
Š T A T Ú T 
 

Národného referenčného centra pre pneumokokové a hemofilové nákazy 
na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva  

so sídlom v Banskej Bystrici 
__________________________________________________________ 
    
Národné referenčné centrum pre pneumokokové a hemofilové nákazy na 
Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici bolo 
zriadené rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky   
č. Z61839/2010 OZS, zo  dňa 6.12.2010 
 

Čl. 1 
Základné ustanovenia 

 
Národné referenčné centrum pre pneumokokové a hemofilové nákazy (ďalej len 
centrum) je povinné zabezpečovať najvyššiu odbornú úroveň v oblasti detekcie 
a sérotypizácie pneumokokov a hemofilov izolovaných z biologických 
materiálov odobratých od pacientov s invazívnymi pneumokokovými 
a hemofilovými infekciami alebo inými závažnými ochoreniami.  
 

1.  Centrum je zriadené ako špecializované pracovisko Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Jeho pracovníci sú 
zároveň pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so 
sídlom v Banskej Bystrici. 

2. Financovanie centra je zabezpečené z rozpočtu Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej len 
regionálny úrad). 

3. Centrum má udelenú akreditáciu v oblasti laboratórnej diagnostiky podľa 
technickej normy.P

1) 
 
 

Čl. 2 
Činnosť centra 

 
1.  Odborná činnosť: 

 
1.1 Sleduje a zhromažďuje všetky informácie o najnovších poznatkoch  

v problematike izolácie a sérotypizácie pneumokokov a hemofilov.  
______________________________________________________________ 
P

1) 
PSTN EN ISO/IEC17025:2005 Všeobecné požiadavky na kompetentnost´ skúšobných a kalibračných 

laboratórií. 
 



1.2 Zabezpečuje identifikáciu a sérotypizáciu a nadstavbovú diagnostiku 
pneumokokov a hemofilov izolovaných v ostatných laboratóriách 
klinickej mikrobiológie v SR. 

 
1.3 Zavádza nové metódy a overuje diagnostiká na stanovenie 

a sérotypizáciu pneumokokov a hemofilov. 
 

1.4 Poskytuje metodickú a odbornú pomoc pre sieť mikrobiologických 
pracovísk v SR. 

 
1.5 Poskytuje expertíznu, konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti 

diagnostiky pneumokokov a hemofilov. 
 

1.6 Zabezpečuje surveillance, analyzuje epidemiologickú situáciu vo 
výskyte pneumokokových a hemofilových invazívnych ochorení, 
hodnotí dopad celoplošného očkovania na výskyt týchto nákaz. 

 
1.7 Realizuje systém kontroly kvality práce účasťou v medzinárodných 

medzilaboratórnych porovnávacích testoch. 
 

1.8 Vypracováva vecné podklady do návrhov zákonov a iných právnych 
predpisov v oblasti  vakcinácie a diagnostiky pneumokokov a 
hemofilov. 

 
 

2. Organizačná činnosť: 
 
2.1 Zabezpečuje koordináciu špecializovanej odbornej činnosti v danej 

oblasti v Slovenskej republike. 
 

2.2 Organizuje školenia, kurzy a odborné konzultačné dni v problematike 
pneumokokov a hemofilov.  

 
 
3. Pedagogická činnosť: 

 
3.1 Spolupracuje so Slovenskou zdravotníckou univerzitou pri odbornom 

zabezpečovaní programu tematických kurzov, seminárov a odborných 
konferencií. 

3.2 Poskytuje školenia a odborné konzultácie pre pracovníkov regionálnych 
úradov. 

 
 



4. Publikačná činnosť: 
 
4.1 Pripravuje metodické materiály v problematike výskytu a izolácie 

pneumokokov a hemofilov v klinickom materiáli. 
 
4.2 Výsledky získané pri odbornej činnosti publikuje v odborných 

a populárno-vedeckých periodikách a na vedeckých konferenciách a 
 seminároch doma aj v zahraničí. 

 
 

Čl. 3 
Organizácia centra 

 
1. Centrum je organizačne začlenené do oddelenia lekárskej mikrobiológie 

regionálneho úradu a za jeho činnosť zodpovedá vedúci centra.  
 
2. Vedúceho centra vymenúva a  odvoláva regionálny hygienik. 
 
3. Členov centra vymenúva a  odvoláva na návrh vedúceho centra regionálny 

hygienik. 
 

4. Prácu centra organizačne a metodicky riadi regionálny hygienik. 
 

Čl. 4 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmeny a doplnky štatútu vykonáva regionálny hygienik 

 
2. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom  ................ 
 

 
 

prof. MUDr. Cyril Klement CSc., 
regionálny hygienik  

a vedúci služobného úradu 
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