
Organizačná štruktúra RÚVZ Spišská Nová Ves platná k 01.10.2022

Vedúci odd. (ŠS) - odborný radca

Informatik (VZ) - platová trieda 8 THP (VZ) - platová trieda 5

THP (VZ) - platová trieda 5

Vedúci odd. (ŠS) - odborný radca Vodič (VZ) - platová trieda 2

Vodič (VZ) - platová trieda 2

Verejný zdravotník (ŠS) - radca

Vedúci odd. (ŠS) - odborný radca

Verejný zdravotník (ŠS) - radca

Verejný zdravotník (ŠS) - radca

Vedúci odd. (ŠS) - odborný radca

Verejný zdravotník (ŠS) - radca

Verejný zdravotník (ŠS) - radca

Vedúci odd. (ŠS) - odborný radca

Vysvetlivky:

ŠS - štátna služba

VZ - výkon práce vo verejnom záujme 

Verejný zdravotník (ŠS) - radca THP - technicko-hospodársky pracovník

Verejný zdravotník (ŠS) - radca

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi,                                                                                             
                      A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves

Regionálny hygienik, 
generálny tajomník 
(ŠS) - hlavný radca

Úsek regionálneho 
hygienika, 

generálneho 
tajomníka

Sekretariát (VZ) - platová trieda 4          
        

Osobný úrad a 
technicko-

hospodárske činnosti

Právnik / kontrolór (ŠS) - odborný 
radca

Upratovačka (VZ) - platová trieda 1

Oddelenie hygieny 
životného prostredia 

a zdravia

Verejný zdravotník (ŠS) - samostatný 
radca
Verejný zdravotník (ŠS) - samostatný 
radca
Verejný zdravotník (ŠS) - samostatný 
radca 

Oddelenie hygieny 
výživy, bezpečnosti 

potravín a 
kozmetických 

výrobkov

Verejný zdravotník (ŠS) - samostatný 
radca - RD

Verejný zdravotník (ŠS) - samostatný 
radca
Verejný zdravotník (ŠS) - samostatný 
radca

Oddelenie hygieny 
detí a mládeže

Vedúci odd. (ŠS) - odborný radca - 
neobsadené

Verejný zdravotník (ŠS) - samostatný 
radca

Oddelenie 
preventívneho 

pracovného lekárstva

Verejný zdravotník (ŠS) - samostatný 
radca
Verejný zdravotník (ŠS) - samostatný 
radca

Oddelenie 
epidemiológie

Verejný zdravotník (ŠS) - samostatný 
radca - neobsadené

Verejný zdravotník (ŠS) - samostatný 
radca

Verejný zdravotník (ŠS) - samostatný 
radca

Oddelenie podpory 
zdravia a výchovy k 

zdraviu

Vedúci odd. (VZ) - lekár, platová trieda 
8

Verejný zdravotník (VZ) - platová trieda 
5

Verejný zdravotník (VZ) - platová trieda 
5


	Schéma OŠ

