
Z histórie RÚVZ so sídlom v Žiline

1.     Zrod     hygienickej     služby  

História RUVZ v Žiline siaha do tridsiatych rokov 20. storočia, kedy v Žiline ako v jednom 
z prvých slovenských miest vznikla pobočky Štátneho zdravotného ústavu v Prahe.
Moderná história siaha do roku 1950, keď bola na vtedajšej Zápotockého ulici č. 26 obnovená 
pobočka Štátneho zdravotníckeho ústavu, ktorá v roku 1952 bola premenená na Krajskú hygienickú 
stanicu v Žiline.
Historicky prvým krajským hygienikom vo vtedajšom kraji Žilina sa stal RNDr. Ivan Janček. 
V priebehu roka 1952 sa postupne formovali terénne oddelenie, chemické oddelenie a 
mikrobiologické oddelenie. Ako prvé pracoviska mimo krajského mesta Žilina sa stalo oddelenie 
hygieny práce v Martine.
V roku 1954 sa stal krajským hygienikom MUDr. Ľudovít Popluhár. Pribudla budova na vtedajšej 
Martinčekovej ul. č. 8.
V roku 1958 sa krajským hygienikom stal MUDr. Vojtech Cmarko, ktorý predtým pôsobil 
v Púchove.

2.     Obdobie     po     územnej     reorganizácií     v     roku     1960  

V rámci územnej reorganizácie v roku 1960 bola vytvorená Okresná hygienicko-
epidemiologická stanica (skratka OHES rezonuje v mnohých ľuďoch doteraz). OHES v roku 1960 
zastrešovala svojou činnosťou  133509 obyvateľov v 80 obciach. Územie, v ktorom pôsobila sa 
skladalo z územia bývalých okresov Žilina, Rajec a Bytča, ktoré reorganizáciou sa stali okresom 
Žilina.
V tomto období pracovalo na OHES 70 zamestnancov v nasledovnom členení:

Hygienický odbor sa skladal z oddelení:
hygieny komunálnej,
hygieny práce,
hygieny detí a dorastu,
hygieny výživy,
a oddelenia hygienických laboratórií.

Protiepidemický odbor sa skladal z:
oddelenia protiepidemického,
oddelenia mikrobiologického.

Súčasťou reorganizácie bolo aj včlenenie OHES do vtedajšieho Okresného ústavu národného 
zdravia (OUNZ) , v rámci ktorého mala OHES samostatný rozpočet.

Míľnikom v rozvoji OHES bol rok 1963, kedy bola dokončená nová budova, ktorá sústredila 
činnosti na jedno miesto a  na vtedajšiu dobu moderné a účelné vybavenie zároveň vytvorilo 
predpoklad kvalitnej a zodpovednej práce. 
Budova bola postavená na vtedajšej ul. 30. apríla., súčasnej ulici V. Spanyola, kde  „Oheska“, ako 
zariadenie zvykli občania familiárne nazývať, sídli dodnes.



Budova bola úzko prepojená s činnosťou ústavu národného zdravia, prepojenie je dôsledkom 
skutočnosti, že hygiena a epidemiológia je nedeliteľne spojená sa zdravotníctvom. V roku 1966 
došlo k reorganizácii služby, v rámci ktorej bol názov Okresná hygienicko-epidemiologická stanica 
zmenený na Okresná hygienická stanica (OHS). 
Okresná hygienická stanica v Žiline bola v hierarchii OHS najvyššie, šlo o OHS IV. stupňa, čo 
znamenalo, že zabezpečovala špeciálne a nadstavbové vyšetrenia a laboratórne úkony aj pre iné 
okresy.

Nosnými piliermi činnosti zariadenia boli odbory hygieny, epidemiológie a lekárskej 
mikrobiológie, ktoré sa opierali o medicínske vedné odbory  hygieny, epidemiológie a 
mikrobiológie.
Prakticky v nezmenenom rozsahu zariadenie fungovalo až do roku 1989, koniec ktorého 
predznamenal zásadné zmeny v našej spoločnosti.
V časoch najväčšieho rozmachu začiatkom 90-tych rokov prekračoval počet zamestnancov 160. 

3.     Obdobie     po     transformácii     v     roku     1989  

Obdobie po roku 1989 je charakterizované prudkými transformačnými zmenami. V roku 
1991 zákonom NR SR č. 416/1991 Zb. Bývalé OHS boli pretransformované na Ústavy hygieny a 
epidemiológie (UHE).  Tieto sa stali samostatné hospodárske organizácie priamo riadené a zriadené 
ministerstvom zdravotníctva.

Ďalší míľnik v činnosti hygienickej služby predstavoval rok 1994. V tomto roku bol prijatý 
zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. Ústavy hygieny a epidemiológie boli opäť 
pretransformované, tentoraz na Štátne zdravotné ústavy (ŠZU), ktorú sú súčasťou siete 
zdravotníckych zariadení.
ŠZU úzko spolupracovali so sieťou štátnych obvodných hygienikov na obvodných úradoch, 
štátnych okresných hygienikov na okresných úradoch a po opätovnom vzniku krajov aj so sieťou 
štátnych krajských hygienikov.
V roku 1996 bola zo systému oddelená klinická mikrobiológia, ktorá sa stala súčasťou Nemocnice s 
poliklinikou.

4.     Súčasnosť  

V súčasnosti sa hygienická služba riadi zákonom 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia Týmto zákonom bol zriadený Úrad verejného zdravotníctva SR, na čele ktorého 
stojí Hlavný hygienik SR. Tento  riadi činnosti smerujúce k ochrane, podpore a rozvoju verejného 
zdravia.
Zároveň bolo zriadených 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RUVZ), za činnosť 
ktorých zodpovedá regionálny hygienik. Tieto organizácie sú štátne rozpočtové organizácie 
napojené rozpočtom na Ministerstvo zdravotníctva SR.

RUVZ so sídlom v Žiline zabezpečuje základné činnosti pre okresy Žilina a Bytča. Základné 
a nadstavbové laboratórne vyšetrenia zabezpečuje pre spádové územia celého Žilinského kraja, čo v 
súčasnosti predstavuje rozlohu 6788 km2 s počtom obyvateľov 692 332. Túto činnosť zabezpečuje 
66 pracovníkov.

Na báze RUVZ v Žiline pracujú dve Národné referenčné centrá a to centrum pre hemofilové 



infekcie a centrum pre kontrolu kozmetiky. Tieto centrá zabezpečujú činnosť pre celú SR.  V RUVZ 
pracujú 3 krajskí odborníci pre jednotlivé odbory hygieny.
Hlavná náplň činnosti RUVZ vyplýva už z názvu zákona. Ide o ochranu , rozvoj a podporu 
verejného zdravia.
Ochrana zdravia sa vykonáva pomocou cieleného výkonu štátneho zdravotného dozoru, ktorý je 
cielený na odstránenie tých faktorov životného a pracovného prostredia, ktoré preukazateľne 
ovplyvňujú verejné zdravie. 
Štátny zdravotný dozor je zameraný na kontrolu kvality pitnej vody, potravín v rámci verejného 
stravovania, pracovné prostredie vo vzťahu ku zdraviu, podmienky pre zdravý vývoj detí a mládeže 
na na kontrolu infekčných ochorení.

V súčasnosti sa do popredia dostáva  rozvoj a podpora verejného zdravia. Hlavnou úlohou 
týchto činností je  ovplyvnenie individuálnych a sociálnych determinantov zdravia. Z týchto 
determinantov možno spomenúť napríklad urbanizáciu , kde rýchly rast mestskej populácie a 
degenerácia životného prostredia  stále viac ovplyvňujú životný štýl a zdravotný stav. Do popredia 
sa dostávajú aj ďalšie faktory ako je fajčenie, alkohol a drogové závislosti.
Aj keď v minulom období sa zdalo, že s väčšinou infekčných ochorení sme vysporiadaní, v 
súčasnosti je jasné, že to tak nie je.  Je nevyhnutné udržať úroveň preočkovanosti ako aj 
vysporiadať sa s novými výzvami ak je AIDS, Ebola, pandemické kmene chrípky.

Pre úspešnosť v ovplyvňovaní zdravotných determinantov ako aj pre správne smerovanie 
štátneho zdravotného dozoru je nevyhnutné charakterizovať správne zdravotný stav populácie či už 
na celoslovenskej úrovni alebo regionálnej úrovni.
Toto je možné len na základe syntézy informácií z oblasti zdravotníckej informatiky a štatistiky, 
epidemiológie, sociálneho lekárstva  v kombinácií so znalosťami kvality životného a pracovného 
prostredia.
Naplnenie tejto syntézy predstavuje nevyhnutnosť, ale aj najväčšiu výzvu budúcnosti verejného 
zdravotníctva.



Významné osobnosti  a vedúci predstavitelia
hygienickej služby v regióne Žilina

RNDr. Ivan Janček                 1952- 1954     krajský hygienik

MUDr. Ľudovít Popluhár       1954- 1958 krajský hygienik

MUDr. Vojtech Cmarko 1958- 1960 krajský hygienik

MUDr. Ľudovít Popluhár       1960- 1970 okresný hygienik

MUDr. Paďour Jan                 1970 -1990 okresný hygienik

MUDr. Glasnák Juraj              1990- 1991 okresný hygienik
  1991- 1993 riaditeľ UHE

MUDr. Martin Kapasný, PhD., MPH 1993- 1995 riaditeľ UHE
1995- 2002  riaditeľ ŠZU
2002-        regionálny hygienik

Osobnosti podieľajúce sa na výkone hygienickej služby počas delimitácie 
niektorých právomocí na orgány všeobecnej štátnej správy

MUDr. Viechová Jana      1991-1993 štátny obvodný lekár
MUDr. Hanák Ján 1993-1995 štátny obvodný lekár
MUDr. Martin Kapasný 1995- 1996 štátny okresný hygienik

1996- 2002 štátny krajský hygienik
MUDr. Alena Šulová 1996- 2002 štátny okresný hygienik pre okres Žilina
MUDr. Viliam Bršiak 1996- 2002 štátny okresný hygienik pre okres Bytča


