
História 

 

Na právnom základe vznikla hygienická služba na území Československej republiky, 

Národné zhromaždenie Československej republiky dňa 28. marca 1952 schválilo 

Zákon č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti. Výkonnými zariadeniami  

hygienicko-epidemiologickej služby boli krajské a okresné hygienicko-epidemiologické 

stanice (KHES, OHES), ako zariadenia príslušných národných výborov. V roku 1960 sa 

stávajú začleneným zariadením krajských resp. okresných ústavov národného zdravia 

(KÚNZ, OÚNZ).  

 

V roku 1966 Československý parlament prijal zákon č.20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie 

ľudu. Zákon dôraznejšie vymedzil povinnosti vlády, podnikov, družstiev a iných organizácií 

v utváraní a ochrane zdravých životných a pracovných podmienok a zdravého spôsobu života 

a práce. Názov hygienicko-epidemiologická služba nahrádza sa termínom hygienická služba 

a menia sa aj názvy zariadení na krajské a okresné hygienické stanice (KHS a OHS).  

Jednotné zásady zriaďovania hygienických staníc ustanovila vyhláška Ministerstva 

zdravotníctva ČSR č.19/1975 Zb. o sústave zdravotníckych zariadení. Zriadili sa 2 typy: typ 

okresná hygienická stanica (OHS) a typ krajská hygienická stanica (KHS). 

Novelou zákona č.20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu zákonom NR SR 

č. 416/1991 Zb. sa začali uskutočňovať opatrenia na transformáciu, už bývalých hygienických 

staníc, na nový typ zariadení. V dôsledku toho nastal rad zmien, ako je zmena názvu na ústav 

hygieny a epidemiológie (ÚHE), v dôsledku rozpadu systému OÚNZ ústavy hygieny 

a epidemiológie a špecializované ústavy (ÚHE a ŠÚHE) stávajú samostatnými 

hospodárskymi organizáciami, riadenými a financovanými priamo MZ, a iné zmeny. 

Na Ústave hygieny a epidemiológie Dunajská Streda pri oddelení výchovy k zdraviu bol 

zriadený a dňa 29. apríla 1993 slávnostne otvorený prvý mestský centrum podpory zdravia 

na Slovensku. 

 

Národná rada SR dňa 24.08.1994 sa uzniesla na zákone č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia 

ľudí. Orgánmi na ochranu zdravia sa stali Ministerstvo zdravotníctva SR, štátní okresní 

hygienici na okresných úradoch a štátní obvodní hygienici na obvodných úradoch. 

Ministerstvo zdravotníctva SR súčasne zriaďuje na plnenie úloh na úseku ochrany zdravia 

štátne zdravotné ústavy, ktoré sú súčasťou siete zdravotníckych zariadení. Tento zákon 

nadobúda účinnosť 1.1.1995.  



Novelou zákona 578/2003 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 272/1994 Z. z.  o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov sa stali orgánmi na ochranu zdravia Ministerstvo zdravotníctva 

SR, úrad verejného zdravotníctva, regionálne úrady verejného zdravotníctva a príloha č.2  

určuje sídla a územné obvody regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Novela 

nadobúda účinnosť 1. januára 2004. 

Od 1.1.2005 sa na úrovni okresov zrušili hygienické laboratóriá. 

 

Dňa 02.02.2006 Národná rada SR sa uzniesla na zákone č.126/2006 Z.z. o verejnom 

zdravotníctve. Orgánmi verejného zdravotníctva sú: Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad 

verejného zdravotníctva SR, regionálne úrady verejného zdravotníctva, Ministerstvo obrany 

SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo 

spravodlivosti SR, Slovenská informačná služba. Zákon nadobudol platnosť 1.6.2006. 

 

Dňa 21.07.2007 Národná rada SR sa uzniesla na zákone č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia. Orgánmi verejného zdravotníctva sú: Ministerstvo zdravotníctva 

SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, regionálne úrady verejného zdravotníctva, Ministerstvo 

obrany SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR,  

Slovenská informačná služba. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede je rozpočtová 

organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva.  

Pôsobnosť úradu je na území okresu Dunajská Streda, ktorý je najväčším okresom 

v kraji. Okres patrí medzi najproduktívnejšie poľnohospodárske oblasti, ktoré prevažujú 

nad  priemyselnou výrobou. 

Činnosť úradu vychádza z plnenia stanovených hlavných úloh, projektov, z ustanovení 

zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona                               

NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákona                            

NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. 

Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj 

vedúcim služobného úradu. 

V činnosti ako aj v počte zamestnancov došlo k významnej zmene  31.12.2004, kedy 

bola ukončená akreditovaná laboratórna činnosť spojená so znížením počtu pracovníkov.  



Celkový počet zamestnancov od 1.1.2011  je 34. 

 

 

 

 


