
Všeobecná časť 
 

 

1. Identifikácia úradu 

 
- názov:  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene 

- IČO:  17 33 57 10 

- sídlo: Nádvorná 3366/12, 960 01 Zvolen 

- vedúci služobného úradu a regionálny hygienik:  MUDr.Viktor Kosmovský  

- kontakt:  tel.: 045/555 23 01,  0905 475 854 – regionálny hygienik 

   045/555 23 02, 045/555 23 50 –  sekretariát 

   045/555 23 04, 045/555 23 51 – podateľňa 

   045/555 23 05, 045/555 23 52 – osobný úrad 

   045/555 23 53, 045/555 23 28 – rozpočet a ekonomika 

   045/555 23 54 – HŽPaZ 

   045/555 23 55 – HDM 

   045/555 23 56 – PPLaT 

   045/555 23 57 – HV 

   045/555 23 58 – epidemiológia 

   045/555 23 59 – podpora zdravia 

    0910 676 475 – vedúci oddelenia epidemiológie 

  fax: 045/555 23 33 

  e-mail: zv.ruvz@uvzsr.sk  

  www: www.ruvzzvolen.sk 

 

- územná pôsobnosť: okresy Zvolen, Detva a Krupina 

 

- charakteristika dozorovaného územia (špecifiká) 

Spádová oblasť Regionálneho úradu verejného zdravotníctva ( RÚVZ ) so sídlom vo Zvolene 

sa nachádza v juhozápadnej časti územia Banskobystrického ( BB ) kraja. Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene pokrýva svojou  činnosťou územie s plochou  

1 793 km2  v 77 obciach  s počtom obyvateľov  122 800 ( údaj k 1.1.2010 ). 

 

 

http://www.ruvzzvolen.sk/


Por.č. Spádové územie 

RÚVZ - okres: 

Rozloha 

( km2) 

Počet obcí 

okresu 

Počet obyvateľov 

( k 1.1.2009) 

1. Zvolen 759 26 67 556 

2. Detva 449 15 32 600 

3. Krupina 585 36 22 644 

 Spolu     1 793 77            122 800 

                                                                                                                                         

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom  vo Zvolene v súlade s platnými právnymi 

predpismi plní úlohy výkonu štátnej správy, štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly 

potravín v okresoch Zvolen, Detva a Krupina. 

 

Demografia ( údaje za rok 2009 ): 

Vo všetkých troch okresoch dochádza v posledných rokoch  k úbytku obyvateľstva resp. 

počet obyvateľov ostáva takmer nezmenený. V roku 2009 zaznamenal okres Zvolen  

prirodzený prírastok obyvateľstva  a aj prírastok obyvateľstva sťahovaním, čo v konečnom 

dôsledku znamená celkový prírastok obyvateľstva ( + 23 ). Okres Detva zaznamenal v roku 

2009 prirodzený úbytok obyvateľstva, úbytok obyvateľstva sťahovaním a teda aj celkový 

úbytok obyvateľstva ( - 41 ). Okres Krupina zaznamenal za rok 2009 prirodzený úbytok 

obyvateľstva ( - 63 ), v roku 2009 však došlo k prírastku obyvateľstva sťahovaním (+ 50 ). 

Napriek tomu v okrese Krupina  v roku 2009 došlo k celkovému úbytku obyvateľstva ( - 13 ).  

 

 

Okres 

Prirodzený 

prírastok / 

úbytok 

Prírastok  / 

úbytok 

sťahovaním 

Celkový 

prírastok / 

úbytok 

Zvolen   11 12    23 

Detva -  40 - 1 - 41 

Krupina -  63   50 - 13 

 

Za posledných 10 rokov ( 1999  - 2009 ) zaznamenal okres Zvolen úbytok obyvateľstva 

približne o 1,0 %, okres Krupina úbytok  približne o 1,1  %,  okres Detva až o vyše 3,3 %. 

Medziročne ( 2008 – 2009 )  v okrese Zvolen došlo k nárastu približne o 0,03 %, v okrese 

Detva je úbytok  približne  0,12  %,  v okrese Krupina taktiež úbytok  obyvateľstva asi o 0,06 

%. 



Vo všetkých troch okresoch dochádza k starnutiu populácie, pričom v okresoch Zvolen 

a Detva  je  index  starnutia  vyšší  ako  priemer  v  Slovenskej  republike  ( SR )  a v  BB kraji  

( priemer SR 137,78;  BB kraj 148,39; okres Zvolen 167,06; okres Detva 168,22; okres 

Krupina 130,30 – aj tu však dochádza v porovnaní s rokom 2000 k zvýšeniu hodnoty ). Vyšší 

je aj priemerný vek populácie ( priemer SR 38,49; BB kraj 39,11; okres Zvolen 39,79-  

v období rokov 2000 - 2009 sa  priemerný  vek  zvýšil o takmer  3,0 roky; okres Detva 39,82 -  

v období rokov 2000 - 2009 sa  priemerný  vek  zvýšil o 3,0 roky; okres Krupina 38,25  -  

v období rokov 2000 - 2009 sa  priemerný  vek  zvýšil o takmer  1,5 roka. 

V porovnaní s rokom 2008 v roku 2009  sobášnosť vo všetkých troch okresoch poklesla, tak 

ako v celej SR a aj v BB kraji: priemer SR 4,87; BB kraj 4,05; okres Zvolen 4,29; okres Detva 

4,62; okres Krupina 4,10. ( Údaje za  rok 2009 ). 

V okrese Zvolen  je  situácia v rozvodovosti dlhodobejšie nepriaznivá  resp. je  nepriaznivá 

hodnota rozvodového indexu. V okrese Detva sa hodnoty rozvodovosti a rozvodového indexu 

držia približne na rovnakej úrovni. V okrese  Krupina  je dlhodobo pomerne priaznivá situácia 

v rozvodovosti resp. v hodnote rozvodového indexu: priemer SR 2,34/48,08; BB kraj 

2,33/57,44; okres Zvolen 4,29/55,86; okres Detva 2,02/43,71; okres Krupina 1,63/39,79. ( 

Údaje za  rok 2009 ). 

Úmrtnosť 

Priemerný vek zomrelých mužov: priemer SR 67,47; BB kraj 67,11; okres Zvolen 68,90; 

okres Detva 65,87; okres Krupina 67,24.  

V okrese Zvolen je priemerný vek zomrelých mužov o niečo vyšší ako  priemer SR a aj BB 

kraja. Nepriaznivejšia situácia v porovnaní s priemerom SR a aj priemerom BB kraja je 

v okrese  Detva. V okrese Krupina je priemerný vek zomrelých mužov porovnateľný 

s priemerom SR a aj BB kraja. 

V okrese Detva sa v porovnaní s rokom 2006 priemerný vek zomrelých mužov  zvýšil  zo  

66,54 v roku 2006 na 68,08 v roku 2007. V roku 2008 znova poklesol na 65,43 a v roku 2009 

sa veľmi mierne zvýšil na 65,87. V porovnaní s celoslovenským priemerom je priemerný vek 

zomrelých mužov v okrese Detva približne o  1,6  roka  nižší. 

V okrese Krupina priemerný vek zomrelého muža v porovnaní s  rokom  2007 poklesol, ale 

ešte stále je v porovnateľný s priemerom SR a aj BB kraja. Pritom je zaujímavé, že ešte 

v rokoch 1996 – 2000 bol okres Krupina označovaný za „chorý okres“, muži sa tam 



v priemere dožívali 64,57 roka, priemer SR za sledované obdobie bol 69 rokov, v sledovanom 

období okres Zvolen 68,80; okres Detva 65,58 ( Denník Pravda 15.októbra 2002, Najdlhšie 

žijú Slováci na severe, Koľko sa dožívajú ľudia v okresoch ). 

Priemerný vek zomrelých  žien: priemer SR 76,07; BB kraj  76,27; okres Zvolen 76,72; okres 

Detva 76,68; okres Krupina 77,15.  Z uvedených údajov je vidieť, že v prípade úmrtnosti  

žien je situácia priaznivejšia než u mužov, ženy sa v priemere dožívajú vyššieho veku. Vo 

všetkých troch okresoch spádovej oblasti je priemerný vek zomrelých žien vyšší než je 

priemer SR a BB kraja. V roku 2008 poklesol priemerný vek zomrelých žien v okrese Zvolen 

z hodnoty 76,78 v roku 2007 na hodnotu 75,86 v roku 2008. V roku 2009 priemerný vek 

zomrelých žien v okrese Zvolen opäť stúpol na hodnotu 76,72.   

Do budúcnosti bude  zaujímavé sledovať ako sa tento ukazovateľ bude meniť. 

Priemerná hodnota za obdobie rokov 1996 – 2000 bola: priemer SR 77 rokov; okres Zvolen 

77,64; okres Detva 76,69; okres Krupina 74,94.  

Mŕtvorodenosť, dojčenská a novorodenecká úmrtnosť v roku 2009: priemer SR 

3,71/5,65/3,07 ‰; BB kraj 5,47/5,36/2,61 ‰; okres Zvolen 3,01/1,51/1,51 ‰; okres Detva 

3,24/0,00/10,00 ‰ - v okrese nie je gynekologicko-pôrodnícke oddelenie; okres Krupina 

13,10/4,43/4,43  ‰ - v okrese nie je od 1.8.2010 gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. 

Vo okresoch Detva a Krupina je v porovnaní s priemerom SR a BB kraja pomerne priaznivá 

hodnota potratovosti: priemer SR 29,19; BB kraj 31,83; okres Zvolen 40,81; okres Detva 

19,42; okres Krupina 24,89. V rámci BB kraja patria okresy Detva a Krupina medzi okresy s 

najnižšou hodnotou potratovosti, okres Zvolen vykazoval v roku 2009 v rámci BB kraja 

najvyššiu hodnotu potratovosti. 

V roku 2010 bol vo všetkých troch okresoch spádovej oblasti RÚVZ so sídlom vo Zvolene 

zaznamenaný zvýšený výskyt hepatitídy typu A, bolo evidovaných 6 epidémií tohto 

ochorenia. 

Podmienky v  zabezpečení infraštruktúry pre zdravie sú dlhodobo najlepšie v okrese Zvolen. 

Zásobovanie pitnou vodou: v okrese Zvolen je z verejných vodovodov zásobovaných 94,39 % 

obyvateľov, v okrese Detva 80,17 % obyvateľov, v okrese Krupina 87,65 % obyvateľov. Vo 

všetkých troch okresoch došlo v roku 2010 k zvýšeniu percenta zásobovanosti pitnou vodou 

z verejných vodovodov v porovnaní s rokom 2009. 



V roku 2010 nebola ani v jednom z okresov spádovej oblasti RÚVZ so sídlom vo Zvolene 

zaznamenaná potreba dlhodobej regulácie dodávok pitnej vody resp. dlhodobé odstavenie 

verejných vodovodov  z rôznych dôvodov.    

Okres Zvolen:  Na území okresu Zvolen sú 2 mestské sídla – okresné mesto Zvolen a kúpeľné 

mesto Sliač. V mestách žije približne 70 % obyvateľov okresu.  

Okres Detva: V okrese Detva sú 2 sídla mestského typu – okresné mesto Detva a mesto 

Hriňová. V minulosti bol v týchto mestách rozvinutý strojársky priemysel  ( tieto mestá sa 

rozvinuli z vidieckych sídiel ). V mestách okresu Detva žije  asi 70 % obyvateľov okresu. 

Okres Krupina:  Územie okresu Krupina sa v  minulosti vyznačovalo skôr 

poľnohospodárskym spôsobom života, aj keď v posledných rokoch sa v okrese rozvíjala aj 

priemyselná výroba a cestovný ruch. Okres Krupina má 2 mestá – okresné mesto Krupina 

a kúpeľné mesto Dudince. Ešte aj v súčasnosti sa okres Krupina vyznačuje skôr vidieckym 

typom osídlenia – v mestách žije len asi 41%  obyvateľov okresu.  

Percentuálne  zastúpenie obyvateľstva žijúceho v mestách sa vo všetkých troch okresoch 

v posledných rokoch takmer nemení. 

Spádová oblasť RÚVZ Zvolen zahŕňa okresy s rozdielne vysokou nezamestnanosťou. 

S postupujúcou hospodárskou krízou  už na konci roku 2008 nezamestnanosť vo všetkých 

troch okresoch začala stúpať, v roku 2009 sa značne prehĺbila  predovšetkým v okresoch 

Detva a Krupina. V  roku 2010 sa situácia čiastočne stabilizovala, niektorí veľkí 

zamestnávatelia začali dokonca rozširovať výrobu a tým došlo aj k nárastu počtu pracovných 

príležitostí. Kým ešte ku koncu decembra 2008 bola miera evidovanej nezamestnanosti vo 

všetkých troch okresoch nižšia ako priemer BB kraja, v roku 2009 sa situácia radikálne 

zmenila. V roku 2010 nezamestnanosť v celej spádovej oblasti poklesla -  situácia sa 

v porovnaní s rokom 2009 čiastočne zlepšila. V okresoch Detva a Krupina miera evidovanej 

nezamestnanosti ku koncu roka 2010 medziročne síce klesla ( okres Detva – pokles približne 

o 4,5 %, okres Krupina – pokles asi o 2,5 % ), napriek tomu v okrese Detva je miera 

evidovanej nezamestnanosti ku koncu decembra 2010 vyššia ako je priemer v Slovenskej 

republike, v okrese Krupina dokonca vyššia aj ako je priemer v banskobystrickom kraji. 

Pritom ku koncu decembra 2010 bola miera evidovanej nezamestnanosti v  banskobystrickom 

kraji najvyššia zo všetkých krajov Slovenskej republiky: priemer  SR 12,46 %;  BB  kraj 

18,86 %;  okres Zvolen 9,24 %; okres Detva 16,16 %; okres Krupina 19,95 %. Vo všetkých 



troch okresoch  evidovaná miera nezamestnanosti ku koncu decembra 2010 v medzimesačne 

mierne stúpla, medziročne bola však nižšia.  

Ešte na konci roku 2008  v rámci BB kraja patrili aj okresy  Detva a  Krupina medzi okresy 

s nižšou mierou nezamestnanosti. Ku koncu decembra 2010 okres  Krupina patrí do prvej 

pätnástky okresov  Slovenskej republiky v miere evidovanej nezamestnanosti. 

V okrese Detva a Krupina je nad úrovňou celoslovenského priemeru aj podiel osôb -  

poberateľov  dávok  v  hmotnej   núdzi.  Podiel  osôb  v hmotnej  núdzi  z  počtu  obyvateľov  

( december 2010 ) medziročne stúpol vo všetkých troch okresoch ( v okresoch Zvolen a Detva 

len  mierne, v okrese Krupina o 1,32 % ) – priemer SR 6,94 %; BB kraj  11,08 %; okres 

Zvolen 5,53 %; okres Detva 8,13 %; okres Krupina 12,29 %. Okres Krupina je v rámci SR na 

18. mieste, okres Detva na 27. mieste. 

Aj keď vzájomný súvis medzi spoločensko-hospodárskou situáciou a zdravotným stavom 

obyvateľov nie je všeobecne dokázaný, určitá súvislosť zrejme existuje.  Sú spoločensko – 

ekonomické resp. hospodárske obdobia v živote každej spoločnosti, kedy z najrôznejších 

príčin môže vzrásť resp. stúpať chorobnosť príp. úmrtnosť obyvateľstva, obdobia kedy sa 

zaznamenáva vyšší počet samovrážd resp. samovražedných pokusov. Ďalším, nie menej 

zaujímavým faktorom, ktorý ovplyvňuje zdravotný stav obyvateľstva je možnosť 

profesionálneho uplatnenia v mieste bydliska príp. jeho blízkom okolí, možnosti uplatnenia sa 

na trhu práce.  Toto všetko súvisí aj so vzdelanostnou štruktúrou obyvateľstva, s možnosťou 

vytvárania nových pracovných príležitostí. Podobne ako v celej Slovenskej republike aj v 

okresoch spádovej oblasti RÚVZ so sídlom vo Zvolene sa v posledných rokoch paradoxne 

prejavoval nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Predovšetkým z okresov Detva a 

Krupina  mnoho ľudí nachádzalo svoje pracovné uplatnenie v zahraničí. S postupom 

celosvetovej hospodárskej krízy sa  však pre stratu zamestnania mnohí ľudia zo zahraničia 

vrátili. 

V roku 2010 postupne u niektorých, hlavne väčších zamestnávateľov došlo k zvýšeniu výroby 

a tým aj k nárastu počtu pracovných  príležitostí, napr: Continental Automotive Systems 

Slovakia s.r.o., Zvolen, PPS Group a.s., Detva. K stabilizácii výroby a tým aj k stabilizácii 

počtu pracovných miest došlo v spoločnostiach: Hriňovské strojárne a.s., Hriňová, Microstep,  

Drevospol spol. s r.o., Skliarovo, Fagus s.r.o., Devičie, OP-TIM spol. s r.o., Krupina, VZOR – 

VD, Zvolen.  

V roku 2010 sa nezamestnanosť vo všetkých troch okresoch v porovnaní s rokom 2009 

o niečo znížila. 



Strata zamestnania a nemožnosť nájsť si nové zamestnanie pravdepodobne môže mať  

v blízkej budúcnosti negatívny vplyv  na zdravotný stav obyvateľstva.  

Podrobné údaje o stave tvorby a ochrany životných a pracovných podmienok  sú uvedené vo 

výročných správach oddelení za rok 2010. 

 

- rozsah činnosti 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene  podľa zákona č. 355/2007 Z. 

z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

zabezpečoval výkon štátnej správy a  štátneho zdravotného dozoru  na úseku ochrany zdravia 

ľudí a  úradnej kontroly potravín na území okresov Zvolen, Detva a Krupina.  RÚVZ so 

sídlom vo Zvolene monitoruje vzťah determinantov zdravia a verejného zdravia, vykonáva  

hodnotenie dopadov vplyvov prostredia na verejné zdravie, uskutočňuje preventívne 

opatrenia, monitoruje kvalitu pitnej vody, v rámci štátneho zdravotného dozoru kontroluje 

kvalitu bazénových vôd, vykonáva výchovu spoločnosti ku zdraviu – podporu zdravia, 

vykonáva štátny zdravotný dozor   a  zabezpečuje špecializované výkony spojené s ochranou 

zdravia v odboroch hygieny životného prostredia, hygieny detí a mládeže, hygieny výživy, 

preventívneho pracovného lekárstva a epidemiológie. Od roku 1995 pracuje v Regionálnom 

úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene poradenské centrum zdravia – Poradňa 

zdravia, ktorá v rámci svojej činnosti vyšetruje  a poskytuje poradenstvo v oblasti podpory 

zdravia a zdravého životného štýlu záujemcom nielen v ambulancii priamo v sídle úradu, ale 

vykonáva  výjazdy  aj mimo sídla  úradu, predovšetkým do vzdialených obcí jednotlivých 

okresov spádovej oblasti. 

Podrobný opis činnosti jednotlivých oddelení úradu je popísaný vo výročných správach 

príslušných oddelení za rok 2010. 

 

- národné referenčné centrá: nemáme 

 

- krajskí a hlavní odborníci ÚVZ SR, resp. HH SR: nemáme 

 

- publikačná a prednášková činnosť 

oddelenie hygieny životného prostredia 

Prednášková činnosť: 

seminár RÚVZ Zvolen: 

 Zariadenia straostlivosti o ľudské telo 



 Nakladanie s nebezpečným odpadom v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach 

 starostlivosti o ľudské telo 

oddelenie preventívneho  pracovného  lekárstva 

Publikačná činnosť: 

 „Zdravé pracoviská – bezpečná údržba“, kampaň Európskej agentúry pre BOZP 

 www.ruvzzvolen.sk 

Prednášková činnosť: 

seminár RÚVZ Zvolen: 

 Pracovné podmienky v prevádzkach veľkých obchodných reťazcov – hypermarketov 

 so zreteľom na hodnotenie fyzickej záťaže a pracovných podmienok 

oddelenie epidemiológie 

Publikačná činnosť: 

 Prevencia vírusovej hepatitídy - MY Žurnál Zvolensko-podpolianske noviny 

 Očkovanie chráni život a zdravie – Zvolenské noviny, MY Žurnál Zvolensko-

 podpolianske noviny, Detviansky aperitív, Hontianske noviny  

Prednášková činnosť: 

 Fajčenie škodí zdraviu, VII. ZŠ Zvolen – Sekier, IX. ZŠ Zvolen – Západ, ZŠ 

 Pliešovce, SOŠ  technická Zvolen 

 Skúsenosti s vykonávaním protiepidemických opatrení pri výskyte nového vírusu 

 chrípky  A ( H1N1 ) 

 Epidemiologicky závažná činnosť pri manipulácii s poživatinami 

oddelenie hygieny výživy 

Prednášková činnosť: 

seminár RÚVZ Zvolen: 

 Materiály a predmety prichádzajúce do styku s potravinami 

 Epidemiologicky závažná činnosť – príprava na skúšky na overenie odbornej 

 spôsobilosti,  5x 

oddelenie hygieny detí a mládeže 

Prednášková činnosť: 

 Stomatohygiena – MŠ ul. Tehelná, Zvolen, MŠ ul. Borovianska, Zvolen 

 Tabak, alkohol, drogy – ZŠ, ul. Štúrova, Detva 

 Pitný režim detí, význam vody pre náš život - zdravotno-výchovný deň v rámci 

 kampane „Kvapka vody“, III. ZŠ ul. Jilemnického, Zvolen  



 Energetické nápoje - zdravotno-výchovný deň v rámci kampane „Dúhové dni“, III. ZŠ 

 ul. Jilemnického, Zvolen 

  Význam konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov u detí – ZŠ Kriváň 

 Prevencia alimentárnych ochorení – ZŠ M.Rázusa, Zvolen 

 Infekčné hepatitídy – zdroj, cesty prenosu, prevencia – ZŠ Alexyho, Zvolen 

 Uplatňovanie zásad HACCP v školskom stravovacom zariadení – Stredná odborná 

 škola hotelových služieb a obchodu, Zvolen 

 Preventívne opatrenia pri výskyte infekčnej hepatitídy typu A – Špeciálna základná 

 škola  Krupina, Špeciálna základná škola  Zvolen  

 Prevencia chybného držania tela – ZŠ Dobrá Niva, ZŠ Námestie mládeže, Zvolen 

oddelenie podpory zdravia  

Publikačná činnosť: 

 „Deň zdravia nie je jedinou príležitosťou dať si zmerať hodnoty rizikové na srdcovo-

 cievne ochorenia – MY Žurnál Zvolensko-podpolianske noviny 

Prednášková činnosť: 

seminár RÚVZ Zvolen: 

       Syndróm vyhorenia – príčiny a prevencia  

       Starajme sa o svoju čistotu – zdravie Rómov – CVČ Detva 

  Správna výživa detí a mládeže – pre deti ZŠ ul. Štúrova, Detva 

  Zdravý životný štýl detí - pre deti ZŠ ul. Obrancov mieru, Detva 

  Význam mlieka vo výžive detí - ZŠ Kriváň 

  Výživa a riziko obezity - Stredná odborná  škola hotelových služieb a obchodu, 

  ul. Jabloňová, Zvolen 

  Zdravá výživa - Stredná odborná  škola  hotelových  služieb a obchodu, ul.   

 Jabloňová, Zvolen 

  Prevencia VHA – ZŠ ul. Alexyho, Zvolen 

  Predchádzanie civilizačným ochoreniam – zdravotno-výchovná akcia  „Sme tu pre 

  Vás“ - pre študentov Strednej zdravotníckej školy, Zvolen 

 

- vzdelávacie aktivity v roku 2010  

 

Zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene sa v roku 

2010 zúčastnili  13 vzdelávacích aktivít, na ktorých sa zúčastnilo 17 zamestnancov.  

 

V Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene sa v roku 2010 konalo 6 

seminárnych školení, ktorých sa zúčastňovali všetci odborní zamestnanci RÚVZ Zvolen. 



 

- personálne obsadenie 

 

o  stav zamestnancov RÚVZ so sídlom vo Zvolene  k 31.12.2010 

 

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 

Lekári  

IZP - VŠ 1 

IOP - VŠ  

Asistenti - VŠ 1 

Asistenti - DAHE, AHS  

Laboranti - VŠ  

Laboranti - DMTL  

Laboranti zdrav. - ÚSV  

IZP - ÚSV - chem.lab.  

IOP - ÚSV  

Zdravotné sestry 1 

Sanitárky  

THP - VŠ  

THP - ÚSV 2 

Robotníci 2 

Spolu 7 



 

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

o štátnej službe v znení neskorších predpisov (vo fyzických osobách) 

 

Kategória 

Štátny 

radca 

Hlavný 

radca 

Odborný  

radca 

Samostatný 

radca Radca 

Hlavný 

referent 

Odborný  

referent 

Samostatný 

referent Spolu 

Lekári   1 2       3 

IZP – VŠ    3 1 1     5 

IOP - VŠ     2      2 

Asistenti - VŠ     1      1 

Asistenti - DAHE, AHS      7     7 

Laboranti - VŠ            

Laboranti - DMTL            

Laboranti zdrav. - ÚSV            

IZP - ÚSV - chem.lab.            

IOP - ÚSV      2     2 

Zdravotné sestry      3     3 

Sanitárky            

THP - VŠ    2       2 

THP - ÚSV       1    1 

Spolu   1 7 4 13 1     26 



 

 

V sledovanom období sú 

v mimoevidenčnom stave 

(spolu verejná aj štátna služba):             1 

 

 

materská dovolenka 1 

rodičovská dovolenka - 

neplatené voľno - 

 

 

 

 

 

Prehľad počtu zamestnancov za r. 2010 

 

Počty zamestnancov 

Plán 

rok 2010 

Skutočnosť 

rok 2010 

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 

poslednému dňu sledovaného obdobia 35 33 

Priemerný evidenčný  počet zamestnancov vo fyzických 

osobách v sledovanom období   33,75 

     

Evidenčný počet zamestnancov prepočítaný k poslednému dňu 

sledovaného obdobia   33 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný v 

sledovanom období   33,75 

 SPOLU     



Prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2010  podľa kategórií a vekovej štruktúry 

Veková štruktúra zamestnancov podľa kategórií k 31. 12. 2010 (všetci zamestnanci)   

  

  

Lekári 

  

 VŠ  Asistenti Laboranti 

Chem. 

labor. 

Zdrav. 

sestry 

Iné 

ÚSV 

THP 

Sanit. 

  Robotníci 

Spolu 

  

 

IZP  

 

IOP  VŠ DAHE AHS VŠ DMTL Zdr.lab. VŠ ÚSV 

do 20 rokov                                   

20 - 24                                   

25 - 29    1,00 0,58      0,05   1,00   2,63 

30 - 34  1,00 1,00        2,00      4,00 

35 - 39             1,00 1,08   2,08 

40 - 44  2,00         1,00 1,00  1,00   5,00 

45 - 49 2,00 1,00  1,00       1,00      5,00 

50 - 54  1,00 1,00  3,00            5,00 

55 - 59 1,00  1,00  3,00 1,00      0,96 1,00 0,08  2,00 10,04 

60 - 64                  

65 a viac                  

Spolu 3,00 5,00 3,00 2,00 6,58 1,00     4,05 1,96 2,00 3,16  2,00 33,75 

 

Vysvetlivky:  

 

Stĺpec VŠ - všetci zamestnanci s VŠ vzdelaním okrem asistentov a laborantov s VŠ vzdelaním 

Stĺpec DMTL - diplomovaní medicínsko-technickí laboranti 

Stĺpec  úplné stredné vzdelanie s maturitou (odborné aj všeobecné) 

 



Prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2010  podľa kategórií a odborov 

 

  

  

Lekári 

  

 VŠ  Asistenti Laboranti 

Chem. 

labor. 

Zdrav. 

sestry 

Iné 

ÚSV 

THP 

Sanit. 

  Robotníci 

Spolu 

  

 

IZP  

 

IOP  VŠ DAHE AHS VŠ DMTL Zdr.lab. VŠ ÚSV 

HŽP    1,00 1,00       1,96     3,96 

HDM 1,00 1,00   2,00            4,00 

PPL  2,00 1,00  2,00            5,00 

HV  2,00 1,00  1,00 1,00           5,00 

EPI 1,00    0,58      3,05      4,63 

Laboratóriá                  

Úsek RH 1,00            1,00 1,16   3,16 

HTČ             1,00 2,00  2,00 5,00 

PZ   1,00 1,00       1,00       

OZpŽ                  

Spolu 3,00 5,00 3,00 2,00 6,58 1,00     4,05 1,96 2,00 3,16  2,00 33,75 

 

Vysvetlivky:  

 

Stĺpec VŠ - všetci zamestnanci s VŠ vzdelaním okrem asistentov a laborantov s VŠ vzdelaním 

Stĺpec DMTL - diplomovaní medicínsko-technickí laboranti 

Stĺpec  úplné stredné vzdelanie s maturitou (odborné aj všeobecné) 

Laboratóriá – CHA, MŽP, BŽP, FF, LM + NRC 

HTČ – vrátane robotníkov 

Úsek RH – OÚ, právny odbor, kontroly, manažér kvality, sekretariát, CO, PO, ... 



- organizačná štruktúra 

služobný úrad   -    kancelária regionálneho hygienika 

- referát sekretariátu 

- BOZP a PO 

- referát  sťažností a petícií 

- referát  registratúry  a  právne služby 

osobný úrad      -    referát kontroly 

rozpočet a ekonomika  -    referát financovania, rozpočtu a ekonomiky 

- referát prevádzky a dopravy 

útvary odborné    -    oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia 

-    oddelenie hygieny výživy 

-    oddelenie hygieny detí a mládeže 

-    oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie  

-    oddelenie epidemiológie 

-    oddelenie podpory  zdravia   

- úsek činnosti pracovnej skupiny podpory zdravia                             

- úsek zdravotníckych informácií a štatistiky 



  

 

Organizačná štruktúra RÚVZ so sídlom vo  Zvolene  
 

 
                              

                                    

           VEDÚCI   SLUŽOBNÉHO              

           ÚRADU              

           REGIONÁLNY   HYGIENIK              
                                    

                               
                              
                              
                             
                              
                                                    

                                       
                                     

 kancelária  osobný  oddelenie  oddelenie  oddelenie  oddelenie  oddelenie  oddelenie  oddelenie   

 RH  úrad  R a E  HŽP a Z  HDM  HV  PPL a T  EPID  
podpory 
zdravia   

                             

 referát  referát                      

 sťažností  kontroly                     
 a petícií                          

                             

 

 

 
Organizačná  štruktúra  RÚVZ  so sídlom vo Zvolene platná do 31.12.2010 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTROLA, DOZOR  A  SŤAŽNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Prehľad: 

- petícií  1 ( prešla z roku 2009 ) 

- sťažností : odstúpené, nevyhodnotené, opodstatnené, neopodstatnené 

o  anonymné  0 

o  opakované  0 

- podania   0 

  



  

2. Zamerania opodstatnených sťažností  0 

 

3. Prijaté opatrenia     0 

 

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

 

Ako  príloha sú priložené tabuľky – ročná informácia o vybavovaní petícií a sťažností v roku 

2010 v regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene ( zaslané na MZ SR 

– odbor kontroly, vládneho auditu a sťažností, ÚV SR -  odbor kontroly, dozoru a sťažností ).

  

 

5. Kontrolná činnosť 

vykonané plánované kontroly v RÚVZ 

1) hospodárenie s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu (zákon NR 

SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 

neskorších predpisov)  

2) dodržanie čerpania dovolenky za rok 2009 

3) inventarizácia pokladne 

4) administratívne správne a včasné vybavenie žiadostí o poskytnutie 

informácií 

5) administratívne správne a včasné vybavenie sťažností 

 

mimoriadne kontroly 

1) kontrola počítačov: legálnosť používaného softwaru na oddeleniach 

RÚVZ Zvolen, antivírová kontrola PC 

 

predmet vykonaných kontrol 

Predmetom všetkých vykonaných vnútorných kontrol bolo sledovanie 

dodržiavania finančnej   a   rozpočtovej  disciplíny,  efektívneho a 

hospodárneho  nakladania  s majetkom organizácie a  finančnými 

prostriedkami štátneho rozpočtu. 

  

súhrn kontrolných aktivít 

  V   roku  2010 bolo v RÚVZ so sídlom vo Zvolene spolu vykonaných 6  

vnútorných  kontrol. Vykonanými kontrolami predložených dokladov po 

stránke vecnej a formálnej neboli zistené porušenia platných predpisov a ani 

iné závažné chyby a nedostatky.  

  Vonkajšia kontrola ( vonkajšími – externými kontrolnými orgánmi ) v roku 

2010   nebola  vykonaná. 

   

 

 

 

 

 

 

TABUĽKA „A/I“ – ÚDAJE O POČTOCH, DRUHOCH, SPÔSOBE VYBAVENIA   

A OPODSTATNENOSTI   PODANÍ  AGENDY  PETÍCIÍ  

A SŤAŽNOSTÍ ZA ROK 2010 

 



  

Názov  vyplňujúceho 

subjektu: 

Adresa: Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva 

Nádvorná 12 

960 01 Zvolen 

Ministerstvo* 

ÚOŠS* 

 

 

organizácie 

 

ObÚ 
 

organizácie 

    

PET SŤ PET SŤ PET SŤ PET SŤ 

a b c1 d1 c2 d2 c3 d3 c4 d4 

1 

 

CELKOM   1 0     

 

1.1 

 

- z toho z r. 2009 

  1 0     

 

1.2 

- z toho za r. 2010 

(od 1.1 do 31.1.2010) 

  0 0     

 

1.3 

vybavených v r. 2010   1 0     

 

2. 

 

SPÔSOB VYBAVENIA 

 

2.1  

 

Postúpením 

  1 0     

 

2.2 

 

Prešetrením 

  0 0     

 

2.3 

 

Odložením 

  0 0     

 

3. 

 

OPODSTATNENOSŤ 

 

3.1 

 

opodstatnených 

  0 0     

 

3.2 

 

neopodstatnených 

  0 0     

 

3.3 

 

nevyhodnotených 

  0 0     

 

4. 

 

ANONYMNÉ  PODANIA 

 

4.1 

anonym. podaní 

celkom 

 

- 

  

- 

0  

- 

  

- 

 

 

4.2 

 

- z toho prešetrených 

 

- 

  

- 

0  

- 

  

- 

 

 

4.3 

- z toho odložených 

(neprešetrovaných) 

 

- 

  

- 

0  

- 

  

- 

 

 

4.4 

- z prešetrených 

opodstatnených 

 

- 

  

- 

0  

- 

  

- 

 

 

5. 

OPAKOVANÉ 

PODANIA CELKOM 

 

 

  

0 

0  

 

  

 

 

 

5.1 

 

- z toho opodstatnené 

 

 

  

0 

0  

 

  

 

 

 

 

5.2 

 

neopodstatnené 

 

 

  

0 

0  

 

  

 

 

 

 

6. 

VRÁTENÉ  

PODANIA 

 

        

 0 

        

1  

 

  

    

 

 

 

 

TABUĽKA „A/II“ – ÚDAJE O POČTOCH, DRUHOCH, SPÔSOBE VYBAVENIA    A   

OPODSTATNENOSTI  PODANÍ  AGENDY  PETÍCIÍ 



  

 A SŤAŽNOSTÍ ZA ROK 2010 

 
Názov vyplňujúceho 

subjektu: 

Adresa: Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva Nádvorná 12 

960 01 Zvolen 

 

Ministerstvo* 

ÚOŠS* 

 

organizácie 

 

ObÚ 
 

organizácie 

    

PET SŤ PET SŤ PET SŤ PET SŤ 

a b c1 d1 c2 d2 c3 d3 c4 d4 

1. 
CELKOM za rok 2010  

(od 1.2. do 31.12.2010) 
  0 0     

1.1 vybavených v r. 2010   0 0     

1.2 
nevybavených 

(k 31.12.2010) 
  0 0     

2. SPÔSOB VYBAVENIA 

2.1  Postúpením   0 0     

2.2 Prešetrením   0 0     

2.3 Odložením z toho podľa :   0 0     

2.3.1 § 5 ods. 7 zák. o sť.   0 0     

2.3.2 
§ 6 ods. 1 písm. a) zák. o sť., § 5  

ods. 4 /5/ zákona o pet. práve 
  0 0     

2.3.3 § 6 ods. 1 písm. b) zák. o sť.   0 0     

2.3.4 § 6 ods. 1 písm. c) zák. o sť.   0 0     

2.3.5 § 6 ods. 1 písm. d) zák. o sť.   0 0     

2.3.6 § 6 ods. 1 písm. e) zák. o sť.   0 0     

2.3.7 § 6 ods. 1 písm. f) zák. o sť.   0 0     

2.3.8 § 6 ods. 1 písm. g) zák. o sť.   0 0     

2.3.9 
§ 6 ods. 1 písm. h) zák. o sť., § 6a 

ods. 1 zák. o pet. práve 
  0 0     

2.3.10 § 6 ods. 2 zák. o sť.   0 0     

2.3.11 § 6 ods. 3 zák. o sť.   0 0     

2.3.12 § 5 ods. 4 /5/ zák. o pet. práve   0 0     

3. OPODSTATNENOSŤ 

3.1 opodstatnených 
  

0 0 
    

3.2 neopodstatnených   0 0     

3.3 nevyhodnotených   0 0     

4. 
OPAKOVANÉ 

PODANIA CELKOM 
 

 
0 0 

    

4.1 - z toho opodstatnené   0 0     

4.2              neopodstatnené   0 0     

5. 
VRÁTENÉ  

PODANIA 

  
0 0 

    

 



  

 

 

 

ZOSTAVA „B/I“ – ÚDAJE O ZAMERANÍ  PETÍCIÍ A OPODSTATNENÝCH 

SŤAŽNOSTÍ A OPATRENIA 

 NA ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV ZA ROK 2010 

 

B/I.1 Zameranie (a príčiny) všetkých petícií: 

 

Požiadavka zrušenia prevádzky starej ČOV v intraviláne obce 

 

 

B/I.2 Zameranie (a príčiny) opodstatnených sťažností: 

 

B/I.2.1 – súhrnne 0  

 

 

 

B/I.2.2 – anonymných 0  

 

 

B/I.2.3 – opakovaných 0  

 

 

B/I.3 Charakter opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku: 

 

B/I.3.1 Opatrenia pracovnoprávne: 

 

- voči zamestnancom vlastného subjektu pracujúcim na úseku (odbore) kontroly: 0  

 

- voči zamestnancom vlastného subjektu na iných úsekoch činnosti: 0  

 

- voči zamestnancom iných subjektov podľa § 22 zákona o sťažnostiach                  

(s uvedením výšky pokuty): 0  

 

 

B/I.3.2 Opatrenia iné, napr.: 

 

- odstúpené na konanie trestnoprávne: 0 

 

- odstúpené na konanie súdne: 0 

 

- organizačné: 0 

 

- iné (pomenujte): 0 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

ZOSTAVA „B/II“ – ÚDAJE O ZAMERANÍ PETÍCIÍ A OPODSTATNENÝCH 

SŤAŽNOSTÍ A OPATRENIA  

NA ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV ZA ROK 2010 

 

B/II.1 Zameranie (a príčiny) všetkých petícií:  0 

 

 

 

 

B/II.2 Zameranie (a príčiny) opodstatnených sťažností: 

 

B/II.2.1 – súhrnne   0  

 

 

 

B/II.2.2 – opakovaných   0 

 

 

 

 

B/II.3 Charakter opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich 

vzniku: 

 

B/II.3.1 Opatrenia pracovnoprávne: 

 

- voči zamestnancom vlastného subjektu pracujúcim na úseku (odbore) kontroly: 0  

 

- voči zamestnancom vlastného subjektu na iných úsekoch činnosti: 0  

 

- voči zamestnancom iných subjektov podľa § 24 zákona o sťažnostiach  (s 

uvedením výšky pokuty): 0  

 

 

B/II.3.2 Opatrenia iné, napr.: 

 

- odstúpené na konanie trestnoprávne: 0  

 

- odstúpené na konanie súdne: 0  

 

- organizačné: 0  

 

- iné (pomenujte): 0  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

TABUĽKA „C“ – ÚDAJE O POČTOCH INÝCH PODANÍ 

(Žiadosti, podnety, návrhy, oznámenia a pod.) za rok 2010 

 
 
 
 
 
 
 

Názov vyplňujúceho 

subjektu: 

Adresa: Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva 

Nádvorná 12 

960 01 Zvolen 

Ministerstvo* 

ÚOŠS* 

 

 

organizácie 

 

ObÚ 
 

organizácie 

a b c1 

 

c2 

 

c3 

 

c4 

 

 

1 

 

 

CELKOM 

 0   

 

1.1 

 

- z toho z r. 2009 

 

 0   

 

1.2 

 

- z toho za r. 2010 

 

 0   

 

1.3 

 

vybavených v r. 2010 

 

 0   

 

1.4 

 

 

nevybavených 

(k 31.12.2010) 

 0   

 

 

 

Poznámka:  Tabuľka zahŕňa len údaje o počtoch iných podaní, ktoré sú okrem hlavnej agendy 

vybavované v orgánoch verejnej správy na úseku petícií a sťažností  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDRAVOTNÍCKA INFORMATIKA 

A BIOŠTATISTIKA 



  

Organizácia a podmienky činnosti odboru / oddelenia 

 

 

1.1. Organizačná štruktúra odboru 

 

V Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene nie je v organizačnej 

štruktúre  vytvorené samostatné oddelenie zdravotníckej informatiky a bioštatistiky. Je 

zriadené oddelenie podpory zdravia, ktoré sa člení na dva úseky: 

- úsek zdravotníckych informácií a štatistiky 

- pacovná skupina podpory zdravia 

Informatik je zároveň vedúcim oddelenia podpory zdravia. 

 

 

1.2. Personálne obsadenie odboru 

 

Ing. Elena Bohušová – informatik, vedúca  oddelenia podpory zdravia 

 

 

Pracovníci oddelenia 

VŠ lekár 0 

VŠ informatik 1 

VŠ bioštatistik 0 

ŠŠ informatik 0 

SŠ štatistik 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.3. Technické vybavenie úradu 

1.3.1. Hardverové vybavenie 

 

Pracovné stanice 

Organizačný útvar 

Počet 

pracovníkov 

Počet PC Windows 2000, 

XP, Vista Počet PC, iné OS 

VŠ SŠ Počet PC 

z toho v 

LAN Počet PC 

z toho v 

LAN 

Referát RH 1 0 1 1 0 0 

Osobný úrad 1 1 3 2 0 0 

Rozpočet a ekonomika      1 2 3 3 1* 0 

Hygiena životného 

prostredia 1 3 3 3 0 0 

Hygiena výživy 3 2 3 3 0 0 

Hygiena detí a mládeže 1 3 2 2 1 0 

Preventívne pracovné 

lekárstvo 3 2 3 3 1 0 

Epidemiológia 1 4 3 3 0 0 

Podpora zdravia 1 1 2 1 0 0 

Biológia životného 

prostredia - - - - - - 

Mikrobiológia životného 

prostredia - - - - - - 

Chemické analýzy  - - - - - - 

Fyzikálne faktory - - - - - - 

Zdravotnícka informatika a 

štatistika 1 0 4 2 1 0 

Zasadacia miestnosť 0 0 1 1 1 1 

Spolu 14 18 28 24 5 1 
 

*  1 PC pre prácu v systéme štátnej pokladne, zapojené v samostatnej sieti, nie je možné     

 využívať na iný účel 
 

 

Servery, routery, 

firewally      

Názov Dodávateľ 

Operačný 

systém Procesor Pamäť [MB] HDD [BG] 

Router Cisco Systems 

Cisco 800 Series Slovanet a.s.          

            

            

 

 

 

 

 

 

 



  

1.3.2. Softvérové vybavenie 

 

Kancelárske balíky 

 

Názov 

 

Počet 

MS Office  97 Standard 4 

MS Office  2000 Standard 1 

MS Office  2003 Basic 6 

MS Office  2003 Standard 1 

MS Office  2003 Professional 2 

MS Office  2007 Basic 4 

MS Office  2007 Small Business 14 

 

 

Zoznam špecializovaného APV 

 

Názov 

 

Počet 

Ekonomické, 

administratívne 

4 

Zdravotnícke 2 * 

Antivir + firewall 1 multilicencia 

antivir 

Iné 3 ** 

 

* EPIS, TZS 

** IS o pitnej vode, IS o vode na kúpanie, IS OKOZV 

 

 

1.3.3. Služby Internetu 

 

Poskytovateľ pripojenia Slovanet a.s., VPN UVZ SR 

Počet pracovných staníc v LAN 25 

Počet zamestnancov, ktorí majú 

prístup k službe 32 

 

 

1.3.4. Portály a web stránky 

 

web stránky (počet ) Externe Interne 

web stánky vytvorené 1  

web stránky aktualizované 1 
1 čiastočne 

interne 

 

 

2. Vzdelávanie pracovníkov pracujúcich v odbore zdravotnícka informatika a 

bioštatistika 

 

Pracovník oddelenia, ktorý pracuje v odbore zdravotnícka informatika a  bioštatistika sa 

v roku 2010 nezúčastnil  vzdelávania v odbore  zdravotnícka informatika a  bioštatistika. 



  

3. Výsledky činnosti odboru 

 

3.1. Hardvérová a softvérová podpora 

 

Informatik úradu zabezpečuje všetky inštalácie hardwaru,  v prípade výskytu porúch  

analyzuje možné chyby resp. ich príčiny. Rieši jednoduchšie hardvérové a softvérové 

poruchy. Keďže úrad nemá vlastného technika, údržbu v prípade vážnejších  porúch 

zabezpečuje predovšetkým firma Smart Computer s.r.o. Zvolen, s ktorou máme dlhodobo 

dobré skúsenosti a  spoluprácu. 

Informatik taktiež zabezpečuje všetky inštalácie softwaru vrátane update a upgrade APV, 

ktoré úrad využíva. 

Vzhľadom na obmedzené personálne obsadenie vlastné programové vybavenie úrad t. č. 

nevytvára. 

 

3.2. Spracovanie údajov 

 

Informatik v rámci spracovania bioštatistických údajov sprocováva a pripravuje pre 

ostatné oddelenia demografické a bioštatistické údaje. 

Zabezpečuje  personálnu podporu pri zavádzaní  nového APV na jednotlivých odborných 

oddeleniach. 

V dôsledku organizačných zmien od februára 2010 pracovníčka  úseku informatiky 

zastupuje počas neprítomnosti vedúceho osobného úradu. 

 

3.3. Semináre a  školiace akcie  

 

Keďže informatik úradu je zodpovedný za všetky práce súvisiace s využívaním 

výpočtovej techniky v úrade zúčastňuje sa aj školení  súvisiacich s prevádzkou  APV 

využívaného na všetkých  oddeleniach úradu. V roku 2010 sa zúčastnila pracovníčka  1 x  

na  seminári Novinky aplikácie VEMA – PAM (spracovanie miezd), 1 x stretnutia 

užívateľov  programového vybavenia firmy VEMA. 

 

3.4. Činnosti v spolupráci s ostatnými odbormi RÚVZ 

 

Informatik zabezpečuje pre úrad všetky činnosti súvisiace s využívaním výpočtovej 

techniky. Pre celý úrad zabezpečuje personálnu podporu pri práci s výpočtovou technikou. 

Pracovníčka je zároveň vedúcou oddelenia podpory zdravia. 

Pre potreby ostatných oddelení RÚVZ spracováva pracovníčka oddelenia základné 

demografické   štatistiky. 

Pacovníčka  úseku informatiky zastupuje počas neprítomnosti vedúceho osobného úradu. 

 

3.5. Ďalšie špecifické činnosti 

 

Všetky PC pripojené na INTERNET majú nainštalovanú antivírovú a antispamovú 

ochranu ESET Smart Security Business Edition. 

Centralizovaný IS nemáme. 

Vzhľadom na veľkosť úradu, jeho priestorové usporiadanie a počet zamestnancov prácu 

na sieti medzi jednotlivými oddeleniami resp. kanceláriami úradu nevyužívame. 

www stránka   www.ruvzzvolen.sk  je spravovaná a udržiavaná kombinovaným spôsobom 

– čiastočne vlastným pracovníkom a čiastočne autorom  (web designerom) stránky. 

Úrad nemá vytvorené a ani nespravuje vlastné portály. 

http://www.ruvzzvolen.sk/


  

Informatik v  RÚVZ so sídlom vo Zvolene zabezpečuje spracovanie výkazníctva za celý 

úrad, kompletizovanie odpočtu Programov a projektov  a  Programového vyhlásenia vlády 

SR na úseku verejného zdravotníctva za celý úrad, eviduje informácie o komunikácii 

jednotlivých odborných oddelení s médiami, spracováva a kompletizuje výročnú správu 

za celý úrad. Sleduje uverejňovanie nových právnych predpisov na www, spravuje 

všeobecnú mailovú schránku úradu zv.ruvz@uvzsr.sk – „zberný kôš“, čiastočne 

zabezpečuje aktualizáciu www stránky úradu. 

Informatik je v úrade osobou zodpovednou za výkon dohľad nad ochranou osobných 

údajov   v organizácii. Je zodpovedný za vypracovanie a  aktualizovanie všetkých 

interných bezpečnostných  predpisov súvisiacich s ochranou osobných údajov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zv.ruvz@uvzsr.sk


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTROLA TABAKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Kontrola fajčenia podľa zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Celkový počet vykonaných kontrol fajčenia:          1102 

Počet uložených sankcií na základe priestupkového konania:   0 

Výška pokút v rámci priestupkového konania:  

uložená 1 pokuta   v blokovom konaní v sume 3 €                                                                    

Počet uložených sankcií v rámci správneho konania:    0 

Výška pokút v rámci správneho konania:      0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


