
PROGRAMY A PROJEKTY 
 
 
Odbor hygienických laboratórií Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave nie je gestorom žiadneho programu alebo 

projektu na ochranu zdravia. Odbor hygienických laboratórií sa podieľa laboratórnymi 

analýzami na riešení programov a projektov úradov verejného zdravotníctva v SR na rok 2010 

a ďalšie roky: 

 

 

MONITORING KVALITY VODY NA KÚPANIE V SR V SÚLADE 
S PLATNOU LEGISLATÍVOU 

• Analyzujú sa ukazovatele vody na kúpanie na prírodných a umelých rekreačných 

lokalitách v súlade požiadavkami platných predpisov 

 

 

MONITORING A VYHODNOCOVANIE KVALITY PITNEJ VODY NA 
SPOTREBISKU V SÚLADE S PLATNOU LEGISLATÍVOU 

• Analyzujú sa ukazovatele pitnej vody u spotrebiteľa v súlade s požiadavkami platných 

predpisov v oblasti 

 

 

ZDRAVÉ PRACOVISKÁ 
• Vykonáva sa objektivizácia  pracovného prostredia spolu s objektivizáciou rizikových 

faktorov v pracovnom prostredí 

 

 

KONTROLA JODIDÁCIE KUCHYNSKEJ SOLI 
• Stanovuje sa obsah jódu v jedlej soli  

 
 

BEZPEČNOSŤ KOZMETICKÝCH VÝROBKOV URČENÝCH PRE 
DETI 

• Stanovujú sa vybrané regulované látky v kozmetických výrobkoch, ktoré vychádzajú  

z usmernenia EK a vyplývajú z ich významného potenciálneho rizika pre zdravie detí 

z pohľadu  možných toxických účinkov a karcinogenity 

 
 

MONITORING STRAVOVACÍCH ZVYKLOSTÍ A VÝŽIVOVÝCH 
PREFERENCIÍ VYBRANEJ POPULÁCIE DETÍ SR A  HODNOTENIE 
EXPOZÍCIE VYBRANÝCH RIZÍK SPOJENÝCH S KONZUMÁCIOU 
JEDÁL 

• Vyšetrenie vzoriek stravy  a vybraných potravinových komodít 
 

 

CYANOBAKTÉRIE 
• Monitorovanie výskytu cyanobaktériových vodných kvetov na vodárenských 

nádržiach a prírodných kúpaliskách 



LEGIONELY A  AMÉBY V  ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH, 
NEBYTOVÝCH BUDOVÁCH  A  V ODDYCHOVÝCH ZÓNACH 

• Zisťovanie výskytu legionel a améb vo vodovodných sieťach  a klimatizovaných 

priestoroch vo vybraných nebytových budovách a  zdravotníckych  zariadeniach a vo 

fontánach a na tobogánoch kúpalísk 

 

 

MINERÁLNE A PRAMENITÉ BALENÉ VODY 
• Stanovujú sa vybrané fyzikálno-chemické a mikrobiologické ukazovatele 

v minerálnych a pramenitých balených vodách 

 
 

STANOVENIE CHEMICKÝCH KONTAMINANTOV V PIESKU 
DETSKÝCH PIESKOVÍSK 

• Stanovujú sa chemické kontaminanty v piesku detských pieskovísk a to: olovo, 

kadmium, ortuť, chróm, nikel, meď, zinok a benzén  

 
 

STANOVENIE METABOLITOV TOLUÉNU V MOČI 
EXPONOVANÝCH ZAMESTNANCOV 

• Stanovenie kyseliny hippurovej a o-krezolu v moči zamestnancov exponovaných 

rôznym koncentráciám toluénu v pracovnom prostredí 
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