
 UNIVERZITNÁ NEMOCNICA - 

NEMOCNICA SVÄTÉHO 

MICHALA, a.s., 

Satinského 1, 811 08 Bratislava 

Vydal:  

Oddelenie klinickej biochémie 

a hematológie  

Označenie dokumentu ID 27 Verzia/revízia: 2/0 

Názov dokumentu Laboratórna príručka Strana 1 z 24 

 
        

 

 

 

Laboratórna príručka 

Oddelenia klinickej biochémie a hematológie  

Univerzitnej nemocnice - Nemocnice svätého Michala, a.s.,   

Satinského 1, Bratislava. 

 

 

 
 

 

 



 UNIVERZITNÁ NEMOCNICA - 

NEMOCNICA SVÄTÉHO 

MICHALA, a.s., 

Satinského 1, 811 08 Bratislava 

Vydal:  

Oddelenie klinickej biochémie 

a hematológie  

Označenie dokumentu ID 27 Verzia/revízia: 2/0 

Názov dokumentu Laboratórna príručka Strana 2 z 24 

 

1. Informácie o laboratóriu 

Oddelenie klinickej biochémie a hematológie (OKBH) je konsolidované pracovisko poskytujúce 

služby v obore klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie. Je zamerané na poskytovanie 

laboratórnej diagnostiky podľa koncepcie jednotlivých odborov na základe zmluvy so zdravotnými 

poisťovňami, pre klientov na základe zmluvných objednávok a pre klientov samoplatiteľov. Súčasťou 

OKBH je odberové centrum, ktoré zabezpečuje odbery ambulantným pacientom.   

Oddelenie je umiestnené v budove nemocnice na 2 podlaží.  

OKBH je pracoviskom s jednozmennou prevádzkou a zabezpečenými pohotovostnými službami, 

urgentné vyšetrenia sú dostupné 24 hodín denne. Oddelenie zabezpečuje vyšetrenia biologického 

materiálu pre ambulantných a hospitalizovaných pacientov a takisto vykonáva výtery na vyšetrenie RT-

PCR a Ag testy Covid – 19.  

Odber materiálu sa vykonáva v odberovom centre v čase od 7:00 - 11:00 hod. 

Príjem materiálu je zabezpečený: 

- v pracovných dňoch pondelok - piatok počas pracovnej doby v čase 630-1500 hod.,  

- v pracovných dňoch pondelok - piatok mimo pracovnú dobu (počas pohotovostnej služby) 

      od 1500 - 700 hod.)., 

- v sobotu a nedeľu nepretržite (len urgentné vyšetrenia). 

 

Oddelenie klinickej biochémie a hematológie je členené na úseky:  

 odberové centrum 

 úsek klinickej biochémie 

 úsek hematológie 

 úsek krvnej banky 

 

Telefónne kontakty:  

Telefonický kontakt :                       0915 732 570 (pohotovostná služba) 

Odberové centrum:                          02/ 3261 2163  (prevádzka: pondelok - piatok  7:00 - 11:00 hod) 

Oddelenie klinickej biochémie:       02/ 3261 2157   (nepretržitá prevádzka) 

Rutinné laboratórium                       02/3261 2097 (nepretržitá prevádzka) 

Oddelenie klinickej hematológie:    02/ 3261 2158  (nepretržitá prevádzka) 

Krvná banka:                                    02/ 3261 2145  (nepretržitá prevádzka) 

Vedúci zamestnanci Oddelenia klinickej biochémie a hematológie (OKBH): 
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Vedúca oddelenia: RNDr. Jana Lučeničová, MPH 

                              jana.lucenicova@nsmas.sk 

                              02/3261 2162                        

Lekári oddelenia: 

                     MUDr. Zuzana Kobzová 

                      hematológ - transfuziológ             

                      zuzana.kobzova@nsmas.sk 

                      02/3261 2159 

                     MUDr. Peter Božek, CSc. 

                      klinický biochemik 

                      peter.bozek@nsmas.sk 

                      02/3261 2159 

Laboratórny diagnostik: 

                       Ing. Ľudmila Bittnerová 

          ludmila.bittnerova@nsmas.sk 

                       02/3261 2161 

Vedúca laborantka:     

                     RNDr. Zuzana Holopová Brodanská 

                     zuzana.holopova@nsmas.sk 

                     02/3261 2161                         

Manažér kvality:   

                      Bc. Helena Zelisková 

                      helena.zeliskova@nsmas.sk 

                      02/3261 2161 

 

Rozsah poskytovaných výkonov na OKBH: 

Na úseku klinickej biochémie sa vykonávajú základné, špeciálne biochemické, imunochemické a 

serologické vyšetrenia: 

 metabolizmus glukózy: Glukóza, HbA1c, glykemický profil, o-GTT 

 elektrolyty: Sodík, Draslík, Chloridy,  

 Acidobázická rovnováha (ABR) 

 Laktát, Amoniak, Osmolalita  
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 metabolizmus železa: Fe + VK Fe, TRF, sTfR, Feritín 

 stopové prvky: Meď, Horčík, Fosfor, Vápnik, Ca 2+ 

 enzýmy: ALP, ALT, AST, GMT, AMS, pAMS, CK, LDH, CHE, LPS 

 metabolity dusíka: Močovina, Kreatinín, Kyselina močová 

 metabolizmus lipidov: Cholesterol, HDL, LDL, Triacylglyceroly, 

 žlčové farbivá: Bilirubín celkový a konjugovaný 

 sérové proteíny: Celkové bielkoviny, Albumín 

 špecifické proteíny a markery zápalu: CRP, IgG, IgA, IgM, IgE, C3, C4, CER, ASLO, RF,         

IL-6, PCT, Presepsín, HAPT, 

 fertilné hormóny: βHCG, TESTO, 

 tyroidálne hormóny: TSH, fT3, fT4, anti-TSH, anti-TPO, anti-TG, 

 iné hormóny: Kortizol, ACTH, Inzulín, C-peptid, 

 kardiomarkery: CK, Troponín T, Myoglobín, NT- pro BNP, Homocysteín, 

 osteomarkery: Osteokalcín, Beta-CTx, PTH, 

 onkomarkery: PSA, fPSA, 

 vitamíny: Vit  B12, Vit D total, Foláty, 

 liečivá: Digoxín, 

 predoperačné serologické vyšetrenia: RPR, Syfilis, HBsAg, HCV, HIV, 

 markery hepatitídy: anti – HAV total, anti – HAV  IgM, anti –HBc total, anti – HBc IgM, 

      anti – HBs  

 biologická liečba: stanovenie hladiny IFX-infliximab, ATI –protilátky proti IFX, ADA-     

adalimumab, ADA-protilátky proti ADA, Vedolizumab, Ustekimumab, 

Vyšetrenia moču a stolice: 

 kvalitatívne vyšetrenie moču: Moč chemicky a  Moč Sediment 

 kvantitatívne (zbieraný moč 12h, 24h): Glukóza, Močovina, Kreatinín, Kyselina močová, KVP, 

Albumín, Sodík, Draslík, Chloridy, Vápnik,  Fosfor, Horčík, Acetón, Celkové bielkoviny, 

Addisov sediment, Klírens kreatíninu, Osmolalita 

 iné vyšetrenia: Porfyríny, Porfobil.,K..5-hydroxy-indoloctová, Drogy, Deriváty Hb, 

 vyšetrenie stolice: Okultné krvácanie, Hb - kvantitatívne, Hpy Ag, Kalprotektín       

Vyšetrenia z punktátu: 

 Glukóza, Močovina, Kreatinín, Kyselina močová, Celkové bielkoviny, Albumín, Bilirubín 

celkový,AST,ALT, Cholesterol, AMS,LDH, CRP, Leukocyty, Hemoglobín, Hematokrit, 

Erytrocyty 
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 Výpočty: odhad GF: MDRD, CKD-EPI, AIP riziko 

   

Na hematologickom úseku sa vykonávajú hematologické a hemostazeologické vyšetrenia: 

 vyšetrenie  sedimentácie krviniek FW 

 Krvný obraz  + diferenciál  

 Retikulocyty 

 Diferenciál mikroskopicky 

 Morfológia erytrocytov 

 Protrombínový test, APTT, Fibrinogén,  TT,  AT III, D-dimér 

Na úseku krvnej banky sa realizujú: 

 základné imunohematologické vyšetrenia: vyšetrenie krvnej skupiny   

 Skríning antierytrocytových protilátok – NAT, PAT 

 Skúška kompatibility 

 Hemoterapia 

* vyšetrenia označené boltom sú akreditované. 

 

Úsek krvnej banky okrem vyšetrení zabezpečuje transfúzne prípravky za účelom substitučnej 

hemoterapie pacientov. Prevádzka pracoviska je v súlade s koncepciou odboru hematológie a 

transfuziológie. Poskytuje hematologické a transfuziologické konziliárne služby. 

 

Klinický význam a interpretácia jednotlivých parametrov  

 

Odber biologického materiálu 

Pod biologickým materiálom rozumieme akýkoľvek materiál, ktorý odoberáme od vyšetrovanej osoby 

na rôzne druhy laboratórnych vyšetrení. 

https://www.nsmas.sk/dokumenty/okbh/Klinicky_vyznam_a_interpretacia.pdf
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Dodržiavanie zásad odberu biologického materiálu, správna organizácia práce a neustála kontrola 

predchádzajú možným komplikáciám, zámene materiálu a chybám, ktoré sú následne zdrojom nedôvery 

voči získaným výsledkom.   

Biologický materiál odosielaný na laboratórne vyšetrenia: 

 krv,( arteriálna, venózna, kapilárna) , 

 moč (na kvalitatívne a kvantitatívne vyšetrenia),   

likvor, stolica, spútum, sliny, punktáty , výpotky,  žalúdočná a duodenálna  šťava, 

 tkanivá a iné časti. 

Odber biologického materiálu realizujú sestry, lekári a iní zaškolení pracovníci. Vykonáva sa výhradne 

v odberových miestnostiach, ambulanciách, vyšetrovniach  a zákrokových sálach alebo priamo pri lôžku 

pacienta. 

 

Odberové centrum OKBH vykonáva odbery biologického materiálu pre odborné ambulancie 

nemocnice a samoplatcov. 

 

2. Predanalytická fáza 

Predanalytická fáza je veľmi dôležitá, časovo najnáročnejšia časť laboratórneho procesu, ktorá priamo 

ovplyvňuje kvalitu výsledkov laboratórnych vyšetrení. Zahŕňa prípravu pacienta, odber, transport, 

spracovanie a uchovávanie vzoriek pred analýzou. 

2.1 Faktory predanalytickej fázy sú: 

2.1.1 Neovplyvniteľné 

 rasa 

 pohlavie 

 vek 

 cyklické zmeny (biorytmy) 
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 gravidita 

2.1.2 Ovplyvniteľné 

 strava 

 fyzická aktivita 

 lieky 

 kofeín a nikotín 

 alkohol  

 nadmorská výška 

 stres 

 

 Odber krvi 

Odber krvi 
Odber krvi sa spravidla vykonáva v ranných hodinách,  nalačno a pred užitím liekov (povolené je pitie 

malého množstva vody). Zhruba 12 hodín pred odberom by pacient nemal konzumovať mastné jedlá 

a sladké nápoje. Odberu nesmie predchádzať fyzická námaha, záťažové diagnostické alebo terapeutické 

zákroky. 

Pred odberom materiálu sestra overí údaje na žiadanke s dokladom totožnosti a označí odberovú 

skúmavku štítkom, ktorý vytlačí z LIS-u po načítaní čiarového kódu zo žiadanky. Na štítku sa 

nachádzajú údaje: meno, priezvisko a rok narodenia alebo rodné číslo pacienta (podľa typu tlače), dátum 

a čas odberu (podľa typu tlače). Údaje musia byť presné, čitateľné a identické s údajmi na žiadanke – 

sprievodnom lístku. 

 

Venózna krv – Zásadne je nutné krv odoberať v sede v odberovom kresle (v prípade nevoľnosti 

ležiacemu pacientovi) v odberovej miestnosti. Pred venepunkciou je dôležité nájsť vhodnú žilu na 

odber. Najčastejšie je to z periférnej žily v lakťovej jamke (vena cubitalis), v prípade sťaženého 

venózneho prístupu je možný odber aj zo žíl chrbta ruky. Odber krvi sa vykonáva za štandardných 

podmienok s minimálnym zaťažením paže jednorázovým škrtidlom, ihlou so štandardným priemerom 

a s použitím uzavretého odberového systému. 

Preferuje sa odber bez použitia škrtidla, ktorého aplikácia by mala byť vyhradená len na nevyhnutné 

situácie, z hygienického hľadiska je vhodné jednorázové škrtidlo, ktoré sa následne použije na prekrytie 

miesta vpichu.  Čas stiahnutia paže je max. 1 minúta. Pripravené miesto na odber sa dezinfikuje 

vhodným dezinfekčným prostriedkom, nechá sa zaschnúť a po dezinfekcii sa budúceho miesta vpichu 
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už nedotýka.  Žila sa  napichuje  pod vhodným uhlom ihly so štandardným priemerom, následne sa 

škrtidlo ihneď uvoľní.  

 Po vytiahnutí ihly zo žily  sa miesto vpichu prekryje  sterilným tampónom s dezinfekčným roztokom 

a prelepí. 

V prípade hospitalizovaných pacientov, ktorým bola pred odberom krvi podaná infúzia,  je potrebné krv 

odoberať najskôr hodinu po infúzii, inak prichádza k ovplyvneniu hodnôt niektorých 

stanovovaných parametrov. Pri odbere treba rešpektovať skutočnosť, že mnohé súčasti krvnej 

plazmy majú iné hodnoty v stoji a iné hodnoty v ležiacej polohe. V prípade sťaženého odberu 

sa môže odobrať aj menší objem krvi a ordinujúci lekár určí poradie dôležitosti stanovenia 

parametrov v prípade nedostatočného objemu.  

Poradie skúmaviek pri odbere:  

1 Skúmavka na odber sedimentácie erytrocytov.  

2. Skúmavka na koagulačné vyšetrenia (s citrátom sodným). 

3. Skúmavky na biochemické a serologické vyšetrenie (bez alebo s aktivátorom zrážania) - sérum .  

4. Skúmavka na biochemické vyšetrenie s heparínom (plazma), odporučená na okamžité stanovenia 

(STATIM vyšetrenia). 

5. Skúmavky na vyšetrenie krvného obrazu a biochemické vyšetrenie s EDTA . 

6. Skúmavka na vyšetrenie homocysteínu. 

7. Skúmavka bez aditív špeciálne určená na stopové prvky (4.9 ml).  

V prípade, že sa odoberá vzorka krvi len na hemokoagulačné vyšetrenia (citrát sodný), odporúča 

sa prvých 5 ml krvi nepoužiť, zabráni sa  kontaminácii vzorky tkanivovými zložkami z miesta odberu. 

Odporúčané množstvá plnej krvi primárnej vzorky 

Klinická biochémia  

(pre 20-25 rutinných analytov) 

4 až 5 ml krvi 

Serologická diagnostika  4,5 ml krvi 

Hematologické vyšetrenia  2 až 4 ml K3EDTA krvi (podľa typu odberovej 

skúmavky) 

Hemostazeologické vyšetrenia  1,8  ml citrátovej krvi 

Vyšetrenie sedimentácie erytrocytov  

Vyšetrenie hladín biologických liečiv 2 - 4 ml krvi/ EDTA plazmy (podľa typu 

odberovej skúmavky) 
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Množstvo krvi pre vyšetrenia vykonávané z nezrážavej krvi sa riadi nutnosťou dodržania 

pomeru krvi a protizrážavého činidla. Pri použití vákuových systémov je správny objem 

zabezpečený. Pri odbere piestovým spôsobom je potrebné dodržať pokyn výrobcu o množstve 

vzorky - na skúmavke je ryska, po ktorú má byť skúmavka naplnená 

Odber kapilárnej krvi 

Najčastejšie sa robí z bruška prsta, z ušného lalôčika alebo päty u dojčiat a batoliat. Koža sa pred 

vpichom dezinfikuje vhodným dezinfekčným prostriedkom. Ako bodný nástroj sa používa jednorázová  

lanceta , vpich by mal byť hlboký asi 3 – 4 mm. Prvá kvapka sa zotrie sterilným tampónom, ďalšie sa 

nasávajú do kapiláry. Kapiláru nasadzujeme tesne k rane, aby krv voľne odtekala. Po odbere je potrebné 

prekryť ranku sterilným tampónom s dezinfekčným roztokom. 

2.2.1 Odber krvi na vyšetrenie acidobázickej rovnováhy a krvných plynov 

Odoberá sa kapilárna krv do heparinizovanej kapiláry z dobre prekrveného miesta na periférii. Prvá 

kvapka sa zotrie, ľahkým tlakom v okolí miesta vpichu sa vytvorí ďalšia kvapka, ku ktorej sa priloží 

kapilára tak, aby do nej krv sama vtekala. Po naplnení sa do kapiláry vloží drôtik a oba konce  sa 

uzatvoria. Pomocou magnetu sa krv dostatočne premieša. V kapiláre nesmú byť vzduchové bubliny, 

odber je anaeróbny. 

2.2.2 Odber venóznej krvi na hematologické vyšetrenia 

Krv sa odoberá do skúmaviek s EDTA/, aby sa zabránilo zrážaniu krvi. Je potrebné dodržať správny 

objem odobratej vzorky podľa označenia objemu ryskou  na skúmavke. Krv určenú na vyšetrenia 

krvného obrazu  je potrebné premiešať vertikálnym prevrátením vzorky 3-5 krát (netrepať), čím sa 

zabezpečí dôsledné premiešanie krvi s antikoagulačným činidlom a  zabráni sa vzniku zrazenín.  

Na vyšetrenie krvného obrazu sa používa skúmavka s antikoagulačným činidlom K2EDTA alebo 

K3EDTA 

Krv určenú na vyšetrenia  hemokoagulačných parametrov sa odoberá do skúmaviek s citrátom 

sodným. Je potrebné dodržať správny objem odobratej vzorky podľa označenia objemu ryskou  na 

skúmavke,  premiešať vertikálnym prevrátením vzorky 4-9 krát (netrepať), čím sa zabezpečí dôsledné 

premiešanie krvi s antikoagulačným činidlom a  zabráni sa vzniku zrazenín ( pri odbere sa nesmú 

používať heparinizované katétre a kanyly). 

Odporúča sa odobraté vzorky krvi  urýchlene dopraviť do laboratória umiestnené vertikálne v stojane  

a v termoboxe najneskôr do 2 hodín po odbere.  

Základné informácie o bezpečnosti pri práci so vzorkami 
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Všeobecné zásady stratégie bezpečnosti práce s biologickým materiálom sú popísané vo vyhláške NV 

SR č. 83/2013 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým 

faktorom pri práci.  

Na základe tejto vyhlášky je nutné dodržiavať tieto zásady pre bezpečnosť práce s biologickým 

materiálom: 

 • každú vzorku odobratého materiálu je nutné považovať za potenciálne infekčnú; 

 • vzorky odobratého materiálu, ktoré sú prepravované v uzavretých skúmavkách, musia byť vložené do 

stojanu alebo prepravného kontajnera tak, aby počas prepravy nedošlo k rozliatiu, postriekaniu okolia 

biologickým materiálom alebo znehodnoteniu vzorky; 

• žiadanka laboratórneho vyšetrenia ani vonkajšia strana odberovej nádobky nesmú byť kontaminované 

biologickým materiálom. Všetci pracovníci prichádzajúci do kontaktu so vzorkami sú povinní používať 

ochranné pomôcky a dodržiavať všetky predpísané pracovné, bezpečnostné a hygienické postupy. 

 

2.2.3    Manipulácia so vzorkami po odbere 

Sérum  

Po odbere sa krv v odberových  skúmavkách nechá stáť v stojane pri laboratórnej teplote (cca 

20° C ) približne 30 minút. Proces zrážania krvi sa začína ihneď po odbere a  trvá približne 10-

15 minút. Tvorba séra začína po 30-tich minútach. Rozpadom erytrocytov sa do séra uvoľňujú 

rôzne látky (napr. draslík), preto je potrebné (ak je možné), krv  čím skôr scentrifugovať 

a oddeliť sérum od krvných elementov. Odborné odporúčania uvádzajú  krv scentrifugovať do 

1 hodiny a následne sérum uschovávať v chlade. 

 

Plazma: Biochemické parametre: 

Laktát: odber do odberovej skúmavky s EDTA, krv centrifugovať do 15 minút od odberu. 

ACTH: odber do odberovej skúmavky s  EDTA, po okamžitom dodaní sa po štandardnej  

centrifugácii plazma zmrazí, ak sa vyšetrenie nevykonáva okamžite.  

Osteomarkery (Osteokalcín, beta-Ctx, PTH): odber do odberovej skúmavky s  EDTA, pre krátky 

polčas rozpadu ihneď centrifugovať.  

Presepsín: odber do odberovej skúmavky s EDTA a dodať do 4 hodín od odberu. 

Plazma: Hemokoagulačné vyšetrenia:  

Po odbere je nutné krv premiešať vertikálnym prevrátením vzorky 3-5 krát (netrepať) a urýchlene 

dopraviť umiestnené vertikálne v stojane a v termoboxe do laboratória. Citrátovú krv na vyšetrenie 

hemokoagulačných parametrov je nutné vyšetriť do 4 hodín od odberu,  skladovanie pri teplote 15-25°C. 
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Vyšetrenie krvného obrazu s 5 populačným  diferenciálnym  rozpočtu leukocytov  

Krv sa odoberá do skúmaviek s prídavkom EDTA. Úlohou EDTA je zabrániť zrazeniu krvi. Je potrebné 

dodržať správny objem odobratej vzorky podľa označenia objemu ryskou  na skúmavke.  

Vzorky krvi s EDTA na vyšetrenie krvného obrazu sa uchovávajú pri teplote 15-25°C. 

Stabilita vzorky po odbere je 5 hodín. 

Krvný obraz –Pseudotrombocytopenia - venózna  krv sa odoberá do špeciálnych skúmaviek s 

s ThromboExact-om štandardným spôsobom odberu. Vzorky sa uchovávajú pri teplote 15-25°C. 

Stabilita vzorky po odbere je 5 hodín. 

2.3 Odber moču 

2.3.1 Spontánne vymočený moč 

Odoberá sa stredný prúd prvého ranného moču po dôkladnej rannej hygiene (poučenie pacienta). 

Odporúča sa použiť jednorazový odberový materiál. Moč určený na vyšetrenie chemicky + sediment sa 

odoberá do štandardnej močovej skúmavky, na kultivačné vyšetrenie moču sa používa sterilná 

skúmavka. 

Vzorky moču by sa nemali vystavovať priamemu slnečnému žiareniu ani teplu. Analýza musí prebehnúť 

do dvoch hodín od odberu. Pokiaľ to nie je možné, mal by moč sa uskladniť pri teplote od +4 °C do 

8°C. Dlhšie skladovanie môže spôsobiť nasledujúce zmeny: rozpad erytrocytov, bakteriálny rast, 

bakteriálny rozpad glukózy. Pred analýzou by sa mali vzorky premiestniť do izbovej teploty a dôkladne  

premiešať pred aplikáciou na testovací prúžok. 

 

2.3.2 Zbieraný moč 

Používa sa na kvantitatívnu analýzu parametrov, moč sa zbiera za časové obdobie: 6, 12, 24 hodín. 

Pacient musí byť informovaný o technike odberu. Moč sa zbiera do čistej nádoby, prípadne podľa druhu 

analýzy s pridaním konzervačného prostriedku (vyšetrenie kyseliny 5-hydroxyindoloctovej – tmavá 

fľaša + 10 ml 25 %, vyšetrenie kyseliny delta aminolevulovej, porfyrínov - tmavá fľaša + uhličitan 

sódny). Počas zberu moču je potrebné nádobu prikryť a uložiť do chladu (5°C) a tmy. Výnimkou je 

kyselina močová, pri ktorej sa v chlade môžu vyzrážať kryštály. 

Obvykle sa začína zbierať moč ráno, o 6:00 hod sa pacient vymočí mimo zbernú nádobu a až potom 

zbiera moč do zbernej nádoby. Po skončení zberu sa pacient vymočí do zbernej nádoby v čase podľa 

dĺžky zberného obdobia (napr. v prípade 24 hod. odberu o 6:00 hod ráno nasledujúci deň). Po ukončení 

zberu moču sa do laboratória doručí vzorka (plná močová skúmavka) premiešaného moču 

s informáciou o zbernom období a objeme nazbieraného moču s presnosťou na 10 ml. Pri stanovení 
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minerálov (Ca, P, Mg, Zn) je potrebné dodať celé množstvo zbieraného moču v  špeciálnej 

plastovej nádobe, ktorá je dostupná v laboratóriu. 

Vzorky moču by sa nemali vystavovať priamemu slnečnému žiareniu ani teplu. Analýza musí prebehnúť 

do dvoch hodín od odberu. Pokiaľ to nie je možné, mal by sa uskladniť pri teplote od +4 °C do +8°C. 

Dlhšie skladovanie môže spôsobiť nasledujúce zmeny: rozpad erytrocytov, bakteriálny rast, bakteriálny 

rozpad glukózy. Pred analýzou by sa mali vzorky premiestniť do izbovej teploty a dôkladne  premiešať 

pred analýzou. 

 

Skladovanie moču po odbere 

Vzorky moču sa skladujú 48 hod. pri teplote 2-8 °C s výnimkou močov na vyšetrenie močového 

sedimentu, ktorý sa neskladuje, po vykonaní skúšok je likvidovaný. 

2.4 Odber stolice  

2.4.1 Odber stolice na okultné krvácanie- jednokrokovým kvalitatívnym testom  

Predanalytické informácie:  Vzorka stolice (vo veľkosti čerešňovej kôstky)  sa odoberá do špeciálnej 

skúmavky s extrakčným roztokom, ktorú vydá  ambulancia/oddelenie. Vzorka nesmie byť odobratá:  

• počas menštruácie a do troch dní po jej skončení; 

• ak pacient trpí krvácajúcimi hemoroidmi; 

• ak má pacient krv v moči;  

• ak pacient užíva niektoré liečivá, ktoré môžu spôsobiť gastrointestinálne podráždenie a môžu byť 

príčinou krvácania (alkohol, nesteroidné antiflogistiká), je potrebné ich vysadiť minimálne 48 h pred 

testovaním. Test nevyžaduje žiaden špeciálny diétny režim. Pokiaľ vzorka nie je testovaná do 6 hodín 

od odberu, môže sa uskladniť 3 dni pri teplote 2 – 8 °C. 

2.4.2 Odber stolice na FOB test- kvantitatívne stanovenie Hb jednokrokovým 

imunochromatografickým testom   

Odber vzorky stolice (vo veľkosti čerešňovej kôstky)  do plastového kontajnera s uzáverom,  ktorý vydá  

ambulancia/oddelenie.  Pokiaľ vzorka nie je testovaná do 6 hodín od odberu, môže sa uskladniť 3 dni 

pri teplote 2 – 8 °C. 

2.4.3  Odber stolice na vyšetrenie kalprotektínu 

Odber vzorky stolice sa vykoná  do  plastového kontajnera s uzáverom (vydá  ambulancia/oddelenie).  

Stabilita vzorky: Pred testovaním sa môže  uložiť na 7 dní do chladničky (pri teplote 2 - 8 ° C). 
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2.4.4 Obder vzorky na vyšetrenie Helicobacter pylori Ag-HP 

Vzorky vo  veľkosti hrášku sa odoberajú do uzavretej zbernej nádoby určenej na odber vzoriek. Test by 

mal byť vykonaný bezprostredne po odbere vzorky ( optimálne do 6 hodín).  Vzorky sa môžu skladovať 

až 72 hodín pri teplote 2-8 °C. 

Odporúčaný odberový materiál 

 

Biochemické vyšetrenia 

zo séra 

 

SARSTEDT® – 

Monovette® 

Sérum-gél 4,9 ml  

 

Krvný obraz,  

glykovaný hemoglobín 

SARSTEDT® – 

Monovette® 

EDTA K 2,7 ml 

 

Krvný obraz -

Pseudotrombocytopenia 

SARSTEDT® – 

Monovette® 

ThromboExact 

2,7 ml 
 

Hemokoagulačné 

vyšetrenia  

SARSTEDT® – 

Monovette® 

Coagulation 3,0 

ml (citrát sodný)  

ABR, Kálium 

Laktát 

SARSTEDT® – 

Monovette®  - Li-

Heparín 2,7 ml 

 

Vyšetrenie moču 

(jednorázový moč)   

SARSTEDT® – 

Monovette®  

Urine Z 10 ml 
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Homocysteín  SARSTEDT® – 

Monovette®   

Homocysteine Z-

Gel 2,7 ml 

 

Sedimentácia  SARSTEDT® – 

Monovette®   

S-Sedivette 4NC 

3,5 ml 
 

Serologické vyšetrenia SARSTEDT® – 

Monovette® 

Sérum-gél 4,9 ml  

 

Zbieraný moč SARSTEDT®- 

Monovette® 

Moč-3l zberná 

nádoba 

 

 

Stolica na okultné 

krvácanie 

SureScreen 

Diagnostics 

Skúmavka + 

testovacia kazeta   

Eurolab  Lambda 

 

Stolica na kvalitatívne 

stanovenie Hb  

iFOB   

Skúmavka + 

testovacia kazeta 

Eurolab  Lambda 
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Stolica na vyšetrenie 

kalprotektínu  

CerTest BIOTEC 

 

Stolica na vyšetrenie 

Helicobacter pylori Ag-

HP 

Ultimed 

skúmavka + 

testovacia 

kartička 

 

 

2.5 Objednávanie vyšetrení 

2.6.1 Žiadanka 

Žiadanky na vyšetrenia musia byť dodané spolu so vzorkou (vzorkami) biologického materiálu 

a obsahujú informácie:  

Žiadanka pre OKBH pre pacientov (verzia 1) 

Žiadanka pre  Biochemické vyšetrenia určená pre samoplatcov (verzia 1) 

Žiadanka pre Hematologické a imunohematologické vyšetrenia určená pre samoplatcov (verzia 1) 

Žiadanka pre Vyšetrenia z moču a stolice určená pre samoplatcov (verzia 1) 

Žiadanka pre Sérologické vyšetrenia určená pre samoplatcov (verzia 1) 

 meno a priezvisko pacienta; 

 rodné číslo (dátum narodenia a pohlavie); 

 v prípade, že ide o pacienta bez rodného čísla, alebo sa jedná o  poistenca, ktorý má preukaz 

európskeho poistenca, resp. nemá poistenie v SR je potrebné uviesť dátum narodenia a pohlavie 

(k žiadanke je potrebná kópia preukazu poistenia) ; 

 v prípade potreby bydlisko, kontakt pacienta; 

 číslo poisťovne, resp. spôsob úhrady; 

 diagnózu; 

 druh primárnej vzorky; 

 požadované vyšetrenia; 

 dátum a ak je relevantné čas odberu; 

https://www.nsmas.sk/dokumenty/okbh/OKBaH_ziadanka_2021.pdf
https://www.nsmas.sk/dokumenty/okbh/Ziadanka_Biochemia.pdf
https://www.nsmas.sk/dokumenty/okbh/Ziadanka_Hematologia.pdf
https://www.nsmas.sk/dokumenty/okbh/Ziadanka_Vysetrenia_mocu_a_stolice.pdf
https://www.nsmas.sk/dokumenty/okbh/Ziadanka_Serologia.pdf
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 identifikáciu žiadateľa; 

Ďalšie potrebné údaje: 

 gravidita; 

 fáza menštruačného cyklu; 

 v prípade potreby poloha pri odbere; 

 užívané lieky; 

Údaje musia byť kompletné, čitateľné a presné.  

2.6.2 Elektronická žiadanka 

Žiadajúci lekár vystaví v AMBIS-e,  a LOZIS-e elektronickú žiadanku, vyplní na nej požadované 

vyšetrenia, výber uloží a následne vytlačí papierovú formu, ktorú spolu s materiálom doručí na OKBH. 

2.6 Transport vzoriek 

Odberové nádobky s biologickým materiálom musia byť zasielané na vyšetrenie uzavreté, čo najskôr 

po odbere. Pri plánovaní času odberu pacienta pred zvozom vzoriek je nutné počítať s rezervou pre 

dopravu. Pri vyšetreniach je potrebné dodržať správnu teplotu skladovania vzorky do doby prevzatia 

dopravnou  službou. Zvoz z oddelení , kliník  nemocnice a ambulancií lekárov je nutné vykonávať tak, 

aby boli dodržané časové a teplotné limity pre adekvátne vyšetrenie vzoriek. Vzorky z ambulancií mimo 

nemocnice sú transportované v prepravných boxoch, kde sa meria teplota.  

Biologický materiál sa do laboratória dopravuje nasledovnými spôsobmi: 

1. z oddelení a kliník UN-NsM,a.s. vzorky  prinášajú  sanitári,  

2. z ambulancií UN-NsM,a.s. vzorky prinášajú zdravotné sestry a sanitári v stojanoch 

umiestnených v malých prepravných boxoch.; 

3. vzorky, ktoré sú pacientom odoberané v Odberovom centre na Príjem materiálu prinesie sestra 

z odberového centra;  

4. v prípade transportu vzoriek z ambulancií mimo nemocnice sa vzorky prepravujú vlastnou 

dopravnou službou, podľa pravidelných zvozových trás (pondelok, streda, piatok). Logistiku 

dopravy zabezpečuje oddelenie dopravy.  Vzorky sa transportujú v prepravných boxoch vo 

fixovanej zvislej polohe pri  teplote: 

Vzorky biologického materiálu, ktoré sú určené na spracovanie v iných medicínskych  

laboratóriách, sú podľa typu materiálu zabalené v samostatných obaloch. Uskladňujú sa do 

jednotlivých termoboxov označených na transport vzoriek podľa spoločnosti, ktorá zabezpečuje  

transport vzoriek. 
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2.7 Príjem vzoriek v laboratóriu 

Biologický materiál prinesený do laboratória preberajú a kontrolujú v pracovnom čase určení pracovníci 

na príjme materiálu. Mimo pracovnej doby (počas pohotovostnej služby) príjem biologického materiálu 

zabezpečuje službukonajúci pracovník. Pracovník pri príjme kontroluje zhodu údajov na žiadanke a na 

dodanom biologickom materiáli a vhodnosť vzorky na vyšetrenie. 

Vzorka môže byť laboratóriom odmietnutá, ak: 

 je nesprávne alebo nečitateľne vyplnená žiadanka, chýbajú na nej požadované údaje; 

 chýba žiadanka ku vzorke; 

 je neoznačená alebo nesprávne označená odberová nádoba; 

 vzorka je odobratá do nesprávnej odberovej nádoby; 

 nie je dostatočný objem vzorky; 

 nebol dodržaný časový interval medzi odberom a možným spracovaním vzorky alebo teplotné  

podmienky pri skladovaní pred doručením do laboratória; 

 vzorka je silne hemolytická,  chylózna alebo ikterická; 

 vzorka je poškodená; 

O vyradení vzorky je žiadateľ informovaný písomne alebo elektronicky v podobe poznámky na 

Výsledkovom liste. 

V prípade, že dodaný biologický materiál nevyhovuje len pre niektoré z  požadovaných vyšetrení, 

materiál sa preberie, ale do Výsledkového listu sa napíše komentár, prečo niektoré vyšetrenie nebolo 

možné urobiť.  

Vzorky, ktoré prišli bez žiadanky a  majú na skúmavke požadované údaje, sú uložené v chladničke na 

dodatočné doplnenie údajov o pacientovi a požadovaných vyšetreniach.  

3 Urgentné (statimové ) vyšetrenia 

Požiadavku na statimové vyšetrenie je potrebné vyznačiť na žiadanke písmenom S.  V laboratóriu sa 

materiál prednostne vyšetrí.  Výsledky statimových vyšetrení sú zvyčajne dostupné do jednej hodiny 

(okrem serologických vyšetrení) od príjmu vzorky do laboratória a oznamujú sa telefonicky.  

 

Zoznam statimových vyšetrení:  

V režime STATIM sa na OKBH vykonávajú tieto vyšetrenia:  

Biochemické:  

- v sére (plazme):  
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Na, K, Cl, Ca, P, Mg, glukóza, močovina kreatinín, kyselina močová, bilirubín celkový a konjugovaný, 

albumín, celková bielkovina, amyláza, pankreatická amyláza, lipáza, cholínesteráza, ALT, AST, ALP, 

GMT, LDH, CK, CRP, troponín T, digoxín, laktát, osmolalkita, prokalcitonín, presepsín, interleukín 6,  

- v celej krvi: 

amoniak, acidobázická rovnováha, 

- v moči:  

chemické a mikroskopické vyšetrenie, vyšetrenie na prítomnosť psychotropných látok a drog, Na, K, 

Cl, kreatinín. 

Hematologické : 

-  v celej krvi: 

Krvný obraz s 5 populačným diferenciálom leukocytov, počet retikulocytov,  

Hemokoagulačné:  

-  v plazme:  

protrombínový čas PT + index INR, aktivovaný parciálny tromboplastínový čas APTT + index APTT 

Ratio, D-dimér , antitrombín   III,  fibrinogén, TT 

Imunohematologické vyšetrenia: 

-  v plazme:  

Orientačné vyšetrenie krvnej skupiny ABO, Vyšetrenie krvnej skupiny, Skríning tepelných protilátok 

NAT, Priamy antiglobulínový test, skúška kompatibility. 

Serologické vyšetrenia: 

- v sére: 

Základné predoperačné vyšetrenia sa vykonávajú denne: Syfilis total, HBsAg, anti-HCV, HIV: 

 

4. Doordinovanie vyšetrení 

Laboratórium neprijíma ústne požiadavky na vyšetrenia. Vždy je potrebná papierová tlačená alebo 

elektronická žiadanka. Ústnou formou je možné len k existujúcej žiadanke doobjednať doplnenie 

požadovaných vyšetrení, pokiaľ to množstvo a  stabilita biologického materiálu umožňuje. Laboratóriu 

je dodatočne doručená žiadanka na telefonicky doordinované vyšetrenia. 

Stabilita parametrov  

Biochemické parametre vyšetrované zo séra 

Vyšetrenie 
Predanalytické 

požiadavky Stabilita vzorky biologického materiálu Komentár 

Akreditované     Typ vzorky 
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vyšetrenia 15-25°C 2-8°C -15 až -25°C  

Glukóza S 8 h 3 d   

Močovina S 7 d 7 d 12 m  

Kreatinín S 7 d 7 d   3 m  

Kyselina    

močová 
S 3 d 7 d    6 m  

Celkové   

bielkoviny 
S 6 d  1 m 12  m  

Albumín S 2,5 m 5 m   4 m  

Bilirubín       

 celkový 
S  1 d 7 d   6 m  uchovávať v tme 

AST S 4 d  7 d  3 m   

ALT S 3 d 7 d >7 d pri  -60 °C – 

80 °C 

 

GMT S 7 d  7 d 12 m  

ALP S 7 d   7 d   2 m  

AMS S 7 d  1  m   

LPS S 7 d  7 d 12 m  

Sodík S 14 d 14 d 14 d  

Draslík S 14 d 14 d 14 d  

Chloridy S   7 d   7 d   7 d  

Vápnik S   7 d 21 d 12 m  

Fosfor S   1 d  4 d 12  m  

Horčík S   7 d  7 d 12  m  

IgA S  8 m  8 m  8 m  

IgG S  4 m  8 m  8 m  

IgM S  2 m  4 m  6 m  

IgE S   7 d  6 m  

CK S   2 d*   7 d   1 m  

CRP S 11 d  2 m  3 r  

RF S  1 d  8d 

 

 3 m  

ASLO S 
 2 d*  2 d  6 m  

Fe S  7 d* 21 d roky   

Feritín S  7 d  7 d 12  m  

Cholesterol S  7 d  3 d   3 m  

Triacylglyceroly S  2 d * 10 d   3 m   

TSH S   8 d * 14 d   24 m  
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fT4 S   5 d *  7 d   1 m  

fT3 S   5 d*  7 d   1 m  

PSA S 24 h*  5 d  6 m  

fPSA S   8 h  5 d  3 m  

*S- sérum 

Po rozmrazení sa vzorky nemôžu opakovane zamrazovať a použiť na ďalšie stanovenie. 

Hematologické parametre – krvný obraz 

Vyšetrenie 
Predanalytické 

požiadavky 
 

Akreditované 

parametre  
Typ vzorky 

15-25°C Komentár 

WBC B 5 hod Skladovanie krvi s EDTA sa 
neodporúča. 

 RBC B 5 hod 

HGB B 5 hod 

HCT B 5 hod 

PLT B 5 hod 

* B-plná krv EDTA 

Hemokoagulačné vyšetrenia 

Vyšetrenie 
Predanalytické 

požiadavky 

 

 

 

 

Akreditované     

vyšetrenia 
Typ vzorky 

 

15-25°C Komentár  

PT - INR 
Citrátová 

Plazma 
4 hod 

Vzorky neuchovávať 

v chladničke/nechladiť! 

Chlad aktivuje F. VII, 

XI,XII, čo spôsobuje 

skrátenie časov. 

 

APTT 

 

Citrátová 

Plazma 
4 hod 

 

Fibrinogén 
Citrátová 

Plazma 
4 hod 

 

 

Imunohematologické vyšetrenia 

Vyšetrenie 

 

Predanalytické 

požiadavky 

                                 

Stabilita vzorky 

biologického 

materiálu 

Komentár 

Akreditované     

vyšetrenia 
Odber 

15 -25°C 2 - 8°C  
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Krvná skupina 
EDTA  4 hod 48 hod 

Skladovanie  7 dní  po 

vyšetrení na dohľadanie 

v prípade transfúznej 

reakcie 

Skríning 

protilátok -NAT 
EDTA  4  hod 48 hod 

Skladovanie  7 dní  po 

vyšetrení na dohľadanie 

v prípade transfúznej 

reakcie 

Skúška 

kompatibility 
EDTA  4  hod 48 hod 

Skladovanie  7 dní  po 

vyšetrení na dohľadanie 

v prípade transfúznej 

reakcie 

*S- sérum, B-plná krv EDTA,  d – deň, m-mesiac,  

 

Skladovanie vzoriek po vyšetrení  

5.1 Vyšetrenia zo séra 

Po ukončení analýzy sa vzorky séra skladujú v primárnych skúmavkách v chladničke pri teplote +4 až 

+8 °C po dobu 7 dní z forénznych dôvodov na dohľadanie primárnej vzorky. Vzorky sú skladované 

za vhodných podmienok tak, aby ak to povaha a množstvo vzorky dovoľuje, bolo možné 

vyšetrenie zopakovať alebo vykonať iné, pôvodne nepožadované vyšetrenie. Po 7 dňoch sa 

vzorky séra likvidujú. Ak sa určité parametre v laboratóriu vyšetrujú menej často ako za 7 dní, 

vzorky sa zamrazia a do vyšetrenia sa skladujú v monitorovaných mrazničkách. 

 

5.2 Vyšetrenia z plazmy a EDTA na hematologické vyšetrenie 

Po ukončení analýzy sa vzorky plazmy skladujú v primárnych skúmavkách pri izbovej teplote 15-25°C, 

doordinovanie je možné len do 4 hodín od odberu z dôvodu stability. Potom sa nevyšetrujú. Likvidujú 

sa po 24 hodinách. 

Vzorky EDTA z imunohematologických vyšetrení skladujú v primárnych skúmavkách v chladničke pri 

teplote +4 až +8 °C po dobu 7 dní (z foréznych dôvodov) na dohľadanie primárnej vzorky. 

5. Výsledky vyšetrení 

Laboratórium odosiela výsledky lekárom vo forme tlačeného Výsledkového listu, ktoré sa 

zasielajú elektronicky podľa požiadavky.  

6.1 Telefonické oznamovanie výsledkov 

V určitých prípadoch môžu pracovníci laboratória oznámiť výsledok telefonicky. Telefonicky sa 

oznamujú žiadateľovi kritické výsledky čo najrýchlejšie po vyšetrení a jeho klinickej kontrole. 

Výsledky sa hlásia telefonicky na číslo oddelenia, alebo ambulancie priamo ošetrujúcemu lekárovi alebo 
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zdravotnej sestre. Pri hlásení je nevyhnutná presná identifikácia pacienta a odberu. Výsledky poskytnuté 

ústne sú vždy následne doručené aj v písomnej správe alebo elektronickej forme. 

Kritické výsledky vyšetrení: Biochemické vyšetrenia 

VVŠETRENIA MATERIÁL KRITICKÉ HODNOTY JEDNOTKY 

 MENEJ VIAC   

Glukóza 
Sérum,  

kapilárna krv 
2,0   20 mmol/l 

Kreatinín Sérum    654 µmol/l 

Močovina Sérum    35,6 mmol/l 

AST Sérum    16,7  µkat/l 

ALT Sérum    16,7 µkat/l 

AMS Sérum      5,0  µkat/l 

CK Sérum    16,7  ukat/l 

 

Sodík 

 

 

Sérum 

 

 

120 

 

 

160 

 

 

mmol/l   

Draslík 

 
Sérum 

 

3 

 

 

   6,2   

  

 

 

mmol/l 

Chloridy Sérum 75 125 mmol/l 

 

Vápnik 

 

Sérum 

 

1,65 

 

  3,1 

 

mmol/l 

Horčík Sérum 0,5  2,0 
 

mmol/l 

Bilirubín celkový Sérum  120 µmol/l 

Digoxín Sérum     2,5 nmol/l 

Laktát Plazma     3,4 mmol/l 

LDH  Sérum  16,7 µmol/l 

pH Kapilárna krv 7,2 7,60  

pCO2 Kapilárna krv 2,5 8,9 

  

kPa 

 

pO2 Kapilárna krv 5,7   kPa 

Sat. O2 Kapilárna krv 80   % 

CRP 

 

Sérum  100  

 

 

mg/l 

Leukocyty Krv 2,0 30 

 

x10e9/l 

 

Hemoglobín Krv 80 190 g /l 

 

Hematokrit Krv 0,22 0,60  

Trombocyty Krv 50 OAIM,       

       JAS 

80* Ostatné 

900 x10e9/l 

x10e9/l 

 

PT-INR Plazma  4,5  
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2,0 

APTT-R Plazma  2,5 R 

Fibrinogén Plazma  1,0  8,0 g/l 

AT III Plazma 50  % 

 

O telefonické nahlásenie výsledkov môže požiadať aj príslušný ošetrujúci lekár alebo zdravotná sestra 

ním poverená. Pred nahlásením výsledkov musí nahlásiť svoje meno, priezvisko, meno a priezvisko 

pacienta, jeho rodné číslo prípadne dátum, kedy malo byť vyšetrenie realizované. Pracovník laboratória 

môže pre overenie totožnosti požiadať o uvedenie kódu lekára. 

Telefonickú informáciu o výsledkoch vyšetrení pacientom nepodávame. 

 

6.2 Vydávanie výsledkov do rúk pacientov 

Výsledky vydávame do rúk pacientov len na základe písomnej žiadosti lekára(na výmennom 

lístku alebo priamo na žiadanke). Pacient musí preukázať svoju totožnosť (občiansky preukaz, 

pas). Ak výsledky pacienta žiada iná osoba ako pacient - dotknutá osoba, výsledky sa jej 

vydajú len na základe písomnej žiadosti lekára. Osoba preberajúca výsledky musí dostato čne 

preukázať svoju totožnosť.  

 

6.3. Informovaný súhlas pacienta  

Informovaný súhlas pacienta je podmienkou každého vyšetrovacieho a liečebného výkonu. Pacient 

poskytuje laboratóriu informovaný súhlas prostredníctvom svojho lekára, čím súhlasí s postupmi 

vyšetrenia a so spracovaním osobných údajov.  

Laboratórium vyžaduje len informovaný súhlas s odberom biologického materiálu od samoplatcov. Pre 

tento účel je na Odberovom centre k dispozícii na to určený formulár, ktorý pacient samoplatca 

podpisuje.  

 

6.3. Ochrana osobných údajov 

  

Informácie týkajúce sa osobných údajov pacientov ( meno pacienta, rodné číslo resp. číslo 

poistenca, diagnóza, ošetrujúci lekár, poisťovňa ) a výsledky vyšetrení sú dôverné informácie. 

O týchto údajoch zachovávame mlčanlivosť v  zmysle Zákona č. 84/2014 Z.z. Všetci 

pracovníci laboratória boli poučení a dodržujú uvedený postup na ochranu dôverných 

informácií a vlastníckych práv zákazníka  (https://www.nsmas.sk/informacie/gdpr.html).  

 

7. Riešenie sťažností 

https://www.nsmas.sk/informacie/gdpr.html
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Oddelenie klinickej biochémie a hematológie sa snaží predchádzať problémom, ktoré by mohli viesť 

k vzniku sťažností klientov, tak že neustále zlepšuje systém manažérstva kvality. V prípade, že predsa 

len lekár, pacient, pracovník laboratória chce podať sťažnosť,  laboratórium má zavedené postupy na 

príjem a prešetrenie týchto sťažností. 

      Sťažnosť sa môže podať: 

1. telefonicky – na hore uvedené kontakty;  

2. elektronicky -  na hore uvedené kontakty;  

3. písomne listom na adresu laboratória; 

4. osobne zápisom do Knihy sťažností, ktorá sa nachádza v odberovom centre laboratória; 

5. písomne alebo osobne na Útvare kontrol, sťažností  a súčinnosti s ÚDZS. 

Po prijatí sťažnosti telefonicky, mailom, listom, pracovník, ktorý sťažnosť prijal, informuje o tom 

vedúcu oddelenia, manažéra kvality alebo vedúcu laborantku.  

Po prešetrení sťažnosti vedúca oddelenia informuje o výsledkoch šetrenia sťažovateľa a o všetkých 

opodstatnených  sťažnostiach sú informovaní všetci pracovníci laboratória.  

Ak sa sťažnosť týka práce manažmentu laboratória, sťažnosť sa oznámi na Útvar kontrol, sťažností  a 

súčinnosti s ÚDZS, ktorý pri riešení sťažností postupuje v súlade so zákonom NR SR č. 152/1998 Z.z. 

o sťažnostiach.  

 

 

 


