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Úvod 
 

Útvar vedúceho hygienika rezortu (ďalej len „ÚVHR“) zabezpečuje výkon štátnej 

správy Ministerstva dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“) ako orgánu verejného 

zdravotníctva v podmienkach rezortu v rozsahu určenom v zákone č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj orgánu 

radiačnej ochrany v zmysle zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

V priebehu roka 2018 sa pracovníci Útvaru významne podieľali svojou odbornou 

činnosťou na minimalizácii  negatívneho vplyvu líniových stavieb na verejné zdravie, najmä 

pred hlukom, v rámci posudzovania ich výstavby, resp. rekonštrukcie na jednotlivých úsekoch 

dopravy (cestnej, železničnej, leteckej, ako aj vodnej).  

 

Svojou činnosťou prispievali k zlepšovaniu pracovného prostredia zamestnancov  

identifikovaním  zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia na pracoviskách 

a organizáciách v rámci rezortu, s cieľom znižovania expozície rizikovým faktorom práce a 

pracovného prostredia (hluk, vibrácie, prach). 

Stredobodom pozornosti bola aj oblasť ochrany zdravia pred elektromagnetickým 

žiarením, v rámci posudzovania telekomunikačných stavieb v súvislosti s technologickými 

zmenami, rekonštrukciou ako aj rozširovaním existujúcich telekomunikačných sietí 

jednotlivými operátormi mobilných sietí.  

 

Špecifickú problematiku tvorila oblasť radiačnej ochrany, a to nielen z pohľadu 

mierového využitia, ale aj možného protiprávneho konania. Ide predovšetkým o vydávanie 

povolení na činnosti vedúce k ožiareniu, ktorou je najmä preprava rádioaktívnych žiaričov, 

rádioaktívnych odpadov, vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívne kontaminovaných 

predmetov v oblasti cestnej, železničnej ako aj leteckej prepravy. Vďaka systematickým 

krokom na tomto úseku sa podstatne znížili prípady mimoriadnych udalostí v súvislosti so 

záchytom nedeklarovanej rádioaktivity, čo v konečnom dôsledku minimalizovalo riziko 

ohrozenia verejného zdravia.  

V rámci  prípravy realizácie informačných systémov MDV SR  sa Útvar aktívne zapojil 

do pilotného projektu výkonu verejnej moci elektronicky.  
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1. Posudková činnosť  

      V rámci posudkovej činnosti boli vydávané záväzné stanoviská k územným konaniam, ku 

kolaudačným konaniam, záväzným stanoviskom sme sa vyjadrovali k zmenám navrhovaných 

činností a k zmenám účelu užívania. 

                  Najväčší objem posudkovej činnosti bol pre potreby zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie.  

       Pri posudzovaní jednotlivých návrhov bola pozornosť zameraná  na ochranu verejného 

zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií a  či zmeny navrhovanej činnosti majú 

byť ďalej posudzované podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

       Posudzované boli predovšetkým návrhy týkajúce sa výstavby diaľnic, rýchlostných ciest  

a ciest I. triedy.  

1.1. Oblasť cestnej dopravy 

                 Diaľnica D1 

 Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – rekonštrukcia, Zmena navrhovanej 

činnosti č.4,  

 Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová 

 Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, SO 801-00 

 Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové, zmena č. 7 

 Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové, zmena č. 8 

 Diaľnica D1 Pozdišovce – št. hranica SR/UA“,  

 Diaľnica D1 Budimír – Bidovce – štátna hranica SR/UA vydané 4 záväzné stanoviská 

ku kolaudačnému konaniu a 22 častiach kolaudovaných úsekov a objektov, 

 Diaľnica D1 Beharovce – Branisko – zariadenie požiarnej ochrany“ 

 Diaľnica D1 západný a východný portál tunela Prešov – dve Bunkoviská - uvedenie do 

prevádzky 

Diaľnica D2 

 Diaľnica  D2 – križovatka Bratislava - Čunovo, 

 Diaľnica D2 – rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana, Zmena navrhovanej činnosti,  

 Diaľnica  D2 – protihluková stena Lamač,  

Diaľnica D3 

 Diaľnica D3 zelený most Svrčinovec – Ekodukt nad cestou I/11 

 Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, Objekt vybavenosti odpočívadla 

 Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, stavebné objekty  

 Diaľnica D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno,  

 Diaľnica D3 Žilina Brodno – Kysucké Nové Mesto,  

Diaľnica D4 

 Diaľnica  D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača  – Zmena navrhovanej činnosti,     

 Diaľnica  D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka, sever – Zmena navrhovanej činnosti č.5, 
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Rýchlostná cesta R1  

 Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Kremnička – dobudovanie križovatky  

 

Rýchlostná cesta R2  

 Rýchlostná cesta R2 Zvolen – Pstruša – zmena č. 3,  

 Rýchlostná cesta R2 Pstruša – Kriváň 

 Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa – Tomášovce zmena č. 2, 

 Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota – Ruskovce – nesúhlasné stanovisko 

s podmienkami, 

 Rýchlostná cesta R4  

 Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť – 13 objektov, u ktorých došlo k zmenám voči 

dokumentácii pre stavebné povolenie,  

 Rýchlostná cesta R4“  úseky:  

 Giraltovce – Kuková – obchvat mesta Giraltovce. 

 Rakovčík – Radoma –  obchvat obce Šarišský Štiavnik, 

 Lipníky – Kapušany – obchvat obcí Šarišská Poruba, Lipníky, Lada, Nemcovce 

a Kapušany 

 Rýchlostná cesta R7  

 Rýchlostná cesta R7 Mliečany – Dolný Bar, 

 Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz – Zmena navrhovanej   

činnosti č.5;   

 Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice – Zmena navrhovanej činnosti č. 6;   

 Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná“- Zmena navrhovanej činnosti č. 8, 

 Prešov – severný obchvat, 

 Rýchlostná cesta R4 „Št. hranica MR/SR – Milhosť –  Košice – Prešov – Svidník –  

hranica s Poľskou republikou 

 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, Stavebný dvor SD6, Stavebný dvor SD7 

 Strategický park Haniska“ – Závod na výrobu automobilov – vplyv hluku na životné 

prostredie,  

 Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba  

 Cesta I/66 Brezno – obchvat, II. etapa, 1. Úsek,  

 Cesta I/64 Komárno – obchvat, 

 Cesta I/20 Prešov Solivarská – okružná križovatka,  

 Cesta I/16 v obci Drienovec – úprava križovatky, 

 SSÚD D4/R7 stavby Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Prievoz  

 SSÚR Nová Baňa pre NDS, 

 SSÚD 8, Oddelenie mostných konštrukcií v Bošanoch, 

 Dve haly pre uskladnenie drobnej mechanizácie SSÚD 4 Trenčín, 

 Stavebné objekty križovatky na R1 v Lehote ako súčasť stavby Rýchlostná cesta R1  

Nitra západ – Selenec, 

 Čadca obchvat, preložka cesty I/11, SO 101 Preložka cesty,  

 Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice, stavebné objekty, 
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 Stanovisko k aktualizovanej hlukovej štúdii, diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, 

 Stanovisko ku kolaudácii stavby D1 Dubná Skala – Turany – protihlukové steny, 

 Stanovisko ku správe z vyhodnotenia realizovaných protihlukových opatrení D3 Žilina 

Strážov – Žilina Brodno, 

 Stanovisko k PD Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, II. etapa stavebný dvor 

SD5 

1.2. Oblasť železničnej dopravy  

 Rekonštrukcia železničného mosta na trati Bratislava Nové Mesto – Dunajská Streda  

(Zelený most)  

 Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves –  

Bratislava hl. stanica - Podunajské Biskupice, TIOP č. 2 Bratislava Lamačská brána, 

 Rekonštrukcia priestorov reštaurácie Žst. Bratislava hl. na účel čakárne - kolaudácia 

 Žst. Myjava - Rekonštrukcia staničnej budovy a priľahlých objektov vrátane 

plynofikácie, SO 11 – Prípojka plynu  

 Terminál intermodálnej prepravy ŽSR v obci Lužianky súvisiaci s prevádzkou Jaguar 

Land Rover  

 Priecestné zabezpečovacie zariadenia, mechanické závory, výhybky, sanácie zemných 

telies – kolaudácie, 

 Vlečka do Atómovej elektrárne Mochovce,  

 Sklad na rampe v železničnej stanici Banská Bystrica, sklad v obvode železničnej 

stanice Dobrá Niva, vodárenskej veže v obvode železničnej stanice Diviaky - zmena 

účelu užívania,  

 Zariadenia spoločného stravovania - uvedenie do prevádzky šesť zariadení, 

 Poliklinika Novapharm, s.r.o., Zvolen, - uvedenie do prevádzky vrátane vysunutých 

miest prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia vo Zvolene, Lučenci, Fiľakove 

a Brezne - schválená aj zmena v prevádzkovaní a v prevádzkovom poriadku 

predmetného zdravotníckeho zariadenia,  

 Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov pre traťovú rýchlosť 

160 km/hod., III. Etapa, úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá 

 Kolaudácie podchodov pre peších a výťahov v železničnej stanici Trenčín, prevádzkové 

súbory a stavebné objekty v súvislosti s výstavbou trate, nástupísk, podchodov 

a protihlukových opatrení v železničnej stanici Zlatovce .   

 Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť 160 km/hod., II. 

etapa 

 Kolaudácia dvoch ucelených častí stavby – Dolný Hričov  a  Dolný Hričov - Žilina, 

v rámci ktorých boli okrem iného posudzované  aj protihlukové opatrenia, nástupištia, 

podchody  a nadchody pre peších, priestory pre riadenie dopravy 

 Železničná zastávka Tatranská Polianka - komplexná rekonštrukcia, 

 Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad 

Tatry ucelená časť 403, k.ú. Lučivná, 

 Trať Svit – Štrba – protihlukové opatrenia, 
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 Dobudovanie protihlukovej steny v železničnej stanici Trenčín – vetva CH, 

 Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad 

Tatry, 1. etapa 

 Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad 

Tatry, 5. etapa 

 Priechodu pre peších  na tratiach - Barca – Rožňava, Michaľany – Medzilaborce, Košice 

– Žilina, Plaveč – Muszyna  

 Rekonštrukcia stavadla, vodovodná prípojka, žumpa - Veľké Kapušany, stavadlo č. 1 

 Prístavba stavadla č.1 Maťovce – zariadenia pre osobnú hygienu zamestnancov  

 Rekonštrukcia sociálno - prevádzkovej budovy pri prekládkovom komplexe  Západ, 

BULK TRANSSHIPMENT, a.s., Čierna nad Tisou,  sociálno – prevádzková budova so   

zariadeniami na osobnú hygienu a kancelárskymi priestormi,     

 Zvýšenie stability násypového telesa trate ŠRT Maťovce – ŠRT Haniska pri Košiciach                                

 Rekonštrukcie kotolní,  

 Rekonštrukcia  a modernizácia pracovných priestorov a zariadení na osobnú hygienu, 

 Kalibračné pracovisko manometrov  

 Pracovisko Strediska prehliadok a opráv – uvedenie do prevádzky  

 Samoobslužné technologické zariadenie pre skladovanie a výdaj močoviny do 

železničných koľajových vozidiel 

 Pracovisko Strediska prehliadok a opráv v RD v Humennom Čerpacia stanica AdBlue 

 Revitalizácia a modernizácia železničnej stanice Košice, - výťah, výťahová šachta, 

únikového schodiska a zádveria vonkajšieho výťahu,  

 Šesť nových prevádzok v priestoroch železničnej stanice Košice uvedenie do 

prevádzky, resp. kolaudačné konania 

1.3. Oblasť vodnej dopravy 

 Zámer cezhraničného spojenia kompou a potrebná infraštruktúra medzi obcami 

Neszmely a Radvaň nad Dunajom 

 Kompa Neszmely a Radvaň nad Dunajom - vydanie územného rozhodnutia. 

1.4. Oblasť leteckej dopravy 

Bolo vydané rozhodnutie pre Slovenskú leteckú agentúru, s.r.o., Banská Bystrica, ktoré sa 

týkalo Medzinárodných leteckých dní SIAF 2018 na letisku Sliač. Na letisku Spišská Nová 

Ves bolo začaté územné konanie dostavby sociálno - prevádzkových a skladovacích 

priestorov letiska. Na letisku Košice bolo vydané rozhodnutie na uvedenie 

administratívnych priestorov spol. Turkish Airlines do prevádzky. 
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1.5. Telekomunikácie  

       Boli vydané záväzné stanoviská k návrhom na územné konanie líniových stavieb 

pozostávajúcich z optických a metalických sietí, základňových staníc, rádioreléových bodov 

oporných a vytyčovacích bodov.  

       Posudzovali sa návrhy účastníkov konania operátorov mobilných sietí na uvedenie 

telekomunikačných stavieb do prevádzky, vrátane  prevádzkových poriadkov.  

        Celkový počet vydaných rozhodnutí bol 1172. Podrobný zoznam rozhodnutí pre 

jednotlivých operátorov s umiestnením a schválenými prevádzkovými poriadkami sa nachádza 

v internej databáze Útvaru.  

   

Pošty 

V priebehu roka boli schválené a uvedené do prevádzky tieto pracoviská  Slovenskej pošty: 

Pošta Horné Turovce,  

Pošta Nové Sady,  

Pošta Žiar nad Hronom 1,  

Pošta Žiar nad Hronom 3,  

Pošta Žirany,  

Pošta Hnúšťa 1, 

Pošta Kežmarok 1  

Pošta Žilina 5 

Pošta Žilina 8 

Pošta Spišský Štiavnik 

Pošta Zákamenné  

Pošta Fiľakovo, Levice 5 - rekonštrukcia a modernizácia prešli objektov pôšt,  

Ubytovacie zariadenie Tatranská Javorina  

Ubytovacie zariadenie Kokava nad Rimavicou.  

Stolárska dielňa na výrobu interiérov pre prevádzky pôšt  

Logistické centrum Zvolen - Lieskovec územné konanie. 

1.6. Preventívne pracovné lekárstvo 

V rámci posudkovej činnosti bolo vydaných 15 rozhodnutí, ktorými boli schválené 

prevádzkové poriadky pre pracovné činnosti súvisiace s expozíciou chemickým faktorom, 

hluku, vibráciám, biologickým faktorom, umelému optickému žiareniu a uvedenie pracovných 

priestorov do prevádzky, 4 rozhodnutia, ktoré sa týkali posúdenia prevádzkových poriadkov 

pre prácu s expozíciou chemickým faktorom, biologickým faktorom a hluku. 

O zaradení, resp. vyradení zamestnancov z kategórií rizikových prác bolo vydaných 11 

rozhodnutí.  

K problematike odstraňovania azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb bolo  

vydaných 15 rozhodnutí. Prevažná časť vydaných rozhodnutí sa týkala odstraňovania 

azbestocementových strešných krytín zo stavieb na pozemkoch Železníc Slovenskej republiky, 

resp. odstraňovania nefunkčného AZC závlahového systému pod budovanou rýchlostnou 

cestou R7.  Súčasťou podania bol plán práce na likvidáciu materiálu s obsahom azbestu, 
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prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre práce s chemickými a karcinogénnymi faktormi, 

havarijný plán a oprávnenie na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb.  

1.7. Ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením 

V rámci posudkovej činnosti v oblasti ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením bolo 

k 31. 03. 2018 vydané 1 povolenie leteckej spoločnosti na vykonávanie činností vedúcich 

k ožiareniu kozmickým žiarením na palubách lietadiel pri letoch vo výške viac ako 8 km podľa 

zákona č. 355/2007 Z. z.  

 

Nadobudnutím účinnosti nového zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane dňa 

01. 04. 2018 je MDV SR jedným z orgánov štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany. V tejto 

súvislosti bol Rozhodnutím ministra č. 40/2018 upravený Organizačný poriadok ministerstva a 

s platnosťou od 01. 06. 2018 bolo vytvorené oddelenie radiačnej ochrany na zabezpečenie 

plnenia nových úloh ministerstva pri výkone štátnej správy a štátneho dozoru v oblasti radiačnej 

ochrany.  

 

V súlade s povinnosťou orgánov radiačnej ochrany sprístupňovať informácie týkajúce 

oblasti radiačnej ochrany v ich pôsobnosti je Výročná správa oddelenia radiačnej ochrany za 

rok 2018 zverejnená samostatne na webovom sídle MDV SR v časti „Radiačná ochrana“. 

(www.mindop.sk/ministerstvo-1/radiacna-ochrana).  
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Tabuľka 1 – Prehľad rozhodnutí vydaných podľa § 13 zákona č. 355/2007 Z. z. 

ROZHODNUTIA VYDANÉ PODĽA § 13 zákona č. 355/2007 Z. z.  POČET 

§ 13 ods. 4 písm. a) o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na 

zmenu v ich prevádzkovaní ako aj o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej 

prevádzky (vrátane schválenia prevádzkových poriadkov)  

2098 

§ 13 ods. 4 písm. b) o návrhoch na schválenie prevádzkového poriadku a na jeho zmenu  25 

§ 13 ods. 4 písm. j) o návrhoch na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich 

azbest zo stavieb  
15 

§ 13 ods. 4 písm. k) o návrhoch na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej 

kategórie ako aj o návrhoch na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo 

štvrtej kategórie  

11 

SPOLU  2149 

 

Tabuľka 2 – Prehľad záväzných stanovísk vydaných podľa § 13 zákona č. 355/2007 Z. z. 

ZÁVÄZNÉ STANOVISKÁ VYDANÉ PODĽA § 13 zákona č. 355/2007 Z. z.  POČET 

§ 13 ods. 3 písm. a) k územnoplánovacím podkladom 1 

§ 13 ods. 3 písm. b) k územným plánom a k návrhom na územné konanie 562 

§ 13 ods. 3 písm. c) k návrhom na kolaudáciu stavieb a k návrhom na zmenu v užívaní 

stavieb 
186 

§ 13 ods. 3 písm. d) k návrhom na určenie osobitného režimu území 20 

SPOLU  769 

 

Tabuľka 3 – Prehľad rozhodnutí vydaných podľa § 45 zákona č. 355/2007 Z. z. 

ROZHODNUTIA VYDANÉ PODĽA § 45 zákona č. 355/2007 Z. z. POČET 

§ 45 ods. 3 písm. e) vykonávanie činnosti na pracoviskách so zvýšeným prírodným 

ionizujúcim žiarením 
1 

SPOLU 1 

 

Tabuľka 4 – Prehľad rozhodnutí vydaných podľa zákona č. 87/2018 Z. z. 

ROZHODNUTIA VYDANÉ PODĽA zákona č. 87/2018 Z. z. POČET 

§ 29 zákona č. 87/2018 - poskytovanie odbornej prípravy 1 

§ 31 zákona č. 87/2018 - zrušenie rozhodnutia  1 

SPOLU 2 

 

Tabuľka 5 – Prehľad rozhodnutí vydaných podľa § 45 zákona č. 355/2007 Z. z. 

ROZHODNUTIA v rámci správneho konania  POČET 

Zastavenie konania 26 

Prerušenie konania 67 

SPOLU 93 

POSUDKOVÁ ČINNOST SPOLU 3014 
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Tabuľka 6 – Agenda súvisiaca s posudkovou činnosťou 

Agenda súvisiaca s posudkovou činnosťou Počet 

Výzva na doplnenie podania 84 

Vyžiadanie podkladov 51 

Postúpenie podania 4 

Odborné stanovisko 172 

Zápisnica o výkone ŠZD 195 

Konzultácia so záznamom 23 

SPOLU  529 

2. Kontrolná činnosť a štátny zdravotný dozor 

       V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru boli vydávané odborné stanoviská, boli 

vyžadované podklady dôležité pre ďalšie konanie, výzvy na doplnenie podkladov, konzultácie 

pre fyzické a právnické subjekty. Opatrením priamo na mieste bola zakázaná činnosť v dvoch 

zariadeniach spoločného stravovania, v jednom prípade bol vydaný zákaz činnosti pre osobu 

vykonávajúcu epidemiologicky závažnú činnosť v potravinárstve. Kontrolované bolo 

dodržiavanie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov pričom bol následne vydaný zákaz 

fajčenia v prevádzkových priestoroch. V spolupráci s Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva Bratislava hlavné mesto bolo vydaných 13 výziev na zabezpečenie celoplošnej 

preventívnej deratizácie v objektoch v pôsobnosti nášho rezortu. 

2.1. Oblasť železničnej dopravy 

               Predmetom kontrol boli najmä priestory pre cestujúcu verejnosť v železničných 

staniciach ako aj v železničných vozňoch osobnej dopravy vlakových súprav národného ako aj 

súkromného dopravcu. Tieto kontroly boli realizované na staniciach technickej prípravy aj 

počas jazdy. Kontrolovala sa úroveň sanitácie týchto priestorov, vybavenie zariadení na osobnú 

hygienu potrebnými pomôckami, plnenie vodou, zabezpečenie likvidácie odpadov ako aj 

dodržiavanie ochrany nefajčiarov. Kontroly boli vykonávané v zariadeniach spoločného 

stravovania aj v reštauračných vozňoch rýchlikov a IC vlakov.  

         So zástupcami spoločnosti Wagon Slovakia, a.s., Železničnej spoločnosti Slovensko, 

Železníc Slovenskej republiky, Bratislava a Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a 

diplomatických misií MV SR sme sa zúčastnili prípravy jazdy tzv. Prezidentského vlaku, počas 

ktorej bolo plánované stretnutie prezidentov Slovenskej a Českej republiky.  

        Príprava sa týkala predovšetkým zabezpečenia vyhovujúcich podmienok stravovania 

v reštauračnom vozni ako aj zabezpečenia naplnenia vozňa pitnou vodou.  

        Osobitná pozornosť bola venovaná aj technickému a hygienickému stavu objektov 

železničnej infraštruktúry pred obnovením osobnej vlakovej prepravy na trati č. 153 Zvolen – 

Šahy. 
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        Predmetom kontrol boli aj ubytovacie zariadenia, ako napr. nocľažňa Železničnej 

spoločnosti Slovensko v rušňovom depe Poprad,  stredisko internátnej prípravy v Strečne kde 

sa vykonáva pravidelná kontrola kvality vody na kúpanie. Do prevádzky boli postupne 

uvádzané ubytovacie zariadenia Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., ktoré sú lokalizované 

v objektoch stredísk správy a údržby diaľnic.  

2.2. Oblasť cestnej dopravy 

          Na úseku cestnej dopravy boli vykonávané kontroly na odpočívadlách jednotlivých častí 

diaľnic a rýchlostných ciest, vrátane zariadení na osobnú hygienu cestujúcej verejnosti. 

Kontroly boli vykonávané predovšetkým počas letnej turistickej sezóny. Kontrolná činnosť 

súvisela aj s riešením podnetov, ako napríklad hluk z R1 v obci Bzenica – časť Bukovina, hluk 

z R1 v mestskej časti Banská Bystrica – Rakytovce.  

2.3. Oblasť leteckej dopravy 

                Na úseku leteckej dopravy boli realizované opakované kontroly na Letisku M.R. 

Štefánika v Bratislave, a to najmä v súvislosti s prípravou na letnú turistickú sezónu ako aj v jej 

priebehu.       

         Ďalej boli realizované kontroly a konzultácie pri príprave leteckých dní ako aj letných 

hudobných festivalov a hromadných akcií na nasledovných letiskách: 

1. CAR AT TUNNING 2018 - Letisko Piešťany 

2. Letecký deň 2018 -  Letisko Dubová 

3. Letecký deň 2018 -  Letisko Nové Zámky 

4. Veľká cena Piešťan - Letisko Piešťany 

5. Hudobný festival GRAPE - Letisko Piešťany  

6. Medzinárodné letecké dni SIAF na Letisku Sliač 

 

       V súvislosti s konaním uvedených akcií boli vykonané kontroly a konzultácie s 

organizátormi v rámci ich prípravy, ktoré sa týkali zabezpečenia akcie z hľadiska kvality vody, 

epidemiologicky závažnej činnosti u poskytovateľov stravovacích služieb, ako aj zabezpečenia 

likvidácie odpadov a dostatočného počtu prenosných chemických zariadení na osobnú hygienu 

pre účastníkov.     

       Ďalšie kontroly boli realizované priamo počas konania jednotlivých akcií, vrátane kontrol 

v zariadeniach spoločného stravovania. 

       V rámci riešenia a posúdenia vplyvu leteckej prevádzky Letiska Sliač na životné prostredie 

a kvalitu života v Meste Sliač bola zriadená medzirezortná odborná komisia, tvorená  

zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Letiska, a.s., Sliač. Uskutočnili 

sa dve zasadnutia odbornej komisie s cieľom dohodnúť ďalší postup  riešenia žiadosti primátora 

Mesta Sliač na nadmerný hluk spôsobovaný prevádzkou letiska. V súvislosti s danou 

problematikou bol oslovený aj Dopravný úrad, ako orgán štátnej správy s celoslovenskou 

pôsobnosťou pre oblasť civilného letectva, ktorý určuje podmienky a obmedzenia na zaistenie 
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bezpečnosti leteckej prevádzky a ochranu životného prostredia pred hlukom a emisiami zo 

znečisťujúcich látok z lietadiel. 

2.4. Oblasť lodnej dopravy 

       Na úseku lodnej dopravy bol vykonávaný štátny zdravotný dozor na rýchlo lodiach 

a výletných lodiach  pred začiatkom a v priebehu letnej turistickej sezóny.  

       Kontroly boli uskutočnené aj v areáli a priestoroch osobného lodného prístavu.        

 Okrem výkonu štátneho zdravotného dozoru boli vykonávané na zahraničných výletných 

lodiach inšpekcie v rámci projektu SHIPSAN a projektu HEALTHY GATEWAYS, ktorý 

koordinuje EK. 

 

 

Tabuľka 7 - Kontrolná činnosť – výkon štátneho zdravotného dozoru 

SUBJEKT KONTROLY ŠTÁTNEHO ZDRAVOTNÉHO DOZORU POČET 

železničné stanice 42 

prístavy 1 

letiská 23 

iné objekty dopravnej infraštruktúry 3 

telekomunikačné objekty 1 

osobné lode 5 

vlakové súpravy 26 

iné pracoviská  (upratovacie firmy, prevádzky údržby a opráv) 11 

ubytovacie zariadenia 36 

zariadenia osobných služieb 10 

pošty 7 

nepotravinárske prevádzky 17 

potravinárske zariadenia 452 

zdravotnícke pracoviská 5 

školské zariadenia 0 

pracoviská s rizikovým faktorom 3. kategórie 58 

v súvislosti s prepravou rádioaktívnych žiaričov 12 

SPOLU 709 
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Tabuľka 8 - Kontrolná činnosť – agenda súvisiaca s výkonom štátneho dozoru 

AGENDA SÚVISIACA S VÝKONOM ŠTÁTNEHO ZDRAVOTNÉHO 

DOZORU 
POČET 

Rozhodnutia (pokyny, opatrenia) na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone 

ŠZD  § 7 písm. m) v súvislosti s § 54 a §54 
6 

Odvolanie 1 

Oznámenie o začatí konania 30 

Odborné stanovisko 32 

Výzva 72 

Vyžiadanie podkladov 19 

Konzultácia so záznamom 11 

Rozhodnutie - uloženie pokuty 1 

Opatrenie na mieste 4 

Protokol o meraní poľa ionizujúceho žiarenia 9 

Zápisnica o výkone ŠZD 697 

Zastavenie konania 10 

Prerušenie konania 15 

Šetrenie  podnetov  (ostatná  súvisiaca činnosť) 354 

Kontrola dodržiavania zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov 16 

SPOLU 1277 

3. Skúšky odbornej spôsobilosti 

       V roku 2018 sa uskutočnilo spolu 7 zasadnutí komisií na preskúšanie odbornej 

spôsobilosti, a to na: 

 vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do 

obehu potravín a pokrmov: spolu bolo preskúšaných 16 osôb. Z nich požiadavkám 

nevyhoveli 2 osoby, ktoré budú preskúšané v opakovanom termíne v roku 2019.  

 vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu a činností dôležitých z hľadiska radiačnej 

ochrany: v roku 2018 bolo spolu udelených 24 osvedčení o odbornej spôsobilosti 

v oblasti radiačnej ochrany. 

 

Tabuľka 9 – Skúšky odbornej spôsobilosti 

SKÚŠKY ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI POČET 

počet zasadnutí komisie 7 

osvedčenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti 14 

osvedčenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu 

a činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany 
24 
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4. Špecifická činnosť 

4.1. Poradňa zdravia  

      V mesiacoch máj, jún a december 2018 bola v rámci Kolektívnej zmluvy organizovaná pre 

zamestnancov MDV SR  preventívno - poradenská akcia v Poradni zdravia.  

Akcia zahŕňala preventívne biochemické vyšetrenie krvi zamerané na hodnoty rizikových  

parametrov, konkrétne lipidového komplexu (celkový cholesterol, tzv. „dobrý cholesterol“, 

triglyceridy) a cukru. Zároveň boli klientom objektivizované antropometrické hodnoty 

(hmotnosť, vyšetrenie obsahu tukového tkaniva pomocou tukomeru) a meranie krvného tlaku.     

Pomocou krátkeho dotazníka bola zisťovaná familiárna záťaž klientov z hľadiska uvedených 

rizikových faktorov, intenzita ich pravidelnej fyzickej aktivity ako aj stravovacie návyky. Na 

základe získaných anamnestických informácií a výsledkov objektívnych vyšetrení bolo 

vykonané celkové vyhodnotenie výsledkov a následný  individuálny pohovor s klientmi.    

Celkove navštívilo Poradňu zdravia 107 klientov, čo bolo o 4 klientov menej ako v roku 2017.  

4.2. Odborné podujatia 

 Konferencia 40. dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu  

 Životné podmienky a zdravie – vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou  

       Nový Smokovec : aktívna účasť – prednáška EU SHIPSAN ACT Joint Action.   

       (MUDr. Iveta Dubrovová, PhD., MPH) 

–     6. ročník vedeckého kongresu Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody – ochrana  

       zdravia ľudí a zvierat 

–     Konferencia 23. Červenkove dni preventívnej medicíny (Banská Bystrica) : aktívna  

       účasť – prednáška Riziká vzniku a šírenia prenosných chorôb na výletných lodiach  

       plaviacich sa na Dunaji (Mgr.Monika Varmusová)  

–     Detský deň mobility 2018 – akcia MDV SR: aktívna účasť – zdravotné zabezpečenie   

       akcie (Mgr. Lucia Gogová, Mgr. Mária Belanová, MUDr. Ľubomír Hano, MPH)  

–     Webinar Shipsan Grading System 

–     Webinar Shipsan border health measures to reduce the potential for the introduction and  

       exportation and spread of public health diseases of international concern 

–     Tematický kurz v prevencii nozokomiálnych nákaz – akcia SZU Bratislava 

–     Vzdelávacie aktivity MDV SR; opakované školenia v súvislosti s používaním programu  

       FABASOFT a výkonom verejnej moci elektronicky 

–     Novinky v zdraví pri práci – tematický kurz na Slovenskej zdravotníckej univerzite,      

       Fakulte verejného zdravotníctva 

–     Bezpečnosť a ochrana potravín – odborný seminár na Regionálnom úrade verejného     

       zdravotníctva Banská Bystrica 

–     Celoslovenská porada odborov a oddelení PPL Lesnica   

–     Zasadnutia Regionálnej komisie pre posudzovanie chorôb z povolania v Univerzitnej   

       nemocnici Košice na Klinike pracovného lekárstva a toxikológie 
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4.3. Iné aktivity 

–    Pracovné rokovanie odbornej medzirezortnej komisie pre posúdenie vplyvu leteckej    

     prevádzky na Letisku Sliač na životné prostredie a kvalitu života v Meste Sliač konané na  

     Ministerstve obrany SR 

–    Medzirezortné pracovné rokovanie rezortných hygienikov MVSR, MO SR, SIS a MDV  

     SR v Liptovskom Jáne 

5. Podnety a petície 

5.1. Porušovanie podmienok životného prostredia  

Podnety riešené Oddelením oblastného hygienika Bratislava:  
 

 Hluk z výstavby priemyselných objektov v blízkosti obytnej zóny Galanta – Kolónia, 

staviteľom je aj Slovenská správa ciest, v riešení; 

 Hluk z prevádzky diaľnice D2 v obytnej zóne v lokalite Pod Zečákom, Bratislava, 

v riešení; 

 Nedodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov – nedodržiavanie zákazu fajčenia na 

Železničnej stanici Štúrovo, v riešení;  

 Hluk z výstavby diaľnice D4 v lokalite Vajnory, v riešení; 

 Poškodzovanie životných podmienok hlukom a vibráciami pri výstavbe rýchlostnej 

cesty R7 Prievoz - Ketelec v lokalite Malé pálenisko, staviteľ spoločnosť D4R7 

Construction, s.r.o., -    Hluk z posunu nákladných železničných vozňov na Železničnej 

stanici Zohor, v riešení; 

 Hluk z prevádzky Rušňového depa Bratislava hlavné, postúpený na RÚVZ BA hlavné 

mesto so sídlom v Bratislave avšak vrátený späť na MDV SR na priame riešenie, 

v riešení so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s.; 

 Hluk z brzdiacich vlakov v areáli Rušňového depa Bratislava hlavné, šetrenie zastavené 

pre nedoručenie požadovaných dokladov zo strany oznamovateľky podnetu; 

 Hluk z prevádzky Letiska Boleráz v lokalite obytnej zóny Potôčky, odstúpené na RÚVZ 

so sídlom v Trnave; 

 Hluk z prevádzky Letiska Dubová, oznamovateľ Mesto Modra, aj anonym, 

neopodstatnené; 

 Prešetrenie Územného plánu Obce Dubová v súvislosti s plánom rozšírenia Letiska 

Dubová, neopodstatnené z dôvodu zrušenia plánovanej zmeny Územného plánu; 

 Hluk z nízkych preletov lietadiel nad obytnou zónou obce Štvrtok na Ostrove, 

odstúpené na RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede; 

 Hluk zo železničnej dopravy v lokalite Černyševského ul., Bratislava, v riešení 

s Železnicami  Slovenskej republiky, Bratislava a v časti týkajúcej sa cestnej dopravy 

odstúpené na RÚVZ  Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave;  
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 Nevyhovujúce hygienické podmienky na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení 

Železničnej  nemocnice a polikliniky Bratislava po vytopení v júni 2018, 

neopodstatnené; 

 Nevyhovujúca úroveň kultúry cestovania vo vlakových súpravách Železničnej 

spoločnosti  Slovensko, a.s., opodstatnený; 

 Hluk zo železničnej dopravy v lokalite Rebarborová ul., Bratislava, v riešení 

s Železnicami  Slovenskej republiky, Bratislava; 

 Hluk zo železničnej dopravy v lokalite Podkolibská a Tupého ul., Bratislava, v riešení 

s Železnicami Slovenskej republiky, Bratislava; 

 Nevyhovujúce mikroklimatického podmienky v dopravných prostriedkoch MHD 

Bratislava, postúpené späť na Úrad verejného zdravotníctva SR; 

 Hluk v chránenom obytnom prostredí ulíc Východná, Dopravná a Na Pasekách 

v Bratislave z prevádzky Zriaďovacia stanica Bratislava Východ, prevádzkovateľ 

Železnice Slovenskej republiky; 

 

Podnety riešené Oddelením oblastného hygienika Žilina:  

 

 Hluk z vlakovej vlečky v obci Lisková, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s., 

Mondi SCP RK, rieši sa v spolupráci s RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši;  

 Hluk z neidentifikovaného zdroja v areáli v okolí Mobis Slovakia, Gbeľany – vrátený 

na RÚVZ so sídlom Žilina;  

 Hluk z cestnej dopravy po pozemnej komunikácii I/60 Ľavobrežná, Žilina, 

prevádzkovateľ Slovenská správa ciest;  

 Hluk z cestnej dopravy po pozemnej komunikácii I/60 prieťah, Žilina, prevádzkovateľ 

Slovenská správa ciest;  

 Hluk zo stavebnej činnosti pri výstavbe diaľnice D1 tunel Višňové, prevádzkovateľ 

Národná diaľničná spoločnosť a.s.;  

 Hluk z cestnej dopravy po pozemnej komunikácii I/18 v prieťahu obce Hybe, 

prevádzkovateľ Slovenská správa ciest;  

 Hluk zo stavebnej činnosti pri rekonštrukcii Železničnej stanice Poprad - Železnice 

Slovenskej republiky, Bratislava;  

 Hluk z prevádzky cvičných lietadiel, výcvikový priestor Brezany, prevádzkovateľ 

Letecké vzdelávacie a výcvikové centrum Žilinskej univerzity;  

 Hluk a vibrácie zo stavebnej činnosti pri výstavbe diaľnice D3 Čadca Bukov, 

prevádzkovateľ Národná diaľničná spoločnosť a.s.;  

 Hluk z leteckej dopravy, prevádzka akrobatických lietadiel na letisku Trenčín, 

prevádzkovateľ Letecké opravovne Trenčín, a.s., LOTN, Legionárska 160 911 04 

Trenčín, 

 Hluk zo železničnej dopravy Čadca – Horelica - Železnice Slovenskej republiky, 

Bratislava; 

 Hluk z leteckej dopravy, vyhliadkové lety helikoptérami nad obcami Liptova – 

spoločnosť UTair Europe, s.r.o., Palisády 33, 811 06 Bratislava; 
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 Hluk z prevádzky zriaďovacej stanice v Tepličke, prevádzkovateľ Železnice Slovenskej 

republiky, Bratislava;  

 Hluk z cestnej dopravy po pozemnej komunikácií D3 Čadca, obchvat v časti Čadca – 

Horelica, prevádzkovateľ Národná diaľničná spoločnosť a.s.;  

 Hluk zo železničnej dopravy na trati Bratislava – Košice, časť Palúdzka – Liptovký 

Mikuláš - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava; 

 Hluk z cestnej dopravy po pozemnej komunikácií D1 Dubná Skala – Turany, 

prevádzkovateľ Národná diaľničná spoločnosť a.s.; 

 Hluk z cestnej dopravy po pozemnej komunikácii I/50 cez obec Trenčianska Turná, 

prevádzkovateľ Slovenská správa ciest;  

 Hluk z cestnej dopravy po pozemnej komunikácií D1, Považská Bystrica, sídlisko Stred, 

prevádzkovateľ Národná diaľničná spoločnosť a.s.; 

 

 

Podnety riešené Oddelením oblastného hygienika Zvolen:  

 

 Nadmerná expozícia obyvateľov hluku z rýchlostnej cesty R1 Žarnovica – Šášovské 

Podhradie v obci Bzenica – časť Bukovina, prevádzkovateľ Národná diaľničná 

spoločnosť, a.s.; 

 Nadmerná expozícia obyvateľov hluku z rýchlostnej cesty R1 Kováčová – Banská 

Bystrica, západ v mestskej časti Banská Bystrica - Rakytovce, podnet podaný 

obyvateľom mestskej časti - prevádzkovateľ Národná diaľničná spoločnosť, a.s.; 

 Nadmerná expozícia obyvateľov hluku z rýchlostnej cesty R1 Kováčová – Banská 

Bystrica, západ v mestskej časti Banská Bystrica - Rakytovce, podnet podaný 

primátorom Mesta Banská  Bystrica, prevádzkovateľ Národná diaľničná spoločnosť, 

a.s.; 

 Hluk z rýchlostnej cesty R1 Kováčová – Banská Bystrica, západ v mestskej časti 

Banská Bystrica- Rakytovce (Smreková ul a Brestová ul.), podnet podaný občianskym 

združením Rakytovec, prevádzkovateľ Národná diaľničná spoločnosť, a.s.; 

 Hluk z rýchlostnej cesty R1 Nitra, západ – Selenec v mestských častiach Nitry - 

Kalvária, Krškany a Čermáň, podnet podaný advokátskou kanceláriou Petruška & 

partners, s.r.o., Nitra GRANVIA, a.s., Europeum Business Center – blok A, Suché Mýto 

1, Bratislava; 

 Hluk z prístupovej cestnej komunikácie vedúcej k prevádzke zariadenia spoločného 

stravovania v Železničnej stanici Brusno – kúpele;  

 Hluk a emisie z prevádzky skladu a prekládky železného a neželezného odpadu v areáli 

Železničnej stanice Vráble, prevádzkovateľ - ECOMAT, s.r.o., Landererova 7743/6, 

811 09 Bratislava; 

 Zvýšená hluková expozícia nájomcu z prevádzky plynového kotla v objekte dvojdomu 

na Železničiarskej ul. 5, 949 01 Nitra, vlastník rodinného domu - Železnice Slovenskej 

republiky, Bratislava; 
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 Elektromagnetické žiarenie zo základňovej stanice v obci Voznica, žiadosť obyvateľa 

obce  o zastavenie prevádzky, prevádzkovateľ zdroja Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 

28, 817 62 Bratislava; 

 Nevyhovujúce mikroklimatické podmienky v hale pre zákazníkov na Pošte Martin 1 – 

Slovenská pošta, a.s., Partizánske cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica; 

 

Podnety riešené Oddelením oblastného hygienika Košice: 

 

 Nedodržiavanie hygienického štandardu zo strany prednostu SP Humenné, Železničná 

spoločnosť Slovensko, a.s., čiastočne opodstatnený; 

 Hluk z cestnej dopravy v meste Hanušovce nad Topľou, prevádzkovateľ Slovenská 

správa ciest, v riešení; 

 Porušovanie hygienických štandardov v stredisku prevádzky Humenné, Železničná 

spoločnosť Slovensko, a.s., čiastočne opodstatnený; 

 Hluk súvisiaci s púšťaním modelov lietadiel, Modelárske kluby, individuálne osoby, 

postúpený na RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi; 

 Hluk z pozemnej komunikácie diaľnice D1 smer Prešov –Košice v obci Drienovská 

Nová Ves, v riešení s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s.; 

 Hluk spôsobená preletom vrtuľníkov nad obcou Malá Ida, prevádzkovateľ Slovak 

Training Academy, s.r.o., v riešení; 

 Hluk zo vzduchotechniky na objekte spoločnosti Slovak Telekom, a.s., obyvateľ 

rodinného domu na Palkovičovej ulici v Košiciach, v riešení; 

 Hluk a vibrácie z prejazdu lokomotív a vlakových súprav Železničnej spoločnosti 

Slovensko, a.s.  a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia a.s., v riešení; 

 Znečisťovanie ovzdušia zo skládky uhlia, postúpené na Okresný úrad Košice – okolie, 

odbor starostlivosti o životné prostredie; 
 

 

Podnety riešené Odborom špecializovaných činností - telekomunikácie: 
 

 Preskúmanie možných negatívnych účinkov na zdravie obyvateľov pôsobením 

elektromagnetického poľa zo základňovej stanice Orange Slovensko, a. s., umiestnenej 

v Badíne na materskej škole, neopodstatnený; 

 Opakované prešetrenia a zisťovania pôvodcu rušivého zdroja vibrácií, resp. 

elektromagnetického poľa, s podozrením na negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva, 

bytový dom, Trnava, neopodstatnený; 

 Preskúmanie prevádzkovania súkromného elektronického zariadenia – WIFI a jeho 

nežiadúcich účinkoch na ľudské zdravie, vnútorné prostredie bytu v Rovinke, postúpené 

na Úrad verejného zdravotníctva SR;  
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5.2. Porušenie protiepidemických opatrení : 

Podnety riešené Oddelením oblastného hygienika Bratislava:  
 

 Hygienické nedostatky v zariadení spoločného stravovania – Staničná reštaurácia 

Bratislava hlavné, neopodstatnené; 

 Opakované hygienické nedostatky v zariadení spoločného stravovania – Staničná 

reštaurácia Železničná stanica Nové Zámky, neopodstatnené; 

 Hygienické nedostatky v zariadení spoločného stravovania - bufet na Železničnej 

stanici Nové  Zámky, neopodstatnené; 

 Nevhodná manipulácia s potravinami v predajnom stánku KEBAB na Železničnej 

stanici Trnava, neopodstatnené; 

 

Podnety riešené Oddelením oblastného hygienika Zvolen:  

 

 Potraviny po dobe spotreby v automate na Železničnej stanici Nové Zámky, čiastočne 

opodstatnený; 

 Hygienické nedostatky v zariadení spoločného stravovania – Staničná reštaurácia 

Bratislava hlavné, neopodstatnené; 

 Opakované hygienické nedostatky v zariadení spoločného stravovania – Staničná 

reštaurácia Železničná stanica Nové Zámky, neopodstatnené; 

 Hygienické nedostatky v zariadení spoločného stravovania – bufet na Železničnej 

stanici Nové Zámky, neopodstatnené; 

 Nevhodná manipulácia s potravinami v predajnom stánku KEBAB na Železničnej 

stanici Trnava, neopodstatnené; 

 Zdravotné komplikácie po konzumácii výrobku studenej kuchyne zakúpeného 

v zariadení  spoločného stravovania „Cukráreň/bufet“, ul. J. Nováka 1, 036 01 

Martin,  prevádzkovateľ -  Monika Holá, 038 04 Bystrička 101, opodstatnený;  

 

Podnety riešené Oddelením oblastného hygienika Žilina:  

 

 Nevyhovujúce podmienky v zariadení spoločného stravovania  na SAD Žilina, 

prevádzkovateľ Maximal, s.r.o. Žilina, odstúpený na RÚVZ so sídlom v Žiline; 

 Porušenie hygienicko – epidemiologického režimu v ambulancii Medcentrum, s.r.o. 

Žilina, neopodstatnený; 

 Nevyhovujúce podmienky v zariadení spoločného stravovania Mariett Ružomberok 

na Železničnej stanici Ružomberok, neopodstatnený; 

 Nevyhovujúce podmienky v zariadení spoločného stravovania  Chef Gourmand  

Žilina, neopodstatnený; 

 Nevyhovujúce podmienky v zariadení spoločného stravovania  Il Doppio Žilina, 

neopodstatnený; 

 Zamestnávanie ľudí s prenosným ochorením v zariadení spoločného stravovania Pizza 

Bosske, Liptovský Hrádok, neopodstatnený; 
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 Nevyhovujúce hygienické podmienky vo vlakoch na trati Poprad – Stará Ľubovňa, 

prevádzkovateľ Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.; 

 

Podnety riešené Oddelením oblastného hygienika Košice:  

 

 Spoločnosť Doraz Cafe, Železničná stanica Košice, anonym, neopodstatnený; 

 Podávanie hotových pokrmov po uplynutí doby spotreby Peter Polanský, Staničná 

reštaurácia, Železničná stanica Košice, opodstatnený; 

 Kvalitatívna nespokojnosť s podávaním káve Frappe a podozrenie na žalúdočné 

ťažkosti Food Pard, s.r.o., Staničné nám. 11, Košice, Železničná stanica Košice, 

čiastočne opodstatnený; 

 

5.3. Porušovanie podmienok práce  

Podnety riešené v rámci  preventívneho  pracovného  lekárstva 

 

 Upozornenie na porušovanie zásad BOZP pri odstraňovaní hrdze zo železnej 

konštrukcie v rámci renovácie železničného mosta v obci Lednické Rovne, okres 

Púchov, Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, neopodstatnený; 

 Nezabezpečenie pitného režimu pri zvýšenej záťaži teplom, pracovisko spoločnosti 

ŽOSTAV, s.r.o., Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky, neopodstatnený; 

 Nezabezpečenie pitného režimu, zvýšenej teploty a ohrozenia biologickým faktorom v 

spoločnosti Slovenská pošta, a.s. na pracovisku Pošta Bratislava 55, Furdekova 16, 

neopodstatnený;  

 Podnet na nedostačujúce zabezpečenie pitného režimu zamestnancov  Železničnej 

spoločnosti Slovensko, a.s., v profesii rušňovodič počas mimoriadne teplých dní, 

opodstatnený;  

 Podnet na preskúmanie pracovných podmienok rušňovodičov a nedostatočné 

zabezpečenie  hygienických podmienok rušňovodičov v Železničnej spoločnosti 

Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava (pitný režim počas mimoriadne teplých 

dní,  ubytovanie, WC pre rušňovodičov počas jazdy), opodstatnený; 

 Sťažnosť na nevyhovujúce mikroklimatické  podmienky v spoločnosti Slovenská pošta, 

a.s. – Pošta na Tomášikovej ul. Bratislava Nové Mesto, neopodstatnený; 

 Sťažnosť na neprijateľné pracovné podmienky u zamestnávateľa Železnice Slovenskej 

republiky, Bratislava na pracovisku Železničná stanica Siladice a výskyt hlodavcov 

v jej priestoroch, neopodstatnený; 

 

Podnety riešené Oddelením oblastného hygienika Bratislava:  

 

 Nevyhovujúce podmienky TVM na pracovisku Pošta 2, Nové Zámky, Námestie 

republiky, zamestnávateľ Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská 

Bystrica, 
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 Nevyhovujúce podmienky TVM, nezabezpečenie pitného režimu nefungujúce 

zariadenia na osobnú hygienu zamestnancov na pracovisku Pošta 55, Furdekova 16, 

Bratislava –zamestnávateľ Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská 

Bystrica.  

 

Podnety riešené Oddelením oblastného hygienika Zvolen:  

 

 Opakovaný výskyt hlodavcov v služobných priestoroch Železničnej stanice Hliník nad 

Hronom – zamestnávateľ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, oblastné 

riaditeľstvo Zvolen; 

 Výskyt obťažujúceho hmyzu (šváby) v pohotovostnej miestnosti vlakového personálu 

č. 160 v objekte Železničnej stanice Banská Bystrica, zamestnávateľ Železničná 

spoločnosť, Slovensko, a.s., sekcia manažmentu nehnuteľností, M. R. Štefánika č. 

295/2, 960 02 Zvolen a Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, oblastná správa 

majetku Zvolen; 

 Nevyhovujúce pracovné podmienky (plesne v zariadeniach pre osobnú hygienu a 

šatniach) na pracoviskách MTZ – stredisko 670 v ŽOS Zvolen, a.s.; 

  Nevyhovujúce hygienické podmienky v ubytovacích zariadeniach v Nitre 

a nocľažných  vlakových čiat v Banskej Bystrici, poskytujúcich zamestnancom na 

oddych v súvislosti s  výkonom ich práce – zamestnávateľ Železničná spoločnosť 

Slovensko, a.s.; 

 

Podnety riešené Oddelením oblastného hygienika Košice:  

 

Nevyhovujúce mikroklimatické  podmienky – nízka teplota na pracovisku Viktor 

Hrobák – VICTOR, predajňa Kvety na Železničnej stanici Košice, neopodstatnený. 

Počty riešených podnetov sú uvedené v tabuľke č. 10 

 

 

Tabuľka 10 – Agenda súvisiaca s riešením podnetov 

AGENDA SÚVISIACA S RIEŠENÍM PODNETOV POČET 

Porušovanie podmienok životného prostredia  58 

Porušovanie podmienok práce  14 

Porušovanie protiepidemických opatrení  20 

SPOLU 92 

 

6. Sankčné opatrenia 

      Sankčné opatrenia (Blokové konanie (§84 zák. č.372/1990 Z.z.)  boli uplatňované v rámci 

kontrolnej činnosti. Išlo o prevádzky zariadení spoločného stravovania, v ktorých bolo zistené 
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porušovanie resp. nedodržiavanie hygienických požiadaviek v  zariadeniach spoločného 

stravovania. Celkovo išlo o 5 prípadov v blokovom konaní v sume 1859 Eur.  

7. Oblasť preventívneho lekárstva a ochrany zdravia pri práci 

7.1. Posudková činnosť v oblasti preventívneho pracovného lekárstva 

V rámci posudkovej činnosti bolo v sledovanom období vydaných 14 rozhodnutí, 

ktorými boli schválené prevádzkové poriadky resp. ich zmeny, predovšetkým pre pracovné 

činnosti súvisiace s expozíciou chemickým faktorom, hluku, vibráciám, biologickým faktorom 

a umelému optickému žiareniu. Súčasne bolo vydané 1 rozhodnutie na uvedenie pracovných 

priestorov do prevádzky.  

V rámci posudkovej činnosti bola zaslaná 1 výzva na doplnenie podania  a 1 konanie 

bolo prerušené do doby doplnenia podania o doklady potrebné pre vydanie rozhodnutia uvedené 

vo výzve. 

V rámci posudzovania zaradenia, resp. vyradenia zamestnancov z kategórií rizikových 

prác bolo vydaných 11 rozhodnutí, z toho 3 rozhodnutia z dôvodu vzniku nových rizikových 

prác, 6 rozhodnutí o zmene kategórie rizika a 2 rozhodnutia boli aktualizované z dôvodu zmeny 

názvu profesií.  

K problematike odstraňovania azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb bolo  

vydaných 15 rozhodnutí. Prevažná časť vydaných rozhodnutí sa týkala odstraňovania 

azbestocementových strešných krytín zo stavieb na pozemkoch Železníc Slovenskej republiky.   

V rámci posudkovej činnosti bolo vypracované 4 stanoviská, ktoré sa týkali posúdenia 

prevádzkových poriadkov pre prácu s expozíciou chemickým faktorom, biologickým faktorom 

a hluku.  

7.2. Štátny zdravotný dozor v oblasti preventívneho pracovného lekárstva 

 V kontrolovaných organizáciách bolo vykonaných 74 previerok, najmä na pracoviskách, 

kde sú vyhlásené rizikové práce so zameraním na činnosť pracovnej zdravotnej služby 

v jednotlivých subjektoch, posúdenie zdravotných rizík na pracoviskách zamestnávateľov, 

pracovných podmienok zamestnancov, mieru expozície zamestnancov faktorom práce 

a pracovného prostredia,  kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich 

z legislatívnych úprav, na dodržiavanie kritérií zdravých pracovných podmienok na 

pracoviskách. 

  Významnou časťou práce v rámci štátneho zdravotného dozoru bolo poskytovanie 

odborného poradenstva pre zamestnávateľov, zamestnancov a fyzické osoby – podnikateľov.  

          Pri výkone štátneho zdravotného dozoru zamestnanci útvaru okrem iného sledovali  

výsledky a intervaly lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, povinnosť 

zamestnávateľov zabezpečiť zdravotný dohľad pre všetkých zamestnancov v zmysle zákona 

č.355/2007 Z.z. V subjektoch, ktoré majú vyhlásené rizikové práce, sú  uzatvorené zmluvy 

o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby.  
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           V oblasti kontrolnej činnosti bolo vydaných 22 odborných stanovísk, ktoré boli 

zamerané na hodnotenie práce a pracovných podmienok v súvislosti s možným vznikom 

profesionálneho poškodenia zdravia, posúdenie zdravotných rizík na pracoviskách, pracovných 

podmienok zamestnancov, kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov na dodržiavanie 

kritérií zdravých pracovných podmienok na pracoviskách. 

  Zamestnávateľmi bolo predložených 39 správ o výsledkoch hodnotenia zdravotných 

rizík a opatreniach  vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie.  V rámci organizačných 

opatrení sa zamestnávatelia zameriavajú najmä na zabezpečenie kvalitného zdravotného 

dohľadu prostredníctvom zmluvných pracovných zdravotných služieb, ktorého súčasťou je 

zabezpečovanie lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci.  

  V priebehu roku bolo prešetrených 7 podnetov na porušovanie podmienok práce, z toho 

5 podnetov bolo ukončených ako neopodstatnené. Vo väčšine prípadov sa jednalo 

o zabezpečenie pitného režimu počas mimoriadne teplých dní. U 2 podnetov výkon štátneho 

zdravotného dozoru pokračuje, bol vydaný pokyn na zabezpečenie merania hlukovej expozície, 

merania expozície celotelovým vibráciám, merania mikroklimatických podmienok pre teplé 

a chladné obdobie roka a následné vypracovanie prevádzkových poriadkov a posudkov o 

riziku.    

7.3. Analýza stavu pracovného prostredia a pracovných podmienok 

    V roku 2018 bol pri posudzovaní a zaraďovaní do rizika najviac zastúpený rizikový 

faktor hluk, ktorému bolo exponovaných 3165 zamestnancov. Druhým najčastejšie sa 

vyskytujúcim faktorom boli vibrácie, ktorým bolo exponovaných 1704 zamestnancov, na 

treťom mieste bol pevný aerosól v pracovnom prostredí (prach), ktorému bolo exponovaných 

807 zamestnancov. Nasledujú chemické látky 162 zamestnancov a  neuropsychická záťaž 111 

zamestnancov. Ostatné rizikové faktory (biologický faktor, elektromagnetické žiarenie, 

ionizujúce žiarenie, dermatotropné látky a chemické karcinogény) sa vyskytujú  v nižšej miere. 

V roku 2018 bol zaradený do 3. kategórie rizika rizikový faktor umelé optické žiarenie – lasery 

u 1 zamestnanca v profesii lekár (viď tabuľka č. 12). 

    V roku 2018 bolo  evidovaných 144 zariadení, v ktorých sú vyhlásené rizikové práce 

s celkovým počtom zamestnancov 3827, čo znamená pokles o 5 zamestnancov oproti roku 

2017. Na 445 pracoviskách vykonáva pracovnú činnosť zaradenú do 3. kategórie rizika 3815 

zamestnancov, z toho 107 žien. S  Na pracovisku Východoslovenské prekladiská -   Oddelenie 

prevádzky Maťovce a EVO - EVO Vojany Skládka tuhého paliva v Železničnej spoločnosti 

Cargo Slovakia, a.s. sú vyhlásené pracovné činnosti s rizikovým faktorom v 4. kategórii (prach) 

s počtom zamestnancov 12. Pracovnú činnosť v 4. kategórii rizika nevykonáva žiadna žena. 

V sledovanom období bolo evidovaných 419 pracovísk s vyhlásenou rizikovou prácou v 

železničnej doprave s celkovým počtom pracovníkov 3199, z toho 94 žien, 11 pracovísk v 

lodnej doprave s celkovým počtom pracovníkov 26, v lodnej doprave nepracuje na rizikovom 

pracovisku žiadna žena. 8 pracovísk bolo evidovaných v leteckej doprave s celkovým počtom 

pracovníkov 193, z toho žien 12, 6 pracovísk v cestnej doprave s celkovým počtom 

pracovníkov 378, z toho žiadna žena a po jednom pracovisku v oblasti pôšt a telekomunikácií.  
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           Naďalej pokračuje výstavba diaľničného úseku D1 – Lietavská Lúčka – Dubná Skala – 

Višňové. Pokračovala aj výstavba železničného tunela Diel  z Púchova do Považskej Teplej, 

kde sa realizuje razenie a primárne ostenie tunela.  

          V priebehu roku začalo razenie železničného tunela Milochov, na preložke trate 

Bratislava Žilina medzi Púchovom a Považskou Bystricou a  raziace práce pri výstavbe 

cestného Tunela Prešov na úseku diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh. V železničnej 

a cestnej doprave pretrvávala v značnej miere kombinácia dvoch a viacerých faktorov, z toho 

dôvodu je počet exponovaných zamestnancov oveľa vyšší ako je celkový počet zamestnancov 

zaradených do rizika viď tabuľka č. 12.      

  

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%A1_tra%C5%A5_Bratislava_%E2%80%93_%C5%BDilina
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%A1_tra%C5%A5_Bratislava_%E2%80%93_%C5%BDilina
https://sk.wikipedia.org/wiki/P%C3%BAchov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pova%C5%BEsk%C3%A1_Bystrica
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Tabuľka 11 - Počet zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce v jednotlivých oblastiach 

rezortu 

 

Oblasti rezortu 

 

počet exponovaných zamestnancov 

3. kategória 4. kategória Spolu 

celkom žien celkom žien celkom žien 

Železničná doprava 3187 94 12 0 3199 94 

Letecká doprava 205 12 0 0 205 12 

Lodná doprava 23 0 0 0 23 0 

Pošty 1 1 0 0 1 1 

Telekomunikácie 21 0 0 0 21 0 

Cestná doprava 378 0 0 0 378 0 

Spolu 3815 107 12 0 3827 107 

 

 

Tabuľka 12 - Počet expozícií zamestnancov podľa rizikových faktorov 

Rizikový faktor 

počet expozícií 

rok 2018 rok 2017 

3. kategória 4. kategória 3. kategória 4. kategória 

celkom žien celkom žien celkom žien celkom žien 

Hluk 3165 47 0 0 3233 47 22 0 

Vibrácie 1704 0 0 0 1586 0 0 0 

Prach 795 30 12 0 816 30 0 0 

Chemické látky 162 33 0 0 150 32 0 0 

Neuropsych. záťaž 111 9 0 0 109 6 0 0 

Biologický faktor 40 3 0 0 61 19 0 0 

Fyzická. záťaž 37 0 0 0 11 0 0 0 

Elektromag.žiarenie 21 0 0 0 27 0 0 0 

Dermatotropné látky 6 0 0 0 6 0 0 0 

Ionizujúce žiarenie 5 0 0 0 5 0 0 0 

Chem. karcinogény 3 3 0 0 3 3 0 0 

Záťaž teplom 3 0 0 0 3 0 0 0 

Umelé opt. žiarenie 1 0 0 0 0 0 0 0 

S p o l u* 6053 125 12 0 6010 137 22 0 

*) Do expozícií boli zahrnuté počty pracovníkov exponovaných jednému až štyrom faktorom 
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7.4. Pracoviská s rizikovým faktorom podľa prevažujúcej činnosti 

    Z celkového počtu 3827 zamestnancov pracujúcich v riziku, pracovalo v oblasti 

dopravy, skladovania a spojov 3804 zamestnancov, z toho 97 žien v 3. kategórii rizika a 12 

zamestnancov, z toho žiadna žena v 4. kategórii rizika. V zdravotníctve bolo počas roka 2018 

evidovaných  11 zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce, z toho 10 žien, exponovaných   

chemickému faktoru, karcinogénnemu a  mutagénnemu faktoru a biologickému faktoru. Viď 

tabuľka č. 13.  

 

Tabuľka 13 - Počet zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce podľa prevažujúcej činnosti 

Prevažujúca činnosť 
počet exponovaných zamestnancov 

3. kategória 4. kategória 

Názov celkom žien celkom žien 

Doprava, skladovanie, spoje 3804 97 12 0 

Zdravotníctvo 11 10 0 0 

S p o l u 3815 107 12 0 

 

7.5. Spracovanie a vedenie registra rizikových prác 

V priebehu roka 2018  sa pokračovalo v evidencii rizikových prác v rámci programu ASTR 

(Systém jednotnej evidencie rizikových prác v SR), ktorý je napojený na spoločný systém  

ASTR v rámci regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR, v ktorom sa evidujú právne 

subjekty,  pracoviská, vykonávané práce (profesie), faktory práce a pracovného prostredia pre 

3. a 4. kategóriu rizikových prác, prešetrované podozrenia na profesionálne poškodenia zdravia 

a  priznané choroby z povolania.     

7.6. Choroby z povolania 

         V roku 2018 bolo vykonaných 17 prešetrení podozrení na chorobu z povolania u 16 

pacientov. U zamestnanca spoločnosti AŽD, a.s. Bratislava boli realizované 2 prešetrenia, pri 

tomto prešetrení bolo zabezpečené aj aktuálne meranie hlukovej expozície na bývalom 

pracovisku pacienta. Každé prešetrenie sa vykonalo na základe požiadavky kliniky pracovného 

lekárstva a klinickej toxikológie ( so sídlom v Martine, alebo Košiciach). Na základe zistených 

skutočností bolo Klinikám pracovného lekárstva a klinickej toxikológie odoslané odborné 

stanovisko šetrenia chorôb z povolania s príslušným záverom. Pravidelne sme sa zúčastňovali  

na zasadaniach Regionálnych komisií pre posudzovanie chorôb z povolania.  

         Najčastejšou prešetrovanou chorobou z povolania v sledovanom období v rezorte MDV 

SR bolo ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného 

a jednostranného zaťaženia – pol. č.29 v kombinácii so suspektným ochorením kostí, kĺbov, 

svalov, ciev a nervov končatín spôsobné vibráciou – pol. č. 28 s celkovým počtom 7.  Viď 

tabuľka č. 14. 
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Tabuľka 14 – Prešetrovanie podozrení na chorobu z povolania 

Číslo 

položky 

Zoznamu 

Diagnóza Organizácia 
Číslo SK 

ISCO-08 
Profesia 

Priznaná / 

nepriznaná 

29 

28 

Choroba HK 

z DNJZ a 

vibrácií 

Železničné stavby, a.s. 

Košice 

8312003 

8332004 

vlakvedúci – 

traťový strojník, 

stavebný strojník 

áno 

29 Choroba z DNJZ 
Železnice Slovenskej 

republiky 
8312001 posunovač áno 

47 
Iné poškodenie 

zdravia z práce 
Slovenská pošta, a.s. 

 

4412001 

poštová 

doručovateľka 
nie 

29 
Choroba HK z 

DNJZ Slovenská pošta, a.s. 
 

4412001 

poštová 

doručovateľka 
nie 

29 

28 

Choroba HK 

z DNJZ a 

vibrácií 

Železnice Slovenskej 

republiky 
7214001 

zámočník 

koľajových 

konštrukcií 

áno 

34 
Azbestóza 

 

Slovenská pošta, a.s. 4323002 garážmajster nie 

29 

28 

Choroba HK 

z DNJZ a 

vibrácií 

Železničná spoločnosť 

Slovensko, a.s. 
7412001 elektromechanik nie 

38 
Porucha sluchu 

z hluku 

Automatizácia železničnej 

dopravy, a.s. Bratislava 
7222001 zámočník nie 

38 

28 

Porucha sluchu 

z hluku 

Choroba z 

vibrácií 

Automatizácia železničnej 

dopravy, a.s. Bratislava 
7222001 zámočník nie 

29 

28 

Choroba HK 

z DNJZ a 

vibrácií 

Salini Impregilo S.p.A., o.z.  

Bratislava 
7114002 betonár 

nemáme 

posudok 

29 

28 

38 

Choroba HK 

z DNJZ 

a vibrácií 

Porucha sluchu z 

hluku 

Železnice Slovenskej 

republiky 

 

93330012 

 

 

traťový robotník 

áno 

 

29 
Choroba HK z 

DNJZ DÚHA, a.s. Prešov 
7542000 strelmajster 

nemáme 

posudok 

29 
Choroba HK z 

DNJZ 
Slovenská pošta, a.s. 4412001 

poštová 

doručovateľka 
nie 
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Číslo 

položky 

Zoznamu 

Diagnóza Organizácia 
Číslo SK 

ISCO-08 
Profesia 

Priznaná / 

nepriznaná 

29 
Choroba HK z 

DNJZ 
Slovenská pošta, a.s. 4412002 

zamestnanec 

poštovej 

prepravy 

nemáme 

posudok 

29 

28 

Choroba HK 

z DNJZ a 

vibrácií 

Železnice Slovenskej 

republiky 7214001 

zámočník 

koľajových 

konštrukcií 

áno 

29 

28 

Choroba HK 

z DNJZ a 

vibrácií 

Železnice Slovenskej 

republiky 
7231001 

 

automechanik 
nemáme 

posudok 

29 
Choroba HK z 

DNJZ DÚHA, a.s. Prešov 
7542000 strelmajster 

nemáme 

posudok 

 

Z celkového počtu 17 prešetrení bolo v roku 2018 priznaných a hlásených 5 chorôb z povolania 

– 3 choroby  z vibrácií – pol. č. 28-03, 1 porucha sluchu z hluku –  pol. č. 38 a 1 choroba dolných 

končatín z DNJZ – pol. č.29. Všetkých 5 chorôb z povolania bolo zaznamenaných v železničnej 

doprave. V štyroch prípadoch sa jednalo o zamestnancov Železníc Slovenskej republiky 

v profesiách posunovač, zámočník koľajových konštrukcií a traťový robotník (2 choroby 

z vibrácií, 1 choroba z DNJZ a 1 choroba z poruchy sluchu z hluku). V jednom prípade išlo 

o zamestnanca spoločnosti Železničné stavby, a.s. Košice v profesii traťový strojník (ochorenie 

z vibrácií). Viď tabuľka č. 15.   

 

Tabuľka 15 – Choroby z povolania, profesionálne otravy a iné poškodenia z práce 

Druh choroby z povolania, alebo 

priemyslových otráv podľa príl. 

1 k zákonu č. 461/2003 Z.z. 

Počet nových zistených chorôb z povolania a 

priemyslových otráv v sledovanom období 

Žel. 

dopr. 

Ostatné 

v rezorte 
Spolu 

Z toho 

žien 
Úmrtí 

Choroba z vibrácií –  pol. č. 28-03 3 0 3 0 0 

Porucha sluchu z hluku –  pol. č. 

38 
1 0 1 0 0 

Choroba DK z DNJZ –  pol. č. 29 1 0 1 0 0 

Spolu 5 0 5 0 0 

 

8. Oblasť ochrany zdravia pred neionizujúcim žiarením  

      V rámci posudkovej činnosti v oblasti telekomunikačných zariadení bolo v roku 2018 

vydaných 1172 rozhodnutí na uvedenie priestorov telekomunikačných zariadení do prevádzky. 
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Týmito rozhodnutiami boli zároveň schválené prevádzkové poriadky pre činnosti v prevádzke 

jednotlivých základňových staníc.  

Telekomunikačným operátorom bolo zaslaných 15 výziev na doplnenie podania a následne 

vydané 15 rozhodnutí o prerušení konania z toho 9 konaní bolo zastavených. 

Boli riešené 4 podnety od občanov týkajúce sa prevádzky telekomunikačných zariadení.  

 

Tabuľka 16 - Počet vydaných rozhodnutí rozdelený podľa jednotlivých prevádzkovateľov  

zdrojov 

PREVÁDZKOVATEĽ ZDROJA  ROK 2018 

Orange Slovensko, a. s.  260 

Slovak Telekom, a. s.  334 

O2 Slovakia, s. r. o  541 

SWAN, a. s.  2 

SWAN Mobile, a. s.  28 

Slovanet, a. s.  1 

TOWERCOM, a. s.  2 

ANTENA PLUS, a. s.  2 

Technopol International, a. s.  0 

Iní prevádzkovatelia  2 

SPOLU  1172 

9. Oblasť ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením 

Nadobudnutím účinnosti nového zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane dňa 

01. 04. 2018 je MDV SR jedným z orgánov štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany. V tejto 

súvislosti bol Rozhodnutím ministra č. 40/2018 upravený Organizačný poriadok ministerstva a 

s platnosťou od 01. 06. 2018 bolo vytvorené oddelenie radiačnej ochrany na zabezpečenie 

plnenia nových úloh ministerstva pri výkone štátnej správy a štátneho dozoru v oblasti radiačnej 

ochrany.  

 

V súlade s povinnosťou orgánov radiačnej ochrany sprístupňovať informácie týkajúce 

oblasti radiačnej ochrany v ich pôsobnosti je Výročná správa oddelenia radiačnej ochrany za 

rok 2018 zverejnená samostatne na webovom sídle MDV SR v časti „Radiačná ochrana“. 

(www.mindop.sk/ministerstvo-1/radiacna-ochrana).  

 

 


