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Prvá okresná hygieničká 
MUDr. Mária Letková 
OHES Spišská Nová Ves  

MUDr. Vlastimil Fluss 
Prvý riaditeľ OHES v Spišskej Novej Vsi  
1952 -1953  

Odd. komunálnej hygieny  

na ul. B.Nemcovej  

Spišská Nová Ves 



pracovníci  
OHES  
Gelnica 

Rok 1958 dvor OHES Gelnica 

mikrobiológia 



OHES 
L e v o č a 
1952 

prvý motocykel na OHES v Levoči 

Prvé  sanitné vozidlo 



v roku 1954 pri hygienickej očiste 
 cigánskej osade 

  Pracovníci 

  OHES Spišská Nová Ves 
  pred domom Dr. Biela 



 Spoločné  chvíle oddychu  
 na lyžovačke  na Štrbskom plese,   
 v popredí  MUDr. Letková   
 1955 

 na ceste z Mlyniek 
po asanácii  

karantenovanej skupiny  
košických študentov 

1956 



Dozorné funkcie 
 pracovníkov OHES  

 pri hromadných akciách 
 a členovia OV ČSČK  

1958 

Pri laboratórnych prácach 
1957 



  V strede sediaca MUDr. Mária Letková 
  ocenená vyznamenaním 
  za výsledky práce 
  1959 

Priestory OHES SNV  
na ulici Dr. Brulla 

1961 



Večer  
pracovnej  

slávy 
  1986 



 

MUDr. Zoltán Krásnik 
okresný hygienik  
1967 -1977 

Aktív SCHKO Slovenský raj – ochrana 
prírodného prostredia 
Za účasti OHES SNV 

1969 



Likvidácia svrabu  
v cigánskej osade pri Letanovciach  
1974 



Prvý máj – manifestácia 1975 a 1980  



Laboratórna miestnosť  

Presťahovaná OHS  
do hotela Panoráma SNV   
8.-9. Poschodie  
1978 

Vybavená kancelária v hoteli Panoráma 

MUDr. Otto Melter  
okresný hygienik 
1978 - 1990 



Branné cvičenie  
spojené s gulašpartiou 
1985 



Odber povrchových vzoriek vôd 
1980 

Obhliadka vodných zdrojov 
a prameňov 

1987 



Podnikový výlet na Orave 
1986  

Deň detí na  Pieninách 
1986 

Tornaľa  
upratovanie podnikových chatiek 

pred sezónou 
1998 



 Práca v laboratóriu  
 v bývalej budove NsP 
 po roku 1989  



MUDr. Peter Vokál  
okresný hygienik  
Okresnej hygienickej  stanice   
neskôr 
Štátneho zdravotného ústavu 
Spišská Nová Ves 
1990 - 1995 



Budova  
Štátneho zdravotného ústavu 
Spišská Nová Ves 
pred rekonštrukciou 
rok 2003 



Vianočné posedenie 
1994 



Terénna poradňa zdravia   
Svetový deň zdravia 



MUDr. Elena Gajdošová, 
Okresná hygienička 
1996 -2010 
a 
riaditeľka  Štátneho zdravotného ústavu, 
neskôr 
regionálna hygienička 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  

Práca na sekretariáte 



50 výročie založenia  
hygienickej služby 
 
Odovzdávanie  
ďakovných listov 
za dlhoročnú prácu  
v hygienickej službe 
2002 



Pracovníci ŠZÚ SNV 
a aktivisti nadácie InfoRoma 
Projekt 
Zdravotný stav detí , žien a chudobných komunít  v SR 
2002 



Činnosť  
Poradňa optimalizácie pohybovej aktivity 
2008 



Svetový deň zeme 
2009 
RÚVZ, žiaci ZŠ Ing. Kožucha a Vlastivedné múzeum SNV 

rozdávali informačné letáčiky o ochrane životného prostredia. 

 



Projekt PoZdraVy 
Stage – význam pohybovej aktivity 



Projekt PoZdraVy 
Stage – racionálna výživa a pitný režim  



Projekt PoZdraVy 
Stage – škodlivosť fajčenia 



Projekt PoZdraVy 
Stage – alkohol  



Regionálna hygienička 
2011 ... doteraz 

 
a 

vedúci oddelení 
 

Regionálneho úradu 
 verejného zdravotníctva  

Spišská Nová Ves 
2011 



38. DNI ZDRAVOTNEJ VÝCHOVY  
    MUDr. IVANA STODOLU 
     ÚVZ Slovenskej republiky, hlavný hygienik  
     Regionálny úrad verejného zdravotníctva   
     Spišská Nová Ves 
     22. – 23. október 2014 
     Hotel  Čingov, Slovenský  raj  

Príhovor hlavného hygienika SR 
prof. MUDr. Ivana Rovného, MPH., PhD. 

Hlavný hygienik SR 
a skupina 10-tich ocenených medailov MUDr. Ivana Stodolu 
za prínos v oblasti zdravotnej výchovy 

Príhovor regionálnej hygieničky 
MUDr. Renaty Hudákovej 



 Tento pojem sa utváral po dlhé stáročia a je spojený s vývojom názorov na 
zdravie a na možnosti jeho ochránenia a upevnenia. Od pôvodných primitívnych foriem 
liečiteľstva cez Hipokrata, Galena a Avicennu sa formovala dnešná medicína. Snaha 
zabrániť šíreniu infekčných chorôb viedla cez formulovanie základných pravidiel 
hygieny a epidemiológie až po vytvorenie týchto samostatných vedných odborov. 
Snaha dožiť sa vyššieho veku v zdraví a zabrániť vzniku ochorení viedla k vytvoreniu 
pravidiel zdravej životosprávy ako ich formulovala napríklad salernská škola, 
neskôr Komenský a mnohí iní. Anglickí vedci Graunt, Petty a  Halley sú zakladateľmi 
zdravotníckej štatistiky, ktorá umožnila presnejšie poznanie zdravotného stavu 
obyvateľstva. Napokon v polovine 19. storočia vzniká pojem „sociálnej medicíny“, pod 
ktorým sa združujú poznatky o zdravotnom stave obyvateľstva. Mimoriadny význam 
pre formovanie odboru verejného zdravotníctva mal Virchow, ktorý podčiarkol význam 
sociálnych reforiem pre zdravie obyvateľstva a povinnosť spoločnosti chrániť zdravie 
všetkých svojich členov. Súbežne so sociálnym lekárstvom sa vyvíjala HYGIENA, ktorá 
bola v anglosaských zemiach nazývaná „Public Health“, čiže verejné zdravie. Tento 
termín sa začal používať okolo roku 1840 pre zdravotnícke zákonodárstvo a sanitárne 
opatrenia na podporu zdravia sociálne slabých vrstiev obyvateľstva. 

 Verejné zdravotníctvo 



 V roku 1952 prijala komisia expertov WHO adaptovanú definíciu  C.E.A. 
Winslowa z roku 1923: „Public Health je veda a umenie o prevencii chorôb, 
predlžovaní života, rozvoji telesného a duševného zdravia a o efektívnosti cestou 
organizovaného úsilia spoločnosti“. Táto definícia poslúžila ako základ pre 
definíciu, prijatú a vydanú Ministertsvom zdravotníctva SR v prvej koncepcii 
verejného zdravotníctva z roku 1997. 
 Vývoj potvrdzuje zložitosť pojmu „VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO“, ako 
aj jeho multidisciplinárny charakter s výrazným podielom sociálneho lekárstva, 
hygieny, epidemiológie, štatistiky, výchovy k zdraviu a podpory zdravia, ako 
i ďalších odborov.  
 Mnohorakosť pohľadov umožňuje rôznosť názorov a rôznosť definícií, 
ale potencuje tiež jeho dynamický rozvoj ako moderného vedného odboru, 
vytvárajúceho nielen exaktné podklady pre formulovanie štátnej zdravotnej 
politiky, ale napomáhajúceho zlepšeniu zdravotného stavu populácie. 

Definícia  


