúce-
ho služobného úradu 
RÚVZ Bratislava hlavné 
mesto so sídlom v Brati-
slave 

zasadačka RÚVZ Brati-
slava hlavné mesto so 
sídlom v Bratislave 

4. 9. 2014 

RNDr. Andrea Faltinová  Glykozidy steviolu Pracovný seminár Odboru 
hygienických laboratórií 
RÚVZ Bratislava hlavné 

zasadačka RÚVZ Brati-
slava hlavné mesto so 
sídlom v Bratislave 

5. 9. 2014 



 
 

 

mesto so sídlom v Bratisl. 
RNDr. Janka Kolenová Kritéria normy STN ISO/IEC 

17025:2005 
Pracovný seminár Odboru 
hygienických laboratórií 
RÚVZ Bratislava hlavné 
mesto so sídlom v Brati-
slave 

zasadačka RÚVZ Brati-
slava hlavné mesto so 
sídlom v Bratislave 

29. – 30. 9. 2014 

RNDr. Andrea Faltinová Ochrana zdravia pri práci a nová 
klasifikácia a označovanie che-
mických látok a zmesí 

Pracovný seminár Odboru 
hygienických laboratórií 
RÚVZ Bratislava hlavné 
mesto so sídlom v Brati-
slave 

zasadačka RÚVZ Brati-
slava hlavné mesto so 
sídlom v Bratislave 

1. 12. 2014 

RNDr. Janka Kolenová Činnosť interných audítorov 
v akreditovaných skúšobných 
laboratóriách 

Školenie pracovníkov Od-
boru hygienických labora-
tórií RÚVZ Bratislava 
hlavné mesto so sídlom v 
Bratislave 

zasadačka RÚVZ Brati-
slava hlavné mesto so 
sídlom v Bratislave 

19. 12. 2014 

 
 

 


