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Vec Program skúšok spôsobilosti – jarné kolo 2018 
 

Zasielame Vám informácie o programe skúšok spôsobilosti (PSS) pre jarné kolo v roku 2018, 
organizovaného Národným referenčným laboratóriom pre oblasť vôd na Slovensku (NRL), ktoré je 
súčasťou Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave (VÚVH). PSS zahŕňa akreditované 
medzilaboratórne porovnávacie skúšky (MPS) v oblasti chemických metód a biologických metód  

MPS sa týkajú analýzy pitných vôd, povrchových vôd v súlade s požiadavkami Vyhlášky 
Ministerstva Zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri 
zásobovaní pitnou vodou a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z., ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov. 

V prílohe Vám zasielame záväzné prihlášky/objednávky pre jarné kolá MPS organizované 
v mesiaci apríl podľa plánu programu skúšok spôsobilosti na rok 2018. Objednané vzorky si účastníci 
MPS prevezmú v deň distribúcie v distribučných centrách v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach 
podľa prihlášky-záväznej objednávky danej MPS. Žiadame o dodržanie termínu preberania vzoriek 
a aby vzorky preberali kompetentní pracovníci, ktorí skontrolujú prevzaté vzorky a priložené materiály 
(pokyny a rozborové listy). Prípadné rozdiely medzi objednanými a prevzatými vzorkami je nutné 
reklamovať u pracovníka VÚVH, ktorý im vzorky vydal v horeuvedených centrách. V odôvodnených 
prípadoch bude možné neprevzaté vzorky prevziať iba Bratislave, ak to bude aktuálne vzhľadom na 
termín analýz. Vo výnimočných prípadoch, iba na základe požiadavky účastníka, môžu byť vzorky 
zasielané kuriérskou službou. 

Vyplnené prihlášky žiadame vrátiť do termínu uvedeného vo formulároch k príslušnej MPS. 

Informácie a pokyny k jednotlivým MPS k oblasti skúšania vôd dostanú účastníci pri preberaní vzoriek. 

Náklady spojené s prípravou vzoriek a organizáciou MPS Vám budeme fakturovať podľa cenníka na 

základe Vašich objednávok až po prevzatí vzoriek. 

Všetkým laboratóriám, ktoré sa zúčastnia skúšok spôsobilosti a dosiahnu uspokojivé výsledky 

bude vystavené Osvedčenie o správnosti výsledkov dosiahnutých v danej skúške spôsobilosti. 

V prílohe Osvedčenia budú uvedené vo forme tabuľky numerické hodnoty z-skóre, podľa ktorého budú 

laboratóriá hodnotené. Osvedčenie môže byť podkladom pre príslušný akreditačný orgán posudzujúci 

odbornú spôsobilosť laboratória podľa STN EN ISO/IEC 17025. 

Na internetovej stránke VÚVH (www.vuvh.sk) sú priebežne zverejňované informácie a 

dokumenty (prihlášky, zoznam zaregistrovaných prihlášok, pokyny, rozborové listy a iné) týkajúce sa 

daného kola MPS. Zoznam zaregistrovaných prihlášok bude na tejto stránke uvedený do 10 dní po 

záväznom termíne podania prihlášok.  
 

S pozdravom 
 

 
 

RNDr. Jarmila Makovinská CSc. 
                 riaditeľka 
                                                  Národného referenčného laboratória  
               pre oblasť vôd na Slovensku 
 
Príloha: Záväzné prihlášky - objednávky MPS  (MPS-HBR-4/2018, MPS-SAA-4/2018, MPS-ZPV-4/2018) 
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