
PROGRAMY A PROJEKTY 
 
 
Odbor hygieny detí a mládeže Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave spolupracuje a pripravuje nasledovné 

programy a projekty: 
 
 
 

AKČNÝ PLÁN PRE PROSTREDIE  
A ZDRAVIE OBYVATEĽOV SR III (NEHAP III) 

 
 
 
 

  
    CIEĽ 
 

• Zúčastňovať sa na úlohách v súvislosti s minimalizáciou rizík vyplývajúcich zo 

životného prostredia. Regionálne prioritné ciele budú zamerané na kvalitu pitnej vody 

v detských zariadeniach, technický stav školských budov a prevenciu úrazov detí 

a mládeže. 

 
 

 
KVALITA VNÚTORNÉHO OVZDUŠIA 

V EURÓPSKYCH ŠKOLÁCH; 
PREVENCIA A REDUKCIA  

RESPIRAČNÝCH OCHORENÍ 
 

 

  
    CIEĽ 
 

• Využitie výsledkov prieskumu o kvalite vnútorného prostredia v školách pri výkone 

štátneho zdravotného dozoru. 

 

 

 

 

PRIESKUM TELESNÉHO VÝVOJA DETÍ A  MLÁDEŽE V SR 
A ZISTENIE TRENDOV V  ICH  TELESNOM RASTE A VÝVINE 

• Na základe  dožiadania gestora projektu participovať na príprave  metodiky. 

 

 

 

MONITORING ÚRAZOVOSTI U  DETÍ PREDŠKOLSKÉHO 
A ŠKOLSKÉHO VEKU 

• Vyhodnotenie prieskumu realizovanom v Bratislavskom kraji. 
 



 
ZNEUŽÍVANIE NÁVYKOVÝCH LÁTOK 

(ALKOHOL, TABAK, DROGY) 
U DETÍ A MLÁDEŽE NA SLOVENSKU 

 
 

  
    CIEĽ 
 

• Podľa požiadaviek gestora realizovať dotazníkový prieskum. 

• Zamerať sa a sledovať závislosti, a to fajčenie, konzumáciu alkoholu, hranie na 

výherných automatoch, zneužívanie liekov a drog u žiakov vybraných základných 

a stredných škôl Bratislavského kraja. 

 

 

HYGIENICKÁ PROBLEMATIKA ŠKÔL A  ZDRAVOTNÝ STAV 
ŽIAKOV ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA 

• Vyhodnotenie prieskumu realizovanom v Bratislavskom kraji. 

 

 
 

MONITORING STRAVOVACÍCH ZVYKLOSTÍ  
A VÝŽIVOVÝCH PREFERENCIÍ  

VYBRANEJ POPULÁCIE DETÍ SR  
A HODNOTENIE EXPOZÍCIE  

VYBRANÝCH RIZÍK  
SPOJENÝCH S KONZUMÁCIOU JEDÁL  

 
 

  
    CIEĽ 
 

• Realizácia dotazníkového prieskumu stravovacích zvyklostí a 24 hodinovej spotreby 

potravín a pohybových aktivít detí vekovej skupiny 7-10 ročných. 

• vyšetrenie vzoriek pokrmov a vybraných potravinových komodít 

• priebežná tvorba databázy 

• vyšetrenie vzoriek stravy a vybraných potravinových komodít 

• hodnotenie laboratórnych výsledkov. 

 

 

 

STANOVENIE CHEMICKÝCH KONTAMINANTOV V PIESKU 
DETSKÝCH PIESKOVÍSK 

• Monitorovanie kontaminácie piesku detských pieskovísk vo vybraných lokalitách za 

účelom hodnotenia zdravotného rizika ako podklad pre zavedenie vhodných 

laboratórnych postupov na izoláciu a kvantifikáciu chemických kontaminantov 

(anorganických a organických) v piesku. 

 

 



„ EFEKTÍVNA PODPORA KARDIOVASKULÁRNEHO ZDRAVIA 
V PROSTREDÍ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL MESTSKEJ ČASTI 
PETRŽALKA“ 

• V spolupráci s poradňou zdravia úradu získavať informácie o kardiovaskulárnom 

zdraví žiakov základných škôl  okresu Bratislava V- Petržalka 

 
 
 

MONITOROVANIE 
 FYZICKEJ AKTIVITY DETÍ A DORASTU  

VRÁTANE MONITOROVANIA STAVU  
POHYBOVÉHO APARÁTU  

ZDRAVOTNE OSLABENÝCH  
A ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH  

DETÍ A DORASTU 
 
 

  
    CIEĽ 
 

• projekt Ministerstva zdravotníctva SR 

• Realizovať dotazníkový prieskum u 180 žiakov  osemročného gymnázia a špeciálnej 

školy. Cieľom prieskumu je získať informácie o druhu, intenzite a trvaní  fyzickej 

aktivity. 

• antropometrické merania (telesná hmotnosť a výška, BMI, obvod pása, hrudníka 

a bokov, % podkožného tuku) 

• monitorovanie stavu pohybového aparátu (ploché nohy, asymetria lopatiek a ramien, 

chybné držanie tela) 

• vypracovanie databázy meraní. 

 

 

 

 

MUDr. Eva Karpatová 

vedúca odboru hygieny detí a mládeže 


