
 

Š T A T Ú T 

 

Národného referenčného centra pre kampylobakteriózy  

 na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

Národné referenčné centrum (ďalej len „NRC“) pre kampylobakteriózy je zriadené 

v súlade s ustanovením § 8 ods. 7 zákona  č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. 

z.“).  

Podľa § 8 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. sa pre činnosť vydáva tento štatút NRC pre 

kampylobakteriózy na  Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne. 

 

Článok 2 

Predmet činnosti 

 NRC pre kampylobakteriózy  je povinné zabezpečovať najvyššiu odbornú úroveň v 

oblasti  laboratórnych metód používaných  pri diagnostike  baktérií rodu Campylobacter. 

 NRC pre kampylobakteriózy 

a) sleduje a zhromažďuje informácie o najnovších poznatkoch 

v problematike  diagnostiky baktérií rodu Campylobacter, 

b) poskytuje expertíznu, konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti diagnostiky baktérií 

rodu Campylobacter, 

c) poskytuje metodickú a odbornú pomoc pre mikrobiologické pracoviská regionálnych 

úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (ďalej len „RÚVZ v SR“), pre 

pracoviská klinickej mikrobiológie v zdravotníckych zariadeniach a pre 

mikrobiologické laboratóriá, ktoré vykonávajú diagnostikou baktérií rodu 

Campylobacter, 

d) organizuje a vyhodnocuje overovanie laboratórnych výsledkov pre mikrobiologické 

pracoviská RÚVZ v SR, pre pracoviská klinickej mikrobiológie v zdravotníckych 

zariadeniach a pre mikrobiologické laboratóriá, ktoré vykonávajú diagnostikou baktérií 

rodu Campylobacter, 

e) realizuje výkon surveillance z hľadiska výskytu kampylobakterióz, identifikuje ich 

pôvodcov so zaradením do druhu a  ich citlivosti voči antibiotikám, 

f) plní funkciu kontaktného bodu pre Európske centrum pre prevenciu a kontrolu 

prenosných ochorení (ECDC)  a poskytuje dáta do systému TESSA,    



g) zabezpečuje surveillance kampylobakterióz na národnej úrovni, poskytuje metodickú 

pomoc pri výkone surveillance na lokálnej úrovni,   

h) vypracováva metodické postupy v oblasti diagnostiky a sledovania citlivosti voči 

antibiotikám u kmeňov kampylobakterov izolovaných z hľadiska epidémií z potravín 

a od chorých osôb,   

i) zabezpečuje identifikáciu a nadstavbovú diagnostiku baktérií rodu Campylobacter 

pomocou molekulárnych metód, 

j) vypracováva metodické dokumenty v oblasti diagnostiky kampylobakterov a ich 

citlivosti na antibiotiká,   

k) výsledky získané pri odbornej činnosti publikuje v odborných a populárno-vedeckých 

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

l) poskytuje jedenkrát za rok správu o činnosti NRC pre kampylobakteriózy Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 

  

 

Článok 3  

Organizácia centra 

1. NRC pre kampylobakteriózy je zriadené ako špecializované pracovisko a podľa 

organizačnej štruktúry Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom 

v Trenčíne (ďalej „RÚVZ Trenčín“) zaradené na oddelenie mikrobiológie životného 

prostredia. 

2. NRC pre kampylobakteriózy  je zložené z laboratórnej časti, ktorá  je z personálneho 

hľadiska zabezpečená  dvoma pracovníkmi v oblasti mikrobiológie  a jedným 

pracovníkom v oblasti molekulárnej biológie.   

3. Materiálne-technické zabezpečenie a  finančné náklady na zabezpečenie personálu budú 

pre NRC pre kampylobakteriózy zabezpečované z rozpočtu RÚVZ Trenčín.  

4. Činnosť NRC pre kampylobakteriózy organizačne a metodicky riadi regionálny 

hygienik RÚVZ Trenčín. 

5. NRC pre kampylobakteriózy zabezpečuje koordináciu špecializovanej odbornej 

činnosti v oblasti diagnostiky baktérií rodu Campylobacter v Slovenskej republike na 

úrovni laboratórií RÚVZ v SR, pracovísk klinickej mikrobiológie  v zdravotníckych 

zariadeniach a pre mikrobiologické laboratóriá, ktoré vykonávajú diagnostikou baktérií 

rodu Campylobacter.  

6. NRC pre kampylobakteriózy spolupracuje s Úradom verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej „ÚVZ SR“), s Národným referenčným 

centrom pre antibiotickú rezistenciu, RÚVZ v SR a inými odbornými pracoviskami 

v rezorte Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej „MZ SR“)  a  mimo 

rezort MZ SR.  

7. NRC pre kampylobakteriózy organizuje školenia, kurzy a odborné konzultácie v oblasti 

diagnostiky baktérií rodu Campylobacter pre pracovníkov RÚVZ v SR, pracoviská 

klinickej mikrobiológie v zdravotníckych zariadeniach a pre mikrobiologické 

laboratóriá, ktoré vykonávajú diagnostikou baktérií rodu Campylobacter. 

 



Článok 4  

Záverečné ustanovenie 

  Tento štatút nadobúda účinnosť dňom  01.01.2023.  

 

 

                                                               MUDr. Ľudmila Bučková, MPH  

                                            regionálna hygienička 

                                  generálna tajomníčka služobného úradu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


