Oddelenie HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE
(dipl. AHE Kohárová Jana, dipl. AHE

Štěpánková Ivana)

č. tel. 044/5523450, e-mail: lm.hdm@uvzsr.sk
Charakteristika odboru:
Hygiena detí a mládeže je medicínsky vedný odbor zameraný na primárnu
prevenciu v detskom a mladistvom veku. Sleduje a vyhodnocuje zdravie,
psycho-somatický vývoj detí a mládeže, vrátane vysokoškolákov vo vzťahu
k determinantom
zdravia.
Stanovuje
preventívne
opatrenia
na
predchádzanie vzniku a šírenia ochorenia a iných porúch zdravia detí
a mládeže, ako aj opatrenia zamerané na kladné ovplyvnenie zdravia,
prostredia, životného štýlu mladej generácie. Zdravotný stav detí
a mládeže, identifikácia zdravotných rizík a determinantov zdravia sa
sleduje a realizuje
epidemiologickými metódami práce a metódami
zdravotnej výchovy. Kontrola a hodnotenie sa vykonáva taktiež metódami
štátneho zdravotného dozoru.
Činnosť oddelenia hygieny detí a mládeže je v podmienkach
regiónu LIPTOV zameraná najmä na výkon štátneho zdravotného
dozoru (ŠZD) v zariadeniach detí a mládeže v rozsahu :
•

detské jasle

•

predškolské zariadenia: materské školy, špeciálne materské školy,
súkromné materské školy

•

základné školy a materské školy ako jeden právny subjekt

•

základné školy, špeciálne základné školy

•

zariadenia mimoškolskej výchovy : školské kluby detí, strediská
záujmovej činnosti pri ZŠ

•

gymnáziá

•

stredné odborné školy

•

stredné odborné učilištia

•

strediská praktického vyučovania a pracoviská praktického
vyučovania

•

vysoké školy

•

domovy sociálnych služieb pre deti

•

domovy mládeže pri stredných školách

•

domovy mládeže pri SŠ a VŠ

•

detské domovy

•

telovýchovné zariadenia: telocvične pri ZŠ, SŠ, bazény, vonkajšie
telovýchovné plochy, športoviská, detské ihriská, pieskoviská

•

zotavovacie podujatia pre deti: školy v prírode, prímestské
rekreácie, letné a zimné zotavovacie podujatia

•

ostatné : jazykové školy pre deti a mládež, základné umelecké
školy, súkromné umelecké školy, pedagogicko-psychologické
poradne

•

štátny zdravotný a úradná kontrola potravín v stravovacích
zariadeniach - zariadeniach školského stravovania: školské jedálne
a školské bufety

Výkon ŠZD zahŕňa aj odber vzoriek ( hotové pokrmy, pitná voda,
piesok z pieskovísk, voda na kúpanie a stery z pracovného
prostredia).
Rozhodovacia

činnosť orgánu verejného zdravotníctva

pre vydávanie záväzného stanoviska :
- k územnoplánovacím podkladom , ak boli RÚVZ predložené
- k územným plánom a k návrhom na územné konanie ,k návrhom na
kolaudáciu stavieb
- k návrhom na zmenu v užívaní stavieb
pre vydávanie rozhodnutí :
- na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich
prevádzkovaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného
prostredia, alebo pracovného prostredia o návrhoch na uvedenie
priestorov do skušobnej prevádzky
- schválenie alebo zmenu prevádzkového poriadku
- o návrhoch na zotavovacie podujatia
Ďalšie činnosti:
•

metodická, konzultačná a expertízna činnosť pre právnické a
fyzické osoby a ich odborné usmerňovanie v záujme vytvárania a
ochrany podmienok priaznivých pre ochranu a podporu zdravia detí
a mladistvých

•

prešetrovanie podnetov

Predpisy na úseku HDM / publikované sú v Zbierke zákonov SR a vo
Vestníku MZ SR v znení neskorších zmien a doplnení/ www.zbierka.sk,
www.health.gov.sk.

Hygiena detí a mládeže:

(objekty a prevádzky zariadení, kde prebieha výchovno-vzdelávací
proces, telovýchovné zariadenia a športové plochy, strediská
praktického vyučovania, zotavovacie podujatia)
•

Vyhláška MŽP SR č.532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných
technických
požiadavkách
na
výstavbu
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie ( § 51
budova na školstvo a vzdelávanie)

•

NV SR č. 302/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na
hračky

•

Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.
330/2007 Z.z.,643/2007 Z.z.

•

Vyhláška MZ SR č. 521/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách
na pieskoviská

•

Vyhláška MZ SR č. 525/2007 Z.z. o podrobnostiach
o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia

•

Vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o požiadavkách na zotavovacie podujatia

•

Vyhláška MZ SR č. 527/ 2007 o podrobnostiach o požiadavkách na
zariadenia pre deti a mládež

•

Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so
zobrazovacími jednotkami

( školské jedálne , stravovacie zariadenia ,školské bufety )
•

Odporúčané výživové dávky pre obyvateľov Slovenskej republiky
(OVD) ( vydané MZ SR – Hlavným hygienikom SR vo Vestníku MZ
SR 1997 čiastka 7- 8, str.58)

•

Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách
na zariadenia spoločného stravovania

•

Korigendum k nariadeniu vlády (ES) č.852/2004 Európskeho
parlamentu a Rady z 29 apríla 2004 o hygiene potravín ( Úradný
vestník Európskej únie L 139 z 30 apríla 2004) Nariadenie ES
852/2004 znie takto : „ Nariadenie (ES) č. 852/2004 Európskeho
parlamentu a Rady z 29.apríla 2004 o hygiene potravín“.

•

Zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších
predpisov
(290/1996,470/2000,533/2001,23/2002,450/2002,450/2002,472/2003,546/
2004,195/2007Z.z.)
•

Vestník MZ SR,
Normatívna časť 7. Výnos MP SR a MZ SR
981/1996 -100 z 20.mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá,
druhá a tretia hlava druhej časti PK SR, v znení neskorších
predpisov.

•

Vyhláška MŠ SR č. 366/2007 Z.z. o podrobnostiach o činnosti
a prevádzke zariadení školského stravovania
•

Nariadenie vlády SR. č. 412/2007 Z.z. o poskytovaní
pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov
pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov
s povinnou školskou dochádzkou.

( domovy mládeže a ubytovacie zariadenia počas zotavovacích
podujatí)
•

Vyhláška MH SR č.419/2001 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia
ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do
tried

