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 Vec: Charakteristika Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom   

          v Bardejove. 

 

Pri vzniku hygienickej služby v okrese Bardejov v roku 1952 plnenie úloh 

zabezpečovali 3 pracovníci (1 lekár, 1 AHS a 1 vodič) v jednej malej  miestnosti vtedajšieho 

pľúcneho oddelenia na Kúpeľnej ulici v Bardejove. V roku 1961, po vybudovaní prízemnej 

budovy OHS v areáli bývalého OÚNZ  Bardejov, po rekonštrukcii dezinfekčnej stanice bolo 

zriadené oddelenie mikrobiológie a začalo sa pracovať v 3 laboratóriách. Pracovníci OHS 

v Bardejove zabezpečovali plnenie úloh hygienickej služby v okresoch Bardejov, Giraltovce, 

Svidník a Stropkov až do roku 1968 , s tým, že hygienické laboratória OHS v Bardejove 

poskytovali laboratórny servis pre OHS Svidník až do konca osemdesiatych rokov, kedy boli 

dobudované ich laboratória.  

 Práca hygienickej služby bola zameraná predovšetkým na výkony v teréne pri riešení 

problémov súvisiacich s infekčnými ochoreniami, zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou 

a výkon bežného hygienického dozoru v potravinárskych zariadeniach. V rámci špecifickej 

prevencie prenosných ochorení bola mimoriadna pozornosť venovaná očkovaciemu 

a virologickému programu. Úplne boli zlikvidované také závažné ochorenia ako detská obrna, 

záškrt, čierny kašeľ, osýpky. 

 V roku 1991 bola ukončená výstavba novej budovy OHS na ul. Kuzmányho 18 

v Bardejove, kde koncom roka sa presťahovali všetky jej terénne oddelenia, oddelenia 

chemických analýz a mikrobiológie životného prostredia okrem oddelenia  klinickej 

mikrobiológie, ktoré bolo priradené k NsP Bardejov. 

 V roku 1992 zanikla OHS a vznikol Ústav hygieny a epidemiológie, ktorý sa v roku 

1995 pretransformoval na Štátny zdravotný ústav. Tento zanikol v roku 2004 zriadením 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove. Akreditované laboratória 

mikrobiológie životného prostredia a chemických analýz boli zrušené k 31.12.2004 

a laboratórny servis pre potreby okresu Bardejov zabezpečuje RÚVZ so sídlom v Prešove. 

Územná pôsobnosť RÚVZ Bardejov je okres Bardejov, ktorý má 77 774 obyvateľov, 

86 obcí včítane Bardejova s rozlohou 937 km2.  Hospodárstvo mesta a okresu je 

charakterizované priemyselno- poľnohospodárskou výrobou, rozvojom cestovného ruchu 

a súvisiacich obchodných a službových činnosti. Významnou charakteristickou črtou okresu 

sú Bardejovské Kúpele s medzinárodnou pôsobnosťou, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť 

v rámci vykonávania štátneho zdravotného dozoru. V okrese máme 24 rómskych obcí 

s počtom obyvateľov približne 10 420 ( údaj z Atlas rómskych komunít na Slovensku 2019) , 

čo predstavuje 13,40 % z celkového počtu obyvateľov okresu. V súvislosti s tým, sa RÚVZ  

so sídlom  v Bardejove podieľal na plnení Programu podpory zdravia znevýhodnených skupín 

populácie od roku 2007 do roku 2011. Z celkového počtu obyvateľov okresu je pitnou vodou 

z verejných vodovodov zásobovaných 85,13 % obyvateľov. Z hľadiska zamestnanosti patrí 

medzi okresy s najnižšou zamestnanosťou. 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove má 26 zamestnancov 

z toho 1 VŠ, ktorá je vo funkcii regionálnej hygieničky a generálnej tajomníčky služobného 



úradu.  Z celkového počtu 26  zamestnancov pracuje 23 štátnych zamestnancov a 3 

zamestnanci vo verejnom záujme. V RÚVZ Bardejov pracuje 17 zamestnancov s VŠ  

vzdelaním II. stupňa, ( 2 lekári, 8 Mgr. , 5 Ing., 1 MVDr, 1 PhDr..) ,1 VŠ  I. stupňa,   3 

DAHE, 2 AHE,  3 zamestnanci s ÚSO vzdelaním. Z celkového počtu zamestnancov je 21 

žien a 5 mužov. Priemerný vek zamestnancov je 51 rokov. 

 Mena okresných hygienikov, riaditeľov, regionálnych hygienikov: 

1952 - 1956     MUDr. František Radáč, MUDr. Michal Dolniak, MUDr. Ivan Kusenda, 

                        MUDr. Marcel Altman 

1956 - 1964  MUDr. Anton Kalina 

1964 - 1965  MUDr. Milan Zrubec 

1965 - 1974  MUDr. Ivan Galvánek 

1974 - 1995  MUDr. Pavol Slezák 

1995 – 2007  MUDr. Július Zbyňovský, MPH bol členom poradného zboru hlavného    

                         hygienika SR 

2007 – 2010  MVDr. Dana Džupirová, bola členkou poradného zboru hlavného hygienika      

 SR 

2011 -2012  MUDr. Jana Zbyňovská 

2012 - 2017  MVDr. Dana Džupirová 

2017 –   MUDr. Jana  Zbyňovská 
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