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11. marca 2020 vyhlásila Svetová zdravotnícka 

organizácia (WHO) šírenie COVID-19 za pandémiu.

Vakcinácia Čistenie a účinná 

dezinfekcia

Kvalita vnútorného 

ovzdušia

Bezpečnosť personálu a testovanie

Komunita



AERO(MIKRO)BIOLÓGIA - Bioaerosol tvoria častice v ovzduší, ktoré môžu obsahovať mikroorganizmy - vírusy, baktérie, huby, 

vrátane častíc pochádzajúcich zo živých organizmov (peľové zrnká, semená rastlín, drevný prach, úlomky srsti zvierat, ich výlučky, 

hmyz atď.) Všetky tieto častice sa v ovzduší vyskytujú buď samostatne, príp. na vhodnom nosiči (prachové čiastočky, kvapky - napr. 

tzv. kvapôčková infekcia). 

Z usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR (16.2.2021)... Ochorenie COVID-19 spôsobuje akútnu infekciu dýchacích ciest. 

Ochorenie spôsobuje koronavírus, ktorý sa prenáša z osoby na osobu najmä vzduchom (pri vzdialenosti menšej ako 2 metre), a to 

kvapôčkami rozprášenými do ovzdušia ako výsledok kýchania, kašlania a rozprávania bez prekrytia úst a nosa. Nemožno vylúčiť 

prenos aj z iných sekrétov, ako napr. krv, moč a pod. Určitý čas je vírus schopný prežiť aj na povrchu predmetov kontaminovaných v 

dôsledku šírenia kvapôčkovou cestou. Nemožno tiež vylúčiť ani prenos nákazy pri dotyku povrchov, na ktorých sa vírus nachádza s 

následným dotykom úst, nosa, očí a podobne, nejde však o najvýznamnejší spôsob prenosu tejto nákazy.

AERO(MIKRO)BIOLÓGIA



Bioaerosoly môžu prispievať k šíreniu infekčných chorôb a zahŕňajú aj riziko zneužitia mikroorganizmov (bioterorizmus). Pri štúdiu 

bioaerosolov sa používajú rôzne metódy odberu vzoriek v závislosti od predpokladaného kvalitatívneho a kvantitatívneho zloženia 

vzdušnej mikroflóry. 

Stále však pretrvávajú problémy so štandardizáciou odberových metód, s dôkazom kauzálnych vzťahov (príčina verzus následok) a

stanovením hraničných expozičných limitov pre človeka. Vyplýva to zo skutočnosti, že zloženie bioaerosolov je veľmi komplexné a 

odpovede (ľudského) makroorganizmu sú veľmi rôznorodé u rôznych jedincov. 

Špeciálny význam má monitorovanie bioaerosolov v zdravotníckych zariadeniach z dôvodu štúdia zákonitosti šírenia nozokomiálnych 

infekcií a prijímania príslušných kontrolných opatrení vo vzťahu k vzdušným mikroorganizmom. Stále väčší význam nadobúda aj 

monitoring biohazardu (bezpečnostné hľadisko) a kontrola kvality ovzdušia v rôznych, napr. vnútorných obytných priestoroch alebo

priestoroch verejných budov.

AERO(MIKRO)BIOLÓGIA



Je potrebné venovať pozornosť výskytu zárodkov mikrobiologických faktorov a pevným časticiam, ktoré sú častokrát nosičom infekcií 

– vrátane COVID-19 vo vnútornom prostredí budov (indoor mycology). 

Osobitným prostredím je tiež pracovné prostredie (organický prach). Pri práci s plesnivými materiálmi môže ovzdušie obsahovať až

109 životaschopných zárodkov mikroskopických vláknitých húb/m3 a celý rad rôznych mykotoxínov. Niektoré z mykotoxínov môžu mať 

karcinogénne vlastnosti aj v tkanive pľúc.

Zatiaľ, čo práca v nevhodnom prostredí je zväčša nárazová a o možnom pôsobení mikroorganických aspektov a toxínov sa dá vopred 

uvažovať a cielene sa chrániť respiračnými filtrami, v komerčných strediskách, gastronomických a bytových (ubytovacích) 

zariadeniach býva dlhodobo celá rodina, vrátane detí najmladších vekových kategórií ....častokrát s nepostačujúcou ochranou.

ČISTÉ PROSTREDIE (IAQ)



Nariadenia WHO vo vzťahu k personálu a prevencii proti šíreniu COVID-19...

• Kontrola kvality vnútorného vzduchu (IAQ) a hodnotenia expozície vrátane monitorovania v reálnom čase

• Monitoring a kontrola vzduchotechniky a filtračných systémov

• Odber vzoriek a monitorovanie priemyselnej hygieny

• Odber a testovanie bezpečnosti vody (vrátane legionelly)

• Školenia a informovanosť

• Psychosociálna podpora a pohoda zamestnancov 

ČISTÉ PROSTREDIE (IAQ)



✓ Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 355/2007 účinný od 28.07.2021

✓ Vyhláška 259 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. júna 2008 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné 

prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia 

✓ Vyhláška č. 553/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia

ČISTÉ PROSTREDIE (IAQ)



Izolačné techniky – detekcia mikrobiologických faktorov prostredníctvom Aeroskopov

Vzorky z ovzdušia interiérov sa odoberajú rôznymi volumetrickými prístrojmi, tzv. aeroskopmi (odber priamo na agarové kultivačné 

médium alebo do tekutého média - impingery). 

Tieto prístroje aktívne nasávajú konkrétny objem vzduchu v danej časovej jednotke, a umožňujú tak kvalifikovanú kvantitatívnu

analýzu prítomnej vzdušnej mikroflóry

METÓDY DETEKCIE MIKROORGANIZMOV A PRACHOVÝCH ČASTÍC



Izolačné techniky – detekcia mikrobiologických faktorov prostredníctvom Sterov

V závislosti od požitia steroviek je možné z povrchov a kvapalín detegovať a kvantifikovať mikrobiologické faktory

✓ Kvantifikácia životaschopných organizmov

✓ Stanovenie baktérií čeľade Enterobacteriaceae

✓ Stanovenie kvasiniek a plesní

✓ Stanovenie koliformných baktérií

METÓDY DETEKCIE MIKROORGANIZMOV A PRACHOVÝCH ČASTÍC



Kvantifikácia mikrobiologických faktorov prostredníctvom ATP metodiky 

Test ATP je proces rýchleho merania aktívne rastúcich mikroorganizmov prostredníctvom detekcie adenozíntrifosfátu alebo ATP. 

ATP je molekula nachádzajúca sa v živých bunkách a okolo nich a ako taká poskytuje priamu mieru biologickej koncentrácie a zdravia. 

ATP sa kvantifikuje meraním svetla produkovaného jeho reakciou s prirodzene sa vyskytujúcim enzýmom (svetlušky) luciferázou

pomocou luminometra . Množstvo produkovaného svetla je priamo úmerné množstvu ATP prítomného vo vzorke.

METÓDY DETEKCIE MIKROORGANIZMOV A PRACHOVÝCH ČASTÍC



Metodika počítania častíc – detekcia pevných častíc v interiérovom prostredí prostredníctvom Prachometrov (ISO 14644-1:2015)

Vo vzduchu sa znečistenie šíri vo forme kritických častíc a to tromi spôsobmi:

✓ prúdením vzduchu – zanesenie kritických častíc z okolitého prostredia

✓ gravitačne – spad kritických častíc nachádzajúcich sa vo vzduchu

✓ balisticky – prskanie kritických častíc od zdroja (napr. pri brúsení)

METÓDY DETEKCIE MIKROORGANIZMOV A PRACHOVÝCH ČASTÍC



Metodika počítania častíc – detekcia pevných častíc v interiérovom prostredí prostredníctvom spádu častíc 

Vo vzduchu sa znečistenie šíri vo forme kritických častíc a to tromi spôsobmi:

✓ prúdením vzduchu – zanesenie kritických častíc z okolitého prostredia

✓ gravitačne – spad kritických častíc nachádzajúcich sa vo vzduchu (ISO 14644-3:2019)

✓ balisticky – prskanie kritických častíc od zdroja (napr. pri brúsení)

METÓDY DETEKCIE MIKROORGANIZMOV A PRACHOVÝCH ČASTÍC



Metodika počítania častíc – detekcia pevných častíc v interiérovom prostredí prostredníctvom spádu častíc 

Vplyv kritických častíc na čistotu produktov je daný:

✓ množstvom kritických častíc (množstvom častíc na jednotku objemu vzduchu)

✓ veľkosťou kritických častíc

✓ vlastnosťami kritických častíc (tvar, elektrostatické a elektromagnetické vlastnosti, chemická reaktivita a podobne)

METÓDY DETEKCIE MIKROORGANIZMOV A PRACHOVÝCH ČASTÍC



Detekcia prchavých organických zlúčenín produkovaných mikroorganizmami do prostredia (VOC)

Vo vnútornom prostredí (vlhkých) budov môžu byť pôvodcami nepríjemného zápachu prchavé organické zlúčeniny, aj mikróbneho

pôvodu (mVOCs). Ako ukázal súčasný intenzívny výskum aktivity mikroskopických húb, ale aj baktérií (najmä aktinomycét), je v 

interiérovom prostredí zastúpené veľké množstvo mikróbnych organických zlúčenín (mVOCs). 

Kvalita aj ich množstvo sú ovplyvnené environmentálnymi podmienkami a biologickými vlastnosťami producentov. Ukazuje sa, že 

niektoré z nich patria k známym karcinogénom. Nepríjemný zápach má napr. etylhexanol, produkovaný hubou Aspergillus versicolor. 

U niektorých známych toxických izolátov húb sa zistila priama súvislosť medzi produkciou mykotoxínov a produkciou prchavých 

produktov, napr. ketónov. Navrhuje sa používať prchavé produkty mikroskopických húb ako nový kvantitatívny znak (marker) pri 

vyšetrovaní vlhkých bytových priestorov. 

METÓDY DETEKCIE MIKROORGANIZMOV A PRACHOVÝCH ČASTÍC



Okolité prostredie

Ovzdušie

Ľudia

Technické vybavenie priestoru

VSTUP Vnútorné prostredie

Výskyt (V)

Závažnosť 

(Z)

R = Z x V

RIZIKO



Zárukou eliminácie šírenia baktérii, vírusov a plesní, je pravidelná a nezávislá kontrola s cieľom systematického monitorovania a 

overovania čistých priestorov.

Inšpekčná činnosť v oblasti čistých priestorov má za cieľ monitorovať rizikové faktory ľahkých častíc a mikrobiologických aspektov, 

vrátane detekcie organických látok a v kombinácií so systematickým overovaním  dodržiavania protipandemických opatrení dokážeme 

efektívne udržiavať šírenie Bioaerosolov pod kontrolou.

Analýzy ovzdušia v interiérových priestoroch – hygienické kontroly

Kontrola účinnosti dezinfekcie v interiéroch

Detekcia mikrobiologických faktorov v interiéroch

Vhodnými analýzami a správnou optimalizáciou čistých 

priestorov je možné výrazne znižovať riziká kontaminácie

PREVENCIA



Priepusť

PREVENCIA

✓ Ľahká a flexibilná manipulácia.

✓ Skladovateľnosť zariadenia.

✓ Reakčný doba – inštalácia zariadenia pri flexibilnom použití do 5 minút.

✓ Flexibilné prispôsobenie dĺžke prechodových a vstupných priestorov.

✓ Jednoduché ovládanie.

✓ Dekontaminácia prostredníctvom vzduchových nožov v Zóne „A“.

✓ Dezinfekcia prostredníctvom aktívnych médií (chémia, ozón, UV-C žiarenie) v Zóne „B“.

✓ Nízke náklady na prevádzku.

✓ Všestranné využitie pri pandemických opatreniach.

✓ Bezpečná detekcia osôb a neživých materiálov prostredníctvom snímačov v modulárnej jednotke.



Povrchové vzorkovanie koronavírusovej choroby (podľa štatútu WHO)

Zahrnuté výsledkov analýz a merania v kontrolnom zozname

Definovaný zoznam bodov vysokého dotyku

Stanovenie hustoty vzorky na základe IAQA (Indoor Air Quality Association) 

PREVENCIA



... v prípade ďalších otázok využite prosím niektorý z našich kontaktov...

Ďakujem za pozornosť...

https://www.cleancert.eu


