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ČASŤ I. 

 
Z Á K L A D N É    U S T A N O V E N I A 

 
Čl.1 

Zriadenie organizácie 
 

(1) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove (ďalej len RÚVZ) 
bol zriadený zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zák.č.355/2007 Z.z.) ako orgán 
verejného zdravotníctva  s pôsobnosťou pre územný obvod okresu Bardejov (Príloha č.1 
k zák.č.355/2007 Z.z. položka    č. 27).  
 

(1) Sídlom RÚVZ je Bardejov, Kuzmányho 18, 085 67 Bardejov 
(2) Identifikačné číslo RÚVZ je 00 611 026 
(3) Daňové identifikačné číslo RÚVZ je 2020627158 

 
Čl.2 

Právne postavenie organizácie 
 

(1) RÚVZ je rozpočtová organizácia štátu s právnou subjektivitou, finančnými 
vzťahmi zapojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva. V právnych vzťahoch vystupuje vo 
svojom mene a zodpovedá za záväzky z nich vyplývajúce. 
 

(2) RÚVZ riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička , ktorá je zároveň 
generálnou tajomníčkou služobného úradu podľa § 6 ods.2 zák.č.355/2007 Z.z. v spojení s § 
17 zákona NR SR č. 55/2017  Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(  ďalej len „ zák. 55/2017 Z.z. )  . 

 
Čl. 3 

Predmet činnosti 
 
Do pôsobnosti  RÚVZ patria : 
1. činnosti ustanovené v § 6 ods.3 písm. a/  až l/  zák. č. 355/2007 Z.z., 
2. úlohy na úseku verejného zdravotníctva ustanovené Úradom verejného zdravotníctva SR, 

Ministerstvom zdravotníctva SR, Vládou SR a Národnou radou SR, 
3. ďalšie úlohy súvisiace s ochranou verejného zdravia ustanovené inými právnymi 

predpismi. 
 

            Čl.4 
Vzťah k Úradu verejného zdravotníctva SR 

 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ÚVZ SR) je 

nadriadeným služobným úradom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 
3 zákona č. 355/2007 Z.z. ÚVZ SR riadi, kontroluje  a koordinuje výkon štátnej správy 
uskutočňovaný RÚVZ  (§ 5 ods.4 písm. j/  zákona č. 355/2007 Z.z.) . Rezortné 
predpisy, opatrenia a služobné predpisy vydané ÚVZ  SR sú pre RÚVZ záväzné. 

 
 



Čl.5 
Majetok a jeho správa 

 
(1) Na plnenie svojich úloh má RÚVZ v správe majetok, veci hnuteľné a nehnuteľné 

vrátane   finančných  prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva a  záväzky 
evidované v účtovnom stave v RÚVZ ku dňu  1.1.2017.   
  

(2) RÚVZ  v rámci správy zvereného majetku štátu  je povinný najmä: 
a) užívať majetok na plnenie  úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, 

nakladať s ním podľa zákona o správe majetku štátu,    
b) evidovať spravovaný majetok, 
c) udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu, dbať               

aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu, 
d) dodržiavať platné  právne  predpisy  pri  nakladaní s prebytočným a neupotrebiteľným   

majetkom. 
 

(3) Prevody správy  a vlastníctva  majetku štátu  vykonáva RÚVZ v zmysle platných 
právnych predpisov.  

 

Č A S Ť   II. 

SÚSTAVA ORGANIZÁCIE RIADENIA 
 
 

Čl. 6 
    Hlavné zásady a pravidlá riadenia 
 

(1)  V systéme riadenia RÚVZ sa uplatňujú tieto hlavné zásady : 
- zásada  jediného  zodpovedného  vedúceho s oprávnením komplexne riadiť činnosť 

zvereného organizačného útvaru, samostatne rozhodovať v rámci platných právnych 
predpisov a príkazov   svojho nadriadeného orgánu a vydávať príkazy podriadeným 
zamestnancom; vedúci zodpovedá za   rozhodnutia a za výsledky činnosti zvereného 
organizačného útvaru, opiera sa o skúsenosti a podporu  ním riadeného kolektívu, radí sa s 
ním, ale nie je tým zbavený povinnosti samostatne rozhodovať; vedúci je povinný 
rešpektovať práva podriadených zamestnancov; 

- zásada zákonnosti, t.j. dodržiavania a uplatňovania právnych noriem v celej činnosti 
RÚVZ, 

- zásada deľby práce a  vzájomnej spolupráce - delegácia  právomoci  na podriadených 
zamestnancov a rozdelenie úloh na jednotlivé funkcie v organizačných útvaroch 
zodpovedajúce zvládnutiu pracovného zaťaženia jednotlivých funkcií a ich pracovnému 
využitiu v celej dĺžke pracovného času; 

- zásada   nezasahovania do kompetencie  vyššieho ani  nižšieho stupňa riadenia  v 
organizácii; 

- zásada primeranej miery právomoci a zodpovednosti k daným úlohám; 
- zásada inštančného postupu ; 
- zásada rozhodovania - na všetkých stupňoch riadenia právo a povinnosť rozhodovať, 

právo a povinnosť kontroly; 
- zásada povinnosti rozboru činnosti hospodárenia, určenia perspektívy a koncepcie ďalšej 
činnosti. 



     
(2)  Výkon štátnej služby v RÚVZ je budovaný na princípoch : 

- profesionality 
- politickej neutrality 
- stability  
- nestrannosti 
- zákonnosti 
- transparentného zamestnávania 
- efektívneho riadenia 
- transparentného a rovnakého odmeňovania 
- rovnakého zaobchádzania 

(3) Právo a povinnosť kontroly vedúcich zamestnancov je súčasťou riadenia,  ktorá vo 
všetkých jeho fázach zisťuje, ako sa plnia úlohy a umožňuje vytvárať predpoklady pre ich 
včasné splnenie. Jej poslaním je umožniť účinne reagovať na nepriaznivý vývoj a nedostatky, 
odstraňovať ich príčiny, zabraňovať opakovaniu nedostatkov a výchovne pôsobiť na 
zvyšovanie vedomia zodpovednosti zamestnancov za správne plnenie úloh. 

(4)   Vedúci zamestnanci sú povinní ako súčasť svojej  riadiacej práce zabezpečovať a 
vykonávať kontrolu plnenia zákonov a iných všeobecne záväzných  právnych  predpisov , 
smerníc a príkazov nadriadených orgánov, vnútorných noriem organizácie a svojich príkazov 
a rozhodnutí. V rámci svojej právomoci kontrolu vykonávajú osobne, prípadne 
prostredníctvom osoby poverenej na kontrolu. Pri výkone kontroly sú vedúci zamestnanci 
povinní osobne si overovať správnosť svojich príkazov a rozhodnutí. 

 
Čl. 7 

    Sústava organizačných a riadiacich noriem 
 
 Sústavu vnútorných organizačných noriem RÚVZ tvoria: 
 
- Organizačný poriadok 
- Služobný poriadok- štátni zamestnanci 
- Pracovný poriadok – vo verejnom záujme 
- Registratúrny poriadok 
- Služobné predpisy 
- Kolektívna zmluva 
- Havarijný plán RÚVZ 
- Vnútro - organizačné smernice ( najmä protipožiarne smernice, evidencia správy majetku  

štátu, smernice na zabezpečenie vnútorného kontrolného systému RÚVZ a iné.) 
 

Čl. 8 
Ekonomické pravidlá 

 
 V ekonomických činnostiach RÚVZ sa postupuje hospodárne a podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov, ako aj pravidiel vnútorného ekonomického riadenia. 
 

Čl. 9 
Spôsob riadenia 

 

(1) V riadení  RÚVZ sa uplatňujú dva základné druhy organizačných vzťahov: 
- vzťah priamej nadriadenosti a podriadenosti, 
- vzťah odbornej príslušnosti a spolupráce. 



 
(2)  Vedúci zamestnanci majú právo a povinnosť vydávať podriadeným zamestnancom 

pokyny na vykonávanie štátnej služby podľa § 20  zák. č.55/2017  Z.z. alebo príkazy na 
vykonávanie úloh vo verejnom záujme podľa zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo 
verejnom záujme (ďalej len zák. č.552/2003 Z.z. ) a Zákonníka práce. Vedúci jedného 
organizačného útvaru   nie je oprávnený vydávať pokyny alebo príkazy zamestnancom iných 
organizačných útvarov, pokiaľ  to  nevyplýva z charakteru riešenej problematiky a rozsahu 
právomoci určenej týmto organizačným poriadkom. Vyžadovanie plnenia právnych noriem a 
úprav v rámci odborného riadenia nie je pokynom ani príkazom. 
 

Č A S Ť  III. 

 

ŠTATUTÁRNY ORGÁN, OPRÁVNENIE KONAŤ 

ZA ORGANIZÁCIU  A  PORADNÉ ORGÁNY 
 

Čl. 10  
Štatutárny orgán 

 
(1)  RÚVZ riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička , ktorá je zároveň 

generálnou tajomníčkou  služobného úradu. Regionálnu hygieničku vymenúva a odvoláva na 
návrh ministra zdravotníctva SR hlavný hygienik. Regionálna hygienička je generálnou 
tajomníčkou služobného úradu štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu 
a zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme v RÚVZ. 
Regionálna hygienička je štatutárny orgán oprávnený konať v mene  RÚVZ vo všetkých 
veciach. 

 
 
(2)  Regionálnej hygieničke sú priamo podriadení: 

a) vedúca osobného úradu 
b) vedúci odborných oddelení  
c)  úsek regionálnej hygieničky a generálnej tajomníčky služobného úradu 
  

(3)  Generálna tajomníčka služobného úradu obsadzuje štátnozamestnanecké miesta 
v RÚVZ v zmysle zák. č.55/2017  Z.z. výberovým konaním.  

 
 

Čl. 11 
Zastupovanie funkcií 

 
(1) Regionálnu hygieničku a generálnu tajomníčku  služobného úradu počas jej  

neprítomnosti  zastupuje v rozsahu písomného poverenia určený vedúci zamestnanec (§ 18 
ods. 7 zák. č. 55/2017 Z.z.) 

 
(2) Vedúcich štátnych zamestnancov  v neprítomnosti zastupujú nimi určení 

podriadení štátni zamestnanci § 113 ods. g )  zák. č 55/2017 Z.z.. 
 
 

 



Čl. 12 
Výlučná právomoc regionálnej hygieničky a generálnej tajomníčky služobného úradu 

 
(1) Do výlučnej právomoci regionálnej hygieničky a generálnej tajomníčky 

služobného úradu  patrí: 
-     vydávanie individuálnych správnych aktov v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. 
- dodržiavanie vnútornej organizácie úradu vrátane  pôsobnosti organizačných útvarov, 
- stanovenie hlavných úloh úradu, 
- schválenie plánu hospodárenia a rozpočtu úradu, 
- zabezpečenie spracovania rozborov činnosti a hospodárenia RÚVZ, 
- rozhodovanie o prevodoch správy a vlastníctva majetku, 
- rozhodovanie   o   prebytočnosti   a   neupotrebiteľnosti majetku  a  o spôsobe ďalšieho 

naloženia s ním, 
- uzatváranie zmlúv a dohôd, 
- uplatňovanie práv organizácie zo škôd, 
- zásadné otázky personálnej práce, miezd, platov a ich pohyblivých zložiek, vznik, zmena 

a skončenie pracovných pomerov  
- vymenovanie   do štátnej služby , vznik ,  zmena  a  skončenie   štátnozamestnaneckého 

pomeru , 
- zásadné   otázky  bezpečnosti  a ochrany   zdravia   pri   práci , protipožiarnej  ochrany,  
- opatrenia   na odstránenie chýb zistených pri kontrolách, 
- zastupovanie    RÚVZ   pri    rokovaniach   s odborovou  organizáciou    
- schvaľovanie  zavedenia pružného pracovného času alebo zmeny pracovnej doby, 
- ostatné úkony, pre ktoré sa vyžaduje súhlas alebo povolenie štatutárneho orgánu  podľa 

všeobecne záväzných právnych  predpisov. 
 
  (2)  Regionálna hygienička si môže vyhradiť do svojej výlučnej riadiacej právomoci aj 

ďalšie úkony, a to bez časového obmedzenia alebo osobitným opatrením na určitý výkon s 
časovým obmedzením. 

 
  (3) Regionálna hygienička riadi a kontroluje prácu úradu, pravidelne hodnotí plnenie úloh 

jednotlivými útvarmi a zamestnancami. 
 
  (4) Pre plnenie úloh RÚVZ,  deleguje regionálna hygienička časť svojej právomoci 

podriadeným zamestnancom uvedeným  v  Čl. 10 ods. 2 tohto organizačného poriadku. 
 
 

Čl. 13 
Delegovanie právomoci 

 
(1)   Vedúci zamestnanci RÚVZ a ďalší poverení zamestnanci sú oprávnení vykonávať 

právomoci a robiť právne  úkony v záujme plnenia  odborných  úloh  spadajúcich  do ich 
pôsobnosti v zmysle tohto organizačného poriadku. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(2)      Vedúca osobného úradu   
a) riadi osobný úrad a kontroluje zamestnancov osobného úradu, zodpovedá za plnenie úloh 

osobného úradu 
b) vykonáva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckých vzťahov 

a pracovnoprávnych vzťahov v  RÚVZ  a z právnych vzťahov upravujúcich služobný 
pomer, vykonáva služobné hodnotenie  podriadenej štátnej zamestnankyni 

c) schvaľuje čerpanie dovoleniek , podpisuje výkazy mzdových nárokov, cestovné príkazy 
podriadeným 

d)  v rámci kumulácie činnosti riadi, organizuje, odborne usmerňuje a koordinuje činnosť 
referátu hospodársko-technických činnosti, 

e) zodpovedá regionálnej hygieničke za zabezpečenie finančných, hospodárskych, 
materiálno- technických, prevádzkových a personálnych  podmienok pre plnenie úloh 
úradu, 

f) podľa pokynov regionálnej hygieničky koná v mene úradu v otázkach hospodársko-
technických činností úradu, 

g) posudzuje a navrhuje využívanie finančných prostriedkov v rámci rozpočtu úradu, 
h) zastupuje regionálnu hygieničku pri prerokovávaní ekonomických a hospodársko-

technických úloh a problémov úradu s obchodnými partnermi a dodávateľskými 
subjektmi, 

i) vypracováva a pripravuje na schválenie organizačno - riadiace akty, týkajúce sa 
ekonomiky, účtovníctva, správy majetku, prevádzky a ostatných činností zabezpečujúcich 
chod úradu, 

j) predkladá návrh a rozpis ukazovateľov štátneho rozpočtu za úrad, vykonáva rozpočtové 
opatrenia v rozpočte úradu, riadi a metodicky usmerňuje úlohy súvisiace s hospodárením 
úradu, vypracováva a predkladá správy o hospodárení s prostriedkami úradu, 

k) predkladá návrhy na racionalizačné opatrenia, zodpovedá za hospodárne a efektívne 
nakladanie s prostriedkami úradu, za dodržiavanie rozpočtovej disciplíny, dbá o ochranu 
majetku štátu v správe úradu, 

l) vedie centrálnu evidenciu zmlúv za úrad, 
m) je predsedom škodovej komisie a zabezpečuje práce súvisiace s inventarizáciou majetku 

a účtovnou závierkou, 
n) podpisuje písomnosti vypracované referátom HTČ v internom styku medzi organizačnými 

útvarmi úradu, 
o) zodpovedá za zabezpečenie úloh hospodárskej správy budov, energetiky, technických 

činností, materiálov a dopravných prostriedkov, dopravnej služby, komplexnej 
personalistiky miezd, sociálnych podmienok, PO, BOZP i starostlivosti o zamestnancov 
v rámci rozpočtu úradu 

 
  (3)     Vedúci oddelení  
a) riadia a kontrolujú činnosť oddelenia a jeho referátov, priebežne kontrolujú dodržiavanie 

pracovnej disciplíny a plnenie pridelených úloh, 
b) schvaľujú čerpanie dovoleniek   a náhradného voľna podriadených , podpisujú výkazy 

mzdových nárokov, cestovné príkazy podriadeným, vykonávajú služobné hodnotenia 
podriadeným štátnym zamestnancom 

c) zodpovedajú za účelné využívanie zverených prostriedkov pre  plnenie úloh oddeleniam 
a jeho referátov 

d) zodpovedajú za formálnu a vecnú kvalitu pripravených podkladov pre opatrenia 
a rozhodnutia RÚVZ, 



e) pripravujú plán práce oddelenia a kontrolujú jeho plnenie, 
Za odbornú úroveň plnenia úloh oddelenia  a jeho referátov zodpovedajú priamo  regionálnej 
hygieničke. 
 
                   

(4)   Odborní  radcovia  majú pre plnenie  stanovených  úloh oddelenia  právomoc, 
primeranú  obsahu a rozsahu úloh a z toho vyplývajúcu zodpovednosť. 

  
(5)  Štátni zamestnanci pri výkone štátneho zdravotného dozoru:  
- majú oprávnenia ustanovené v § 54 ods.2  a § 55 ods.1 zák.č.355/2007 Z.z., 
- môžu na mieste uložiť opatrenia podľa § 55 ods.2  zák.č.355/2007 Z.z.  

 
Čl. 14 

Podpisovanie 
 

(1)   Regionálna hygienička, generálna tajomníčka  služobného úradu podpisuje všetky  
písomnosti vyhradené do jej právomoci podľa čl. 12 tohto organizačného poriadku a ďalšie 
písomnosti, ak si to vyhradí. 

  
(2)   Oprávnenie podpisovať za RÚVZ jednotlivé písomnosti je určené osobitným 

interným predpisom.(podpisové vzory a dispozičné oprávnenia) alebo splnomocnením 
regionálnej hygieničky 

 
(3) Oprávnenie podpisovať pre bankové a pokladničné operácie je upravené 

osobitným interným predpisom. 
Čl. 15 

Poradné orgány 
 

(1)  Pre  posudzovanie  a prerokovávanie  zásadných  otázok  činnosti  RÚVZ a pre 
operatívne riadenie má regionálna hygienička tieto poradné orgány : 
a) operatívna porada regionálnej hygieničky  
b) komisie 
 
     (2)  Operatívnej  porady  regionálnej hygieničky -  generálnej tajomníčky služobného 
úradu sa zúčastňujú  vedúca osobného úradu,  vedúci oddelení  a určení zamestnanci 
referátov.  Operatívnu poradu zvoláva  regionálna hygienička – generálna tajomníčka 
služobného úradu obvykle 1x za dva týždne. 

 
    (3)   Pre posudzovanie odborných problémov a vypracovanie návrhov na riadiace 
opatrenia,  zriaďuje regionálna hygienička tieto komisie: 
a) inventarizačná komisia, 
b) škodová komisia, 
c) vyraďovacia, 
d) likvidačná komisia, 
e) mzdová komisia, 
f) komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri prác. 

 
(4)   V  prípade  potreby   je regionálna hygienička  oprávnená  zriadiť aj ďalšie 

komisie. 
 



 (5)   Pre vypracovanie  rôznych  odborných  analýz ,  súhrnných  materiálov , môže 
regionálna hygienička zriadiť  komisie alebo pracovné skupiny ( napr.  komisie pri verejnom 
obstarávaní tovarov a služieb a prác). 

 
(6)  Členov komisií a pracovných skupín vymenúva a odvoláva regionálna hygienička. 

.  
 

 

Č A S Ť   IV. 

Z A M E S T N A N C I 
 

Čl. 16 
Pracovno-právne vzťahy 

 
(1) Štátno-zamestnanecké vzťahy, vrátane odmeňovania v RÚVZ sa spravujú zák. č. 

55/2017 Z .z, pracovno-právne vzťahy , vrátane odmeňovania  zák. č. 552/2003 Z.z. a zák. č. 
553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, ako aj ustanovenia zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce 
v znení neskorších predpisov s výnimkou tých ustanovení, ktorých vecný obsah je odchylne 
upravený  ustanoveniami vyššie uvedených právnych predpisov. 

  
(2) Podrobnosti o právach, povinnostiach a zodpovednosti zamestnancov ustanovuje 

Služobný poriadok a Pracovný poriadok RÚVZ. 
 

Čl. 17 
Pracovné funkcie 

 
 Základným článkom organizácie práce na RÚVZ je pracovná funkcia. Pri jej   tvorbe 

sa dodržiavajú všetky zásady a pravidlá organizácie riadenia a racionalizácie práce. Presný 
prieskum vyťaženosti jednotlivých činností, ktoré sa v úrade vykonávajú pre plnenie jeho 
úloh a zváženie ostatných faktorov, môže viesť k zmenám optimálneho počtu zamestnancov v 
organizačných jednotkách RÚVZ, resp. k systemizácii štátnozamestnaneckých miest.  
 

Čl. 18 
Odovzdávanie a preberanie funkcií 

 
(1)  Zamestnanec, ktorý trvalo opúšťa svoju funkciu (druh práce, opis 

štátnozamestnaneckého miesta), musí odovzdať celú agendu svojmu nástupcovi; ak nie je pri 
odovzdávaní určený nástupca, svojmu bezprostredne nadriadenému vedúcemu.  Pri  
odovzdávaní  funkcie vedúceho sa zistí a vyhodnotí stav a výsledky činnosti ním riadeného 
organizačného útvaru. 
Záznam, ktorý podpisujú odovzdávajúci, preberajúci a nadriadený zamestnanec, obsahuje 
najmä tieto náležitosti: 
- označenie odovzdávanej funkcie a organizačného útvaru, dátum vyhotovenia zápisnice 
- meno odovzdávajúceho, preberajúceho a nadriadeného zamestnanca,  
- súpis vybavených a nevybavených vecí s potrebnými informáciami, 
- súpis odovzdaných predmetov, pracovných pomôcok a pod., 
- zistenie skutočností rozhodných pre prípadné vyvodenie právnej zodpovednosti, 
- dátum začiatku a ukončenia odovzdávania funkcie, 
- ďalšie potrebné významné údaje. 



 
(2)   Pri zmene zamestnancov priamo zodpovedných za hospodárske a finančné 

prostriedky sa vykonáva mimoriadna inventúra zverených hospodárskych prostriedkov podľa 
osobitných predpisov.  Mimoriadna inventúra sa vykoná aj vtedy, ak dohoda o hmotnej  
zodpovednosti nebola alebo nemusela byť uzavretá, ale hospodárske prostriedky 
zamestnancovi boli preukázateľne zverené. 

 
Čl. 19 

Vzdelávanie zamestnancov 
 
 Štátni zamestnanci RÚVZ neustále prehlbujú svoju kvalifikáciu a to systematickým 
odborným  vzdelávaním   s   cieľom  priebežného  udržiavania , zdokonaľovania  a  dopĺňania 
požadovaných  vedomostí  a schopností  potrebných  na   výkon  štátnej služby  v   príslušnom 
odbore štátnej služby. Rovnako neustále prehlbujú svoju kvalifikáciu neustálym  odborným 
vzdelávaním aj zamestnanci vykonávajúci práce vo verejnom záujme.  
Zvyšovanie kvalifikácie štátnych zamestnancov i ostatných zamestnancov sa uskutočňuje 
v  súlade s potrebou zamestnávateľa za podmienok stanovených v zák. č. 55/2017  Z. z. 
a Zákonníkom   práce. 

 
 

Čl. 20 
Starostlivosť o zamestnancov 

 
 RÚVZ    pre   výkon    práce    zamestnancov    vytvára   na   pracovisku  zdravé  
a   bezpečné pracovné  podmienky, zaisťuje  zvyšovanie kultúry práce.  Na  úseku   
starostlivosti    o  zamestnancov RÚVZ postupuje v súlade s platnými právnymi predpismi. 
  
 
 

Čl. 21 
Pracovný poriadok 

 
Pre zabezpečenie plnenia pracovných úloh , pre organizáciu vnútorného poriadku v 

práci a pre upevnenie pracovnej disciplíny,  vydá  regionálna hygienička –generálna 
tajomníčka služobného úradu pre štátnych zamestnancov služobný poriadok  a pre   
zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme pracovný poriadok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Č A S Ť   V. 

ORGANIZAČNÉ ČLENENIE 
 

Čl. 22 
Základné organizačné členenie 

 
(1) RÚVZ  sa člení na tieto základné útvary :  
1. úsek regionálnej hygieničky – generálnej tajomníčky služobného úradu  
2. osobný úrad  
3. odborné oddelenia 

 
 
 
 

Čl. 23 
Úsek regionálnej hygieničky – generálnej tajomníčky služobného úradu 

 
Pod priame riadenie patria samostatné referáty, ktoré nie sú začlenené pod konkrétne 

oddelenia. Sú priamo podriadené regionálnej hygieničke – generálnej tajomníčke služobného 
úradu, ktorej priamo zodpovedajú za vykonávané činnosti. Zamestnanci týchto referátov ,s 
výnimkou  referátu vnútornej kontroly – registratúry, sekretariátu  sú zamestnancami 
vykonávajúcimi práce vo verejnom záujme. 

 
1. Referát vnútornej kontroly, registratúry, sekretariátu 

 
Predmetom činnosti je koordinovanie a organizovanie kontrolných akcií, ich príprava 
a analýza vrátane spracovania plánu kontroly, kontrolná činnosť. Vykonáva vnútornú 
kontrolu v rozsahu svojej pôsobnosti vymedzenej osobitnými predpismi a vnútornou 
smernicou. Vykonáva kontrolu hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu 
a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, predpisov 
platných pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Prešetruje a odstupuje na vybavenie 
v rámci vecnej príslušnosti sťažností, oznámenia, podnety a petície prijaté úradom 
a kontroluje ich vybavovanie, vedie evidenciu sťažnostnej agendy a agendy o slobodnom 
prístupe k informáciám. 
Vykonáva administratívne práce súvisiace s evidovaním, vybavovaním a kontrolou 
korešpondencie prostredníctvom elektronickej pošty zasielanej OVM do elektronickej 
schránky RÚVZ Bardejov. 
Zabezpečuje centrálnu evidenciu došlej a odoslanej pošty, ktorú spracováva v elektronickej 
forme. Zabezpečuje akty právoplatnosti rozhodnutí, práce ústrednej spisovne a registratúry, 
vedie centrálnu registratúru úradu. Vykonáva činnosti v systéme Centrálnej evidencie 
poplatkov. Zodpovedá za archiváciu písomnosti, ich uskladnenie, spracovanie, vyradenie. 
Usmerňuje a spolupracuje s organizačnými útvarmi pri spracovaní písomnosti podľa 
registratúrneho poriadku. Vypracúva registratúrny poriadok.  Sekretariát zabezpečuje v celom 
rozsahu práce pre regionálnu hygieničku –generálnu tajomníčku služobného úradu. 
Sekretariát plní tieto úlohy: 

- administratívne, korešpondenčné a evidenčné práce, vybavovanie korešpondencie, 
telefónneho styku 

- organizačné zabezpečenie zasadania rokovaní a návštev regionálnej hygieničky 
- doručenie pridelenej úradnej pošty príslušným oddeleniam 



- vedie evidenciu a výdaj poštových známok 
- zabezpečuje a eviduje knižný fond úradu, odbornú literatúru a časopisy úradu 

Tieto činnosti zabezpečuje štátny zamestnanec v rámci kumulácie činnosti. 
 

2. Referát PO a BOZP 
 
Zodpovedá za plnenie úloh na úseku požiarnej ochrany. Vykonáva pravidelné kontroly 

dodržiavania predpisov o požiarnej ochrane a plnenia príkazov, zákazov a pokynov týkajúcich 
sa požiarnej ochrany. Spolupracuje s orgánmi vykonávajúcimi štátny požiarny dozor. 
Riadi, kontroluje a hodnotí plnenie úloh RÚVZ a povinnosti zamestnancov a vedúcich 
zamestnancov úradu na úseku ochrany zdravia pri práci, prevencie vzniku úrazov a chorôb 
z povolania, spisuje záznamy o pracovných úrazoch a vedie ich evidenciu. Spolupracuje 
s orgánmi štátneho dozoru nad bezpečnosťou pri práci. Tieto činnosti sa zabezpečujú 
dodávateľsky na základe mandátnej zmluvy. 

 
 

Čl. 24 
Osobný úrad 

 
1) Osobný úrad je organizačný útvar služobného úradu RÚVZ, ktorý zabezpečuje 

plnenie úloh, ktoré služobnému úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov. 
(2) Zabezpečuje  uplatňovanie  pracovno-právnych vzťahov zamestnancov a právnych 

vzťahov upravujúcich služobný pomer 
 (3)  Osobný úrad : 

− vykonáva všetky  personálne činnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých 
vzťahov a pracovno- právnych vzťahov na úrade, zabezpečuje komplexnú agendu 
súvisiacu s prijímaním a prepúšťaním zamestnancov, s uzatváraním a rozviazaním 
pracovného pomeru a štátnozamestnaneckého pomeru, zabezpečuje evidenciu 
zamestnancov pre zdravotné poisťovne a sociálnu poisťovňu, 

− zabezpečuje uplatňovanie mzdových predpisov v úrade pri zaraďovaní zamestnanov 
do platových tried, stupňov a funkcií podľa platného katalógu pracovných činnosti 
a pri priznávaní príplatku k platu, náhrad miezd a odmien, 

− zabezpečuje vypracovanie systemizácie ŠZM 
− spracúva zapčítateľnú odbornú prax zamestnancov úradu, vedie evidenciu 

dochádzky, sleduje fond pracovného času , vypracúva mesačné podklady ku mzdám 
pre fiančnú učtáreň, 

− spracúva a realizuje systém trvalého zvyšovania kvalifikačnej úrovne úradu, 
zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie zamestnancov formou adaptačného 
a kompetenčného vzdelávania, predkladá návrhy kontinuálneho 
vzdelávania,vyhodnocuje plán vzdelávania, zabezpečuje zvyšovanie kvalifikácie 
zamestnancov 

− zabezpečuje výberové konania na obsadenie štátnozamestneneckých miest,  
− zabezpečuje výberové konanie na obsadenie vedúcich funkcií o výkone práce vo 

verejnom záujme, 
− usmerňuje mzdovú politiku úradu, plánuje potrebu mzdových prostriedkov, 

zodpovedá za ich použitie, 
− spracováva rozbory, analýzy a štatistiky týkajúce sa zamestnancov, mzdových 

prostriedkov, vzdelávania, 



− pripravuje podklady pre kolektívne vyjednávanie, realizáciu sociálnej politky 
zamestnávateľa  podľa platnej kolektívnej dohody, tvorbu a čerpanie sociálneho 
fondu, 

− vykonáva likvidáciu mzdových náležitosti zamestnancov úradu a odvodov 
poistného za zamestnávateľa, 

− pripravuje služobné predpisy, metodicky usmerňuje správnu aplikáciu služobných 
predpisov vydaných MZ SR alebo nadriadeným služobným úradom 

− zúčastňuje sa na tvorbe interných organizačných a riadiacich aktov úradu 
(4) Zamestnanci osobného úradu sú štátni zamestnanci. 

 
1. Referát hospodársko-technických činnosti 

 
Zabezpečuje plnenie úloh v oblasti ekonomicko – finančných a prevádzkovo- 

majetkových činností na úrade. Zabezpečuje financovanie a rozpočtovanie, zodpovedá za 
dodržiavanie rozpočtovej disciplíny, účtovnú evidenciu a tok sociálno - ekonomických 
informácií. Po stránke hospodárskej a prevádzkovej zabezpečuje chod úradu. Pri týchto 
činnostiach úzko spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi úradu, z ktorých získava 
podklady na zabezpečenie svojej činnosti. 
Ekonomické činnosti RÚVZ sú vykonávané v rámci kumulácie funkcii zamestnancami 
osobného úradu v štátnej službe. 
V rámci referátu hospodársko-technických činnosti sú vykonávané: 
- ekonomické činnosti 
- prevádzkovo- technické činnosti 
 
Zabezpečuje ekonomicko – finančné činnosti: 

− vypracováva návrh rozpočtu ako podklad pre MZ SR, rozpis schválených 
záväzných ukazovateľov a limitov, úpravy rozpočtu, 

− zabezpečuje rozborovú činnosť, spracováva analýzy hospodárenia a kontrolu 
čerpania rozpočtu, 

− komplexne zabezpečuje styk so štátnou pokladnicou a rozpočtovým informačným 
    systémom 

− zabezpečuje a vykonáva finančné účtovníctvo, účtovné závierky, konsolidovanú 
závierku JUŠ 

− vykonáva likvidáciu faktúr a zabezpečuje fakturáciu za výkony úradu, 
− zabezpečuje styk s peňažnými ústavmi, 
− zabezpečuje operatívno-technickú evidenciu, spravuje dlhodobý hnuteľný 

a nehnuteľný majetok, drobný hnuteľný majetok v správe úradu, zabezpečuje riadne 
hospodárenie s ním, jeho evidenciu, využívanie a inventarizáciu, vypracováva 
návrhy za zaradenie, vyradenie a likvidáciu majetku, vedie evidenciu majetku v 
CEM 

− vykonáva likvidáciu cestovných účtov zamestnancov 
− vedie skladové hospodárstvo 
− vedie pokladničnú službu, pokladničnú knihu, vyhotovuje príjmové a výdavkové 

pokladničné doklady, výbery hotovosti do pokladne 
− zverejňovanie zmlúv v centrálnom registri zmlúv 
 

Zabezpečuje prevádzkovo – technické činnosti: 
− zabezpečuje starostlivosť o ochranu majetku, správu budov a pozemkov, 
− zabezpečuje údržbu a opravy dodávateľsky, 



− zabezpečuje materiálno-technické zabezpečenie, nákup tovarov a služieb, 
− zabezpečuje plánovanie, prípravu a realizáciu investičných akcií stavebných aj 

strojových, 
− zabezpečuje komplexnú agendu verejného obstarávania, vrátane archivácie 

a výkazníctva, 
− zabezpečuje a riadi  prevádzku vozidiel, starostlivosť o vozový park, jeho technický 

stav a obnovu, prepravu osôb a nákladu, 
− zabezpečuje energetické a odpadové hospodárstvo, revízie vyhradených zariadení, 

plynových a elektrických spotrebičov, kotlov, ostatných, 
− zabezpečuje stravovanie zamestnancov úradu, 
− zabezpečuje upratovanie priestorov úradu, 
− zabezpečuje pranie, nákup OOPP zamestnancom úradu 
− zabezpečuje telekomunikačné služby pre úrad 
- zabezpečuje chod a údržbu informačného systému v RÚVZ. 
- zodpovedá za technickú realizáciu webovej stránky RÚVZ, jej aktualizáciu   
- zabezpečuje prevádzku počítačovej siete vrátane zabezpečenia bežnej údržby 

a opravy. 
 
Referát hospodársko-technických činnosti riadi vedúca osobného úradu v rámci kumulácie 
funkcií. 

Čl.25  
 

Oddelenie hygieny výživy a hygieny detí a mládeže, ktoré zahŕňa 
 

Referát hygieny  výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov 
zabezpečuje na úseku hygieny výživy plnenie úloh podľa zák.   355/2007 Z.z., predpisov na 
jeho  vykonanie, zákona 152/1995 Z.z. o potravinách, Potravinového kódexu SR, nariadenie 
N/ES/ č. 852/2004 o hygiene potravín. Sleduje hygienickú a zdravotnú neškodnosť a 
biologickú hodnotu požívatín a zdravotnú neškodnosť predmetov bežného používania (PBP). 
Posudzuje hygienické podmienky pre výrobu, spracovanie, skladovanie, dopravu, predaj a 
akúkoľvek inú   manipuláciu   s   požívatinami   a   PBP   a   tiež kontroluje ich dodržiavanie 
aj s ohľadom na minimalizovanie zdravotných rizík z požívatín a z PBP. Sleduje otázky 
vzťahu výživy ako faktora prostredia a človeka  a ich   vzájomnej podmienenosti, presadzuje 
hlavné zásady správnej výživy obyvateľstva v závislosti od základných fyziologických 
charakteristík a životných a pracovných podmienok. Vykonáva štátny zdravotný  
dozor, úradnú kontrolu potravín, pripravuje podklady pre opatrenia a rozhodnutia orgánu 
verejného zdravotníctva a orgánu pre úradnú kontrolu potravín. Podieľa sa na plnení 
programov ozdravenia výživy a iných celospoločensky významných programov a projektov 
(NPPZ a iné) a na budovaní informačného systému hygieny a epidemiológie. Prostredníctvom 
posudkovej činnosti orgánu na ochranu zdravia a štátneho zdravotného dozoru uplatňuje 
hygienické požiadavky v zariadeniach spoločného stravovania. Vykonáva  konzultačnú ,  
poradenskú  a  expertíznu  činnosť  v  problematike  hygieny  výživy  pre právnické osoby 
a fyzické osoby oprávnené na podnikanie v záujme vytvárania a ochrany podmienok 
priaznivých pre ochranu a podporu zdravia .V súčinnosti s ďalšími oddeleniami úradu 
analyzuje zdravotný stav  populácie a zúčastňuje sa na zdravotno-výchovných aktivitách 
úradu. 
Zabezpečuje úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva  v zmysle nariadenia vlády SR č. 
658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky . 

          



Referát hygieny detí a mládeže zabezpečuje na úseku hygieny detí a mládeže, 
plnenie úloh podľa zák. 355/2007 Z.z., predpisov na jeho vykonanie a koncepcie odboru 
hygieny detí a mládeže v podmienkach okresu Bardejov. Vykonáva štúdium a analýzu  
zdravotného stavu detí a mládeže vrátane vysokoškolákov, sledovanie a hodnotenie  
zdravotne  významných  aspektov  životných  podmienok  detí  a mládeže (životné prostredie, 
spôsob života, výživová spotreba), štúdium vzťahov medzi faktormi životného prostredia a 
zdravotným  stavom  detí  a mládeže , kontrolu  dodržiavania  ustanovených  zdravotných  
kritérií životných a pracovných podmienok detí a mládeže. Vykonáva štátny zdravotný dozor 
nad vytváraním a ochranou zdravých životných podmienok a nad ochranou zdravia detí a 
mládeže. Pripravuje podklady pre opatrenia a rozhodnutia RÚVZ. Podieľa sa na plnení 
projektov a programov na ochranu zdravia detí a mládeže  stanovených HH SR, sleduje 
zdravotný stav a vykonáva výchovu ku zdraviu, zúčastňuje sa na zdravotno – výchovných 
aktivitách úradu. Vykonáva metodickú, konzultačnú a poradenskú  činnosť  v  rámci  svojej  
odbornej pôsobnosti, sleduje a v súčinnosti s ďalšími oddeleniami úradu analyzuje zdravotný 
stav populácie, zúčastňuje sa na zdravotno-výchovných aktivitách úradu. 
 
                                                    

Čl. 26  
 

               Oddelenie hygieny prostredia a práce, ktoré zahŕňa: 
 

Referát hygieny životného prostredia a zdravia zabezpečuje na úseku hygieny 
životného prostredia plnenie úloh podľa zák. 355/2007 Z.z., predpisov na jeho  vykonanie 
a koncepcie odboru hygieny životného prostredia a zdravia v podmienkach okresu Bardejov. 
Zameriava sa hlavne na problematiku vplyvu jednotlivých biopozitívnych a bionegatívnych 
faktorov vyskytujúcich sa v zložkách prírodného a antropogénne zmeneného alebo 
vytvoreného prostredia na zdravie ľudí. Prostredníctvom posudkovej činnosti orgánu 
verejného zdravotníctva a štátneho zdravotného dozoru uplatňuje hygienické požiadavky pri 
vymedzovaní a využívaní ochranných pásiem, pri zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou v 
procese územného plánovania   a   pri výstavbe vybraných stavieb, pri posudzovaní 
sociálnych,  epidemiologicky závažných, rekreačných, športových a ubytovacích služieb, 
vrátane podmienok bývania. Pripravuje aj ďalšie podklady a stanoviská pre opatrenia a 
rozhodnutia RÚVZ, zabezpečuje plnenie špecializovaných úloh stanovených MZ SR, najmä v 
problematike  sledovania vplyvu jednotlivých zložiek životného prostredia (voda, pôda, 
ovzdušie) na zdravie ľudí. Vykonáva metodickú, konzultačnú a poradenskú  činnosť v rámci 
svojej odbornej pôsobnosti, sleduje a v súčinnosti s ďalšími oddeleniami úradu analyzuje 
zdravotný stav populácie, zúčastňuje sa na zdravotno-výchovných aktivitách  úradu. 
 

Referát preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie zabezpečuje  na  úseku 
preventívneho pracovného lekárstva , plnenie úloh podľa   zák.  355/2007 Z.z. a  koncepcie   
odboru preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie  v podmienkach okresu  Bardejov. 
Sleduje vplyv pracovného prostredia a podmienok práce na zdravie zamestnancov. Získané 
poznatky využíva pre hodnotenie bionegatívnych a biopozitívnych vplyvov faktorov 
pracovného prostredia na zdravie zamestnancov a na usmerňovanie celospoločenskej  a  
zdravotníckej prevencie ochorení a poškodenia    zdravia   podmienených  prácou  a   pre  
usmerňovanie  rozvoja  a  podpory  zdravia zamestnancov. Vykonáva štátny zdravotný dozor 
na zverenom úseku činnosti, pripravuje podklady pre opatrenia a rozhodnutia orgánu 
verejného zdravotníctva. Zabezpečuje výkon objektivizácie rizikových faktorov práce 
a pracovného prostredia prostredníctvom spádového laboratória, vykonáva včasnú 
diagnostiku reverzibilných genetických poškodení u exponovaných skupín populácie pri 



manipulácií s veľmi jedovatými látkami a prípravkami , pri používaní biologických faktorov 
a pri posudzovaní rizík na pracovisku. Vykonáva metodickú, konzultačnú a poradenskú  
činnosť v rámci svojej odbornej pôsobnosti, sleduje a  v súčinnosti s ďalšími oddeleniami 
úradu analyzuje zdravotný stav populácie, zúčastňuje sa na zdravotno-výchovných aktivitách 
úradu 

Čl. 27 
 

Oddelenie epidemiológie  a výchovy  k zdraviu, ktoré zahŕňa: 
 

Referát epidemiológie zabezpečuje plnenie úloh podľa zák.   355/2007 Z.z. a 
vykonávacích predpisov  a koncepcie  odboru epidemiológie v podmienkach okresu Bardejov. 
Sleduje infekčné choroby a analyzuje epidemiologickú situáciu, vykonáva surveillance 
všetkých sledovaných nákaz   ( ochorení  i nosičstva ) , plánovanie, vypracovanie, 
organizácia, riadenie a koordinácia  opatrení vrátane organizácie a riadenia výkonov 
špecifickej profylaxie a účasť na ich výkone. 

Plánuje, spracováva, organizuje, riadi a koordinuje represívne protiepidemické 
opatrenia a účasť na ich  výkone  v ohniskách  nákazy , sleduje , kontroluje  a vyhodnocuje  
účinnosť  preventívnych a represívnych protiepidemických opatrení. Zabezpečuje  realizáciu  
štúdií, epidemiologický výskum a hodnotenie aktuálneho stavu a trendu vývoja 
epidemiologickej situácie. Podieľa sa na metodickom a odbornom vedení zdravotníckych 
zariadení a pracovníkov na úseku hygieny, dezinfekcie , sterilizácie  a  opatrení proti 
prenosným ochoreniam v zdravotníckych zariadeniach na území okresu, vykonáva analýzy 
hlásených nozokomiálnych nákaz a navrhuje opatrenia na zabránenie ich ďalšieho šírenia. 
Sleduje výskyt zoonóz   a nákaz  s  prírodnou ohniskovosťou , zabezpečuje  zber , triedenie , 
analýzu   a  interpretáciu  vybraných epidemiologických  údajov a zber  údajov  o  výskyte 
epidemiologicky závažného obtiažneho hmyzu a hlodavcov. Vykonáva metodické 
usmerňovanie a kontrolu činnosti pracovníkov deratizačných skupín. Pripravuje   podklady    
pre  opatrenia   a   rozhodnutia   orgánu    verejného zdravotníctva,    vykonáva konzultačnú  
činnosť v rámci svojej odbornosti, sleduje   zdravotný  stav  a  vykonáva výchovu k zdraviu. 
Vykonáva hodnotenie imunitného stavu obyvateľstva na základe výsledkov kontrol očkovania 
a imunologických prehľadov a poradenskú činnosť v oblasti prevencie prenosných 
i chronických chorôb a očkovania. 

 
Referát výchovy  zdraviu  napĺňa  ciele  a  priority v oblasti ochrany a upevňovania 

zdravia, ktorých rámec je daný globálnou    stratégiou    WHO  –   zdravie  21  –  zdravie   pre  
všetkých   v   21. storočí   a   ktorých rozpracovanie  a smerovanie  je  určené  
v  dokumentoch  a  integrovaných programoch  európskeho,  celoštátneho,  regionálneho  
a miestneho charakteru (akčné programy, NPPZ, CINDI, Zdravé mestá, Zdravé školy a i). 
Zdravotný  stav ,  jeho zmeny  ako  aj  úroveň  zdravotného  uvedomenia  obyvateľstva    
monitoruje prieskumami, zapájaním sa do spoluriešiteľských projektov, vypracovávaním 
a realizáciou projektov vlastnej   proveniencie. K    intervencii   najširších   vrstiev  
spoločnosti    používa   rôzne  formy   sprostredkovania  informácií.  K  znižovaniu   výskytu   
rizikových   faktorov    neprenosných  chorôb   prispieva    úsek   priamou  participáciou  na  
bezplatnom  poskytovaní  služieb  a súčasne   koordináciou  činností  sústredených 
v    poradenskom   centre   zdravotnej  výchovy   a  podpory  zdravia,   včítane   vytvárania   
databázy údajov.  Súčasťou  práce  je  interná  a  externá   forma   spolupráce , s  akcentom  na  
štátnu  správu, samosprávu , oblasť  zdravotníctva  a  mimovládne  organizácie  a  taktiež  
zapájanie  sa do školiacej činnosti. V projekte  CINDI   plní   ciele   programu  a  podieľa   sa  
na odborných  intervenčných   aktivitách programu vrátane poskytovania služieb v poradni 
zdravia. Spolupracuje  s  regionálnymi  inštitúciami ,  ktoré  spolupôsobia   pri  formovaní 



zdravotnej kultúry obyvateľstva  ( školy,  osvetové zariadenia  SČK , občianske  hnutia, 
združenia, komunity, nadácie ) , pripravuje  rozličné  formy  zdravotno  -  výchovných  
materiálov   s   aktuálnou   tematikou   potrieb regiónu. V oblasti zdravotníckej informatiky 
a štatistiky zabezpečuje zber údajov na úseku ochrany zdravia, ich prenos, uchovávanie, 
analýzy a vyhodnocovanie, ďalej koordinuje prácu s vybranými programovými systémami 
celoštátneho charakteru. Zabezpečuje vyhodnotenie informácií súvisiacich s ochranou zdravia 
ľudí s využitím štatisticko-matematických a grafických metód, ich uchovávanie, analýzy 
a interpretáciu.  
Podieľa sa na plnení úloh v oblasti informačných a integrovaných výchovných aktivít 
obyvateľstva pri ochrane, podpore a rozvoji zdravia a v oblasti tvorby a spracovania 
programov v zdravotníckej informatike a v prevencii chronických ochorení. Vykonáva 
štatistické spracovanie výsledkov, prehľadov a analýz zdravotnej problematiky podľa potrieb 
jednotlivých oddelení RÚVZ. Organizačne zabezpečuje a vedie poradne: pre tehotné, 
pohybovej aktivity, fajčenia. 
 
Zamestnanci referátov sú štátni zamestnanci. 

 
 

 
Čl. 31 

ČASŤ  VI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
(1) Organizačný poriadok spolu s prílohou – Organizačná štruktúra nadobúda účinnosť 

dňom 1.  júla 2017. 
(2) Dňom účinnosti tohto organizačného poriadku RÚVZ, ruší sa organizačný 

poriadok RÚVZ so sídlom v Bardejove zo  dňa   31.1. 2013,  dodatok č. 1 zo dňa 28.3.2014 
a dodatok č. 2 zo dňa  16.5.2017. 

3) Zmeny a doplnky organizačného poriadku sa vykonávajú formou dodatkov 
 

V Bardejove, dňa  30.6.2017   
 
 
 
 
Prerokované v ZOO SOZ Z a SS pri RÚVZ Bardejov MUDr. Jana Zbyňovská 
Bc. Alena Šuťaková      regionálna hygienička a 
predsedníčka odborovej organizácie   generálna tajomníčka  

služobného úradu 
    

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


