
Predmet činnosti Odboru laboratórnych činností podľa jednotlivých 
oddelení

Skúšobné  laboratórium  vykonáva  akreditované  a neakreditované  skúšanie,  pričom 

akreditované  činnosti  vykonáva  podľa  rozsahu  akreditácie  v súlade  s normou  ISO/IEC 

17025:2005.

1. Oddelenie chemických a     fyzikálnych analýz  

Laboratórium chemických analýz     vôd    vykonáva skúšanie chemických  a fyzikálno- 

chemických ukazovateľov vzoriek vôd ( pitných, minerálnych, pramenitých, balených 

povrchových a vôd určených na kúpanie).

Laboratórium chemických analýz   požívatín   vykonáva skúšanie chemických a fyzikálno-

chemických ukazovateľov, skúšanie na prítomnosť cudzorodých látok vo vzorkách 

požívatín rastlinného a živočíšneho pôvodu a v predmetoch bežného používania.

Laboratórium chemických analýz   pracovných expozícií a     biologických expozičných testov   

vykonáva  odbery  vzoriek  aerosólov  v  pracovnom  ovzduší, vnútornom  ovzduší  budov, 

ovzduší  odoberaného  v komunálnom  prostredí  sídelných  útvarov  pre  gravimetrické, 

fyzikálno-chemické  a chemické  skúšanie  a  skúšanie  vzoriek  biologického  materiálu  na 

obsah  metabolitov  chemických  látok  u  pracovníkov  exponovaných  týmto  chemickým 

faktorom.  Odbery  vzoriek  ovzdušia  vykonávajú  poverení  pracovníci  OLČ,  vzorky 

biologického  materiálu  poverení  pracovníci  OLČ,  pracovníci  zdravotnej  služby,  resp. 

praktickí a závodní lekári v rámci preventívnych lekárskych prehliadok pracovníkov. 

Pracovisko  objektivizácie  faktorov  pracovného  prostredia  a     podmienok  práce   sleduje 

bionegatívne a biopozitívne vplyvy faktorov pracovného prostredia na zdravie pracovníkov 

za účelom ochrany a rozvoja  ich  zdravia  a pracovnej  pohody.  Vykonáva objektivizáciu 

faktorov práce a pracovného prostredia  fyzikálnymi metódami.

2  . Oddelenie mikrobiológie životného prostredia  

Mikrobiologické  laboratóriá monitorujú  zložky  životného  prostredia  mikrobiologickými 

metódami,  vyšetrujú požívatiny a predmety bežného používania  z hľadiska hygienickej 

nezávadnosti   s  dôrazom  na  zisťovanie   patogénnych,  podmienene  patogénnych  a 

toxinogénnych   mikroorganizmov.  Vykonávajú  kontrolu  účinnosti  sterilizácie  pomocou 

bioindikátorov,   v rámci  prevencie  nozokomiálnych  nákaz  kontrolu  sterility  predmetov, 

mikrobiologickej  kontaminácie  prostredia,  kontrolu  kvality   ovzdušia  v  zdravotníckych 

zariadeniach, účinnosť dezinfekčných prostriedkov  a sanitácie. Zabezpečuje vyšetrenia a 



účasť pri  hromadnom výskyte epidemiologicky významných infekcií   so zameraním na 

dôkaz prameňa resp. faktorov prenosu nákaz.

Hydrobiologické laboratórium monitoruje vody ako zložky životného prostredia 

biologickými  metódami. 

3. Národné referenčné centrum pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov

 sa  zaoberá  odberom vzoriek  ovzdušia  (životného,  pracovného  a  vnútorného  ovzdušia 

budov) a vzoriek pevných materiálov. Vzorky ovzdušia alebo pevného materiálu, kde sa 

predpokladá  prítomnosť  vláknitých  prachov,  sa  analyzujú  pomocou  elektrónového 

mikroskopu.  Vzorky odoberajú pracovníci NRC, pracovníci jednotlivých RÚVZ z celého 

Slovenska podľa pokynov NRC alebo súkromné firmy.

4. Odberová skupina 

Odberová  skupina zabezpečuje  odbery  pitných  vôd  na  akreditované  aj  neakreditované 

skúšanie a vykonáva skúšanie niektorých ukazovateľov priamo na mieste odberu. 


