ODBOR HYGIENY VÝŽIVY,
BEZPEČNOSTI POTRAVÍN
A KOZMETICKÝCH VÝROBKOV
Vedúca odboru: MUDr. Erika Žákovičová

Odbor hygieny výživy sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami
a podmienkami maximálneho priblíženia výživy obyvateľstva fyziologickému optimu, ktoré
je možné dosiahnuť v konkrétnych životných a pracovných podmienkach. Sleduje výživu
a výživový stav vybraných skupín obyvateľstva, nedostatky výživy. Monitoruje a sleduje
zdravotnú bezpečnosť potravín, ich biologickú a energetickú hodnotu, posudzuje úroveň
spoločného stravovania a vykonáva štátny zdravotný dozor vo vybraných zariadeniach.
Taktiež sleduje zdravotnú bezpečnosť kozmetických výrobkov ako aj predmetov
prichádzajúcich do styku s potravinami.

NÁPLŇ A ČINNOSTI ODBORU
 pripravuje podklady pre posudzovaciu činnosť orgánu verejného zdravotníctva podľa
§13 zák.č. 355/2007 Z.z.,
 vykonáva štátny zdravotný dozor vo vybraných zariadeniach podľa zák.č. 355/2007
Z.z.,
 pripravuje podklady pre rozhodnutia v správnom konaní podľa § 13 ods.4 zák.č.
355/2007 Z.z., podľa správneho konania a v konaniach o pokutách,
 odoberá vzorky potravín a sterov na laboratórne vyšetrenie,
 posudzuje prevádzkové poriadky a zásady správnej výrobnej praxe pre zariadenia
spoločného stravovania,
 vedie a dopĺňa register zariadení spoločného stravovania v rámci informačného
systému ÚVZ SR,
 ukladá nápravné opatrenia a udeľuje sankcie v teréne,
 vykonáva mimoriadne operatívne úlohy vyhlásené Hlavným hygienikom SR,
 poskytuje odborné konzultácie a usmernenia pre právnické a fyzické osoby,
 spolupracuje s inými orgánmi štátnej správy a samosprávy,
 rieši podnety občanov a inštitúcií v problematike škodlivých potravín,
 plní úlohy vyplývajúce z ust. zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov,
 vykonáva zber a spracovanie údajov o zdravotnom stave obyvateľstva vo vzťahu
k výžive,
 vykonáva úradnú kontrolu potravín podľa zák. NR SR č.152/1995Z.z. o potravinách
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.882/2004 o úradných kontrolách
a aplikáciu súvisiacich právnych predpisov,
 vedie a dopĺňa register potravinárskych zariadení v rámci informačného systému ÚVZ
SR,

 pripravuje návrhy a podklady pre ukladanie pokút a nápravných opatrení, v zmysle
zák.č.152/1995 Z.z. o potravinách,
 podieľa sa na riešení projektov a programov napr. „ Sledovanie výživového stavu
vybraných skupín dospelej populácie SR“ v Bratislavskom kraji,
 vykonáva mimoriadne operatívne úlohy vyhlásené Hlavným hygienikom SR,
 je zapojené do Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá RASFF,
vykonáva šetrenie o hlásených nebezpečných potravinárskych výrobkoch v rámci EÚ
 na základe výsledkov šetrení hlásení RASFF prijíma opatrenia a poskytuje hlásenia
o výsledkoch šetrení pre kontaktný bod – ÚVZ SR,
 v rámci systému hlásenia o nebezpečných kozmetických výrobkoch RAPEX vykonáva
šetrenia a kontroly o výskyte v teréne,
 na základe výsledkov šetrení hlásení RAPEX prijíma opatrenia a poskytuje hlásenia o
výsledkoch šetrení pre kontaktný bod – ÚVZ SR,
 vykonáva štátny zdravotný dozor spojený s odbermi vzoriek kozmetických výrobkov
 vyhodnocuje analýzy vzoriek a pripravuje protokoly o posúdení vzoriek potravín
a kozmetických výrobkov,
 pripravuje správy a štatistické hodnotenia v uvedenej problematike
 vykonáva úradnú kontrolu nad materiálmi a predmetmi určenými na styk
s potravinami, spojené s odbermi vzoriek a vedie register výrobcov a distributérov.

