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Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov   

 

berie na vedomie 

 

Informatívnu správu o hygienicko – epidemiologickej situácii v meste Svidník  za rok 2015. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informatívna správa o hygienickej a epidemiologickej situácií 

v meste Svidník za rok 2015. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva ako orgán verejného zdravotníctva pri svojej 

činnosti postupuje v zmysle ustanovení 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, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných 

všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia.  

 

a) Výkon ŠZD v rozsahu pôsobnosti vymedzenej zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov a úradnej 

kontroly v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany verejného zdravia 

 

V rámci výkonu ŠZD bolo vykonaných  1810 kontrol, z toho v meste Svidník 623. V rámci 

úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 450 kontrol, z toho v meste Svidník 152 kontrol.  

 

Najviac nedostatkov bolo zistených v zariadeniach spoločného stravovania., kde sa vykonával 

ŠZD a úradná kontrola. Výkon štátneho zdravotného dozoru bol zameraný na kontrolu 

vypracovania a dodržiavania prevádzkových poriadkov, zásad správnej výrobnej praxe, 

vrátane sanitácie a ich verifikáciu v praxi s následnou evidenciou /kvalitatívne preberanie 

potravín, skladovanie potravín, tepelná úprava a spracovanie potravín a pod./, na dodržiavanie 

osobnej a prevádzkovej hygieny, na označovanie hotových pokrmov na jedálnych lístkoch. 

Úradná kontrola bola zameraná na kontrolu dodržiavania hygienických požiadaviek pri  

výrobe potravín, manipulácii s nimi, nad skladovaním, nad označovaním potravín, nad 

dodržiavaním podmienok zdravotnej a odbornej spôsobilosti zamestnancov potravinárskych 

prevádzok. Pozornosť bola sústredená na: kontrolu dodržiavania epidemiologicky rizikových 

činností, preverenie všetkých systémov kontroly, ktoré sú spracované prevádzkovateľmi, 

výkon samotnej  inšpekcie zameranej na pracovné prostredie, strojno-technologické 

vybavenie, skladovanie, expedíciu, dopravu, manipuláciu s  polotovarmi a hotovými 

výrobkami, vyhodnotenie postupov SVP, analýzu rizík a  kritických kontrolných bodov v 

 súlade s legislatívou, preverenie písomných materiálov a ostatnej evidencie, samotný výkon 

kontrol vlastnými prístrojmi, porovnanie meraní uskutočnených prístrojmi, ktoré používajú 

prevádzkovatelia. Nedostatky boli zistené v prevádzkovej a osobnej hygiene, zamestnancom 

chýbala odborná spôsobilosť príp. zdravotná spôsobilosť, nedostatky boli aj v skladovaní 

potravín, manipulácií s potravinami, dodržiavanie zásad SVP a HACCP. Vzhľadom na zistené 

porušenia boli v zariadeniach spoločného stravovania vyvodené sankčné postihy. 

 

Na základe nariadenia ÚVZ SR  boli vykonané mimoriadne cielené kontroly. Odd. HDaM 

vykonalo 16 mimoriadnych cielených kontrol v zariadeniach školského stravovania so 

zameraním na kontrolu hygieny, označenie a vysledovateľnosť mäsa, 6 mimoriadnych kontrol 

v bufetoch, automatoch a iných formách ambulantného predaja a 2 mimoriadne cielené 

kontroly v zotavovacích zariadeniach so zameraním na dodržiavanie hygienických 

požiadaviek počas konania letných zotavovacích podujatí pre deti a mládež. V zariadeniach 

spoločného stravovania pre deti a mládež boli odobrané stery z pracovného prostredia, 

zariadenia a náradia, 17 vzoriek hotových pokrmov, 2 vzorky zo zariadenia školských 

bufetov, odobratých 18 vzoriek piesku z pieskovísk detských ihrísk na mikrobiologické a 

parazitologické vyšetrenie. V rámci objednávok prevádzkovateľa boli odobraté 4 vzorky 

pitnej vody a  6 bazénových vôd zo  školského bazéna pri ZŠ na Ul. 8. mája vo Svidníku. 

Odd. HV vykonalo 7 mimoriadnych cielených kontrol.  Pri  ich  plnení  bolo vykonaných 

celkovo  61 kontrol, ktoré boli zamerané na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu 



jedál v zariadeniach spoločného stravovania, na kontrolu stánkového a  ambulantného predaja 

potravín počas konania hromadných podujatí, kontrolu mäsa v zariadeniach spoločného 

stravovania. Do kontrolnej činnosti oddelenia spadá i výkon dozoru nad materiálmi a  

predmetmi prichádzajúcimi do styku s  potravinami.  Odd. PPL vykonalo s Inšpektorátom 

práce Prešov 1 spoločnú previerku, ktorá bola zameraná na kontrolu zamestnancov 

zaradených do 1. a 2. kategórie a dodržiavanie povinností zamestnávateľa. 

 

Kontroly sa vykonávali aj nad materiálmi a predmetmi prichádzajúcimi do styku 

s potravinami a v rekreačných zariadeniach počas letnej turistickej sezóny poskytujúcich 

stravovacie a ubytovacie služby, kontroly v nadväznosti na hlásenie Rýchleho výstražného 

systému pre potraviny a krmivá podľa hlásenia ÚVZ SR. 

 

b) Posudková činnosť 

V rámci posudkovej činnosti bolo vydaných 604 rozhodnutí a 112 záväzných stanovísk. 

V rámci posudkovej činnosti boli vydávané rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky, 

na schválenie prevádzkových poriadkov resp. ich zmeny, na zotavovacie podujatie, na 

odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, na zaradenie pracovných 

činnosti do kategórie rizikových prác, na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a pod. Záväzné 

stanoviska boli vydávané na územné konanie stavieb, na zmenu v užívaní stavieb, ku 

kolaudácií stavieb na určenie osobitného režimu území. 

 

c) Výkon práce v ohniskách nákaz 

V priebehu roka 2015 bolo hlásených do systému EPIS – 194 ochorení u obyvateľov mesta 

Svidník, z toho bolo spracovaných 51 ohnísk a nariadených 98 opatrení - dezinfekcia 

domácností, prevádzok, vyhľadanie podozrivých z nákazy, vyhľadanie podozrivých 

z ochorenia, sprísnenie hygienicko-epidemiologického režimu,  

 

V priebehu roka 2015 bola v skupine alimentárnych ochorení zaznamenaná 1 salmonelová 

rodinná epidémia, pri ktorej ochorelo 5 osôb. Pravdepodobným faktorom prenosu bola 

nedostatočne tepelne spracovaná hrudka z vajíčok.   

 

d) Monitoring kvality pitnej vody 
Monitoring pitnej vody bol vykonávaný podľa predloženého návrhu na monitorovanie kvality 

pitnej vody dodávanej spotrebiteľom z verejných vodovodov. Priamo z vodných zdrojov 

vzorky vôd neboli odoberané. Frekvencia odberov a početnosť kontroly ukazovateľov kvality 

pitnej vody boli stanovené aj na základe miestnej situácie. Z vodovodu v meste Svidník bolo 

odobratých 16 vzoriek, z toho 1 vzorka nevyhovela požiadavkám na kvalitu pitnej vody 

v ukazovateli kult. mikroorganizmy. 

 

e) Kúpaliská s celoročnou prevádzkou 

V meste Svidník sa nachádzajú 2 kúpaliská s celoročnou prevádzkou. V roku 2015 bolo 

uvedené do prevádzky kúpalisko Aquaruthenia, ktoré  pozostáva z relaxačného bazéna a 

masážneho bazéna a 5 sáun. Z 19 odobratých vzoriek vôd bolo 13 nevyhovujúcich /68,42 %/. 

Najčastejšie bola prekročená CHSKMn ,ďalej z F-CH ukazovateľov boli prekročené voľný 

a viazaný chlór, v jednom prípade aj meď. Z mikrobiologických ukazovateľov boli 

prekročené kult. mikroorganizmy, z biologických konzumenty.  

 

Kúpalisko na ZŠ na ul. 8. mája vo Svidníku pozostáva z jedného plaveckého bazéna 

s recirkuláciou vody. Prevádzkovateľom je základná škola.  V roku 2015 bolo kúpalisko 

v prevádzke 6 mesiacov. RÚVZ so sídlom vo Svidníku odobral 6 vzoriek, z toho 5 v rámci 



objednávky a 1 v rámci výkonu ŠZD. 2 vzorky boli nevyhovujúce /33,3 %/ pre prekročenie 

CHSKMn, Ako zdroj vody je využívaný verejný vodovod mesta Svidník. Uvedený bazén 

v dopoludňajších hodinách sa využíva pre plavecké výcviky žiakov okresu Svidník 

a v popoludňajších hodinách je možnosť  plávania pre verejnosť.  

 

f) Kúpaliská so sezónnou prevádzkou 

Na LK vo Svidníku  v roku 2015 pribudli 2 bazény, t.z. že v prevádzke bolo 7 bazénov -  

plavecký bazén, detský bazén, dojazdový bazén pre tobogan, umelé vlny–oddychový bazén, 

relaxačný masážny krytý bazén, športový bazén, oddychový bazén Počas letnej sezóny bolo 

odobratých 18 vzoriek, z toho 7 vzoriek /38,88%/ bolo nevyhovujúcich. Z prekročených 

ukazovateľov to boli kultivovateľné mikroorganizmy a CHSKMn. 

 

g) Podnety 

Na RÚVZ so sídlom vo Svidníku boli doručené 4 podnety týkajúce sa hluku. Jedna 

sťažovateľka doručila na RÚVZ viac ako 300 e-mailov týkajúcich sa neprimeraného hluku, 

hukotu, šumu a piskotu šíriaceho sa z kotolne a výmenníkovej stanice do jej bytu. RÚVZ so 

sídlom vo Svidníku zabezpečil meranie hluku, ale keďže sťažovatelia odmietli sprístupniť byt 

pre účely merania,  meranie bolo vykonané vo vonkajšom prostredí pred fasádou ich bytu. 

Posudzovaná hodnota ekvivalentnej hladiny akustického tlaku pre noc vo vonkajšom 

prostredí prekročila prípustnú hodnotu o 0,2 dB. Pri druhom meraní už vo vnútornom 

chránenom priestore bytu - obývacej izbe počas prevádzky technologických zariadení 

výmenníkovej stanice a kotolne bola prípustná hodnota prekročená od 5,00 hod. – 6.00 hod. 

o 8,6 dB. RÚVZ so sídlom vo Svidníku vydal pre prevádzkovateľa kotolne rozhodnutím 

pokyny, ktorými mu uložil povinnosť vykonať opatrenia na zníženie hluku z prevádzky 

technologických zariadení výmenníkovej stanice a kotolne. Prevádzkovateľ opatrenia 

vykonal, zabezpečil meranie, ale keďže sťažovatelia opäť nesprístupnili byt pre účely 

merania, meranie bolo vykonané pred fasádou obytných miestností ich bytu. Prípustná 

hladina ekvivalentnej hladiny A zvuku vo vonkajšom prostredí neprekročila 45 dB pre 

referenčný časový interval – noc, bola v súlade s požadovanou hodnotou. Z ďalšieho merania, 

ktoré zabezpečil prevádzkovateľ kotolne vyplýva, že určujúca veličina, ktorou je maximálna 

hladina A zvuku LAFmax, určená na základe meraní a stanovení pre príslušný referenčný 

časový interval /noc/ bola dodržaná na všetkých meracích miestach – obývacia izba, spálňa 

a detská izba pri obidvoch režimoch, teda aj pri maximálnom prevádzkovom výkone 

technologických zariadení kotolne K4 /2 ks kotlov ČKD, kogeneračnej jednotky a obehových 

čerpadiel / a výmenníkovej stanice /čo sťažovatelia potvrdili aj svojim podpisom/. Aj napriek 

tomu sťažovateľka e-maily, v ktorých sa sťažuje na hluk z kotolne posiela na RÚVZ stále. 

Podnety na neznesiteľný hluk z kotolne boli aj v čase, kedy prevádzkovateľ kotolne kvôli 

plánovanej údržbe a opravám technológie úplne odstavil celú výrobu a dodávku tepla 

v kotolni /pravidelná údržba, noc a pod./. Hladiny hluku pozadia /všetky technologické 

zariadenia boli mimo prevádzky/ sa pri troch meraniach v byte pohybovali od 18 dB do 21,4 

dB. Nikto zo obyvateľov tohto bytového domu /102 bytov/ sa na hluk z kotolne a 

výmenníkovej stanice nesťažuje. 

 

Ďalší podnet sa tykal rušenia nočného kľudu zo spoločenskej akcie /veľmi hlasná hudba/. Na 

podujatí, ktoré sa konalo v obytnej zóne v tesnej blízkosti rodinných a bytových domov, štyri 

dni kapely vyhrávali od 16.00 hod. do polnoci resp. do druhej hodiny po polnoci. Akcia 

súkromného podnikateľa bola povolená Mestom Svidník. Vzhľadom k tomu, že RÚVZ so 

sídlom vo Svidníku nevykonáva meranie hluku a nebolo možné ani pre krátkosť času meranie 

zabezpečiť, RÚVZ zaslal pre Mesto Svidník vyjadrenie, aby pri usporadúvaní verejných 

kultúrnych podujatí na území mesta zvažovali, kde sa takéto podujatie bude konať, čas jeho 



konania a do úvahy bralo aj o aký druh podujatia ide /koncerty, výstavy a pod./. Vo svojom 

vyjadrení sme poukázali aj na Všeobecne záväzné nariadenie o verejných kultúrnych 

podujatiach, ktoré má Mesto Svidník spracované a je v platností, zákon NR SR č. 96/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov, o verejných kultúrnych podujatiach a zákon č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch  v platnom znení. 

 

Dva podnety od občanov mesta, obidva sa týkali ručnej samoobslužnej autoumývarky vo 

Svidníku na Ul. 8. mája. Jeden podnet od vlastníka polyfunkčného objektu pri autoumývarke 

týkajúci sa hlučnosti  bol stiahnutý späť. Druhý podnet bol podaný prostredníctvom Bytového 

družstva Svidník a bol zameraný na nesúhlas k rozšíreniu prevádzky autoumývarne. 

Vzhľadom na skutočnosť, že súčasný objekt samoobslužnej autoumyvárne sa demontuje 

a zrealizuje sa nová samoobslužná autoumyváreň s novou technológiou so zabezpečením 

opláštenia zadnej steny protihlukovou stenou, bol podnet uzavretý ako neopodstatnený.  

 

h) Zdravotno-výchovné aktivity 

 

Oddelenie výchovy k zdraviu v roku 2015 realizovalo 142 zdravotno-výchovných aktivít. 54 

aktivít bolo zameraných na optimalizáciu a zvyšovanie pohybovej aktivity, 61 aktivít na 

ozdravenie výživy, 8 aktivít na výchovu k partnerstvu, rodičovstvu, manželstvu a na 

prevenciu pohlavných chorôb vrátane HIV/AIDS, 19 zdravotno-výchovných aktivít na 

podporu nefajčenia, abstinencie a ostatných drogových závislostí. Aktivity boli zamerané pre 

deti MŠ, ZŠ, stredoškolákov a seniorov. 

V rámci poradne zdravia sme obyvateľom poskytli vyšetrenia RF SCCH, a to  celkového 

cholesterolu., glukózy, triglyceridov, HDL cholesterolu, meranie krvného tlaku, % 

podkožného tuku prístrojom Omron, telesnú skladbu prístrojom Bodystat a množstvo CO 

v pľúcach fajčiara  pomocou prístroja Smokerlyzer. 

 

Informovanie obyvateľstva o zdravotno-výchovných aktivitách a medializácia aktuálnych tém 

v oblasti ochrany a podpory zdravia bola realizovaná v regionálnych novinách Dukla, 

Podduklianske novinky, na infokanále mesta Svidník a na internetovej stránke Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva vo Svidníku.  

Spolupracujeme s inštitúciami, ktoré spolupôsobia pri formovaní zdravotného uvedomenia 

obyvateľstva ( samosprávou miest a obcí, školami, mimovládnymi organizáciami, osvetovými 

zariadeniami, SČK, komunitami, nadáciami a inými). 

 

Spracovala: Mgr. Helena Hrebeňaková, MPH, MHA 

 


