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Nezávislá detekcia komerčných priestorov s cieľom 

zvyšovania spokojnosti a bezpečnosti klientov. 

Získanie VALIDAČNEJ známky v súlade s 

medzinárodnou platformou overovania 

Čistých priestorov s cieľom zvyšovania 

konkurencieschopnosti a ratingu na trhu. 

Nezávislá previerka poskytovaných priestorov po 

dezinfekcii s cieľom eliminácie plytvania  nákladov 

za neefektívne dezinfekčné služby. 

Nezávislá previerka priestorov po dezinfekcii 

s cieľom eliminácie rizika kontaminácie 

priestoru a prevencie pred stratou dobrého 

mena na trhu. 

Profesionálna VALIDÁCIA čistých priestorov 

formou nezávislého auditu = potvrdenie  vysokej 

kredibility na trhu v oblasti poskytovania 

bezpečných služieb. 
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11. marca 2020 vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization) šírenie 

COVID-19 za pandémiu, ktorá má obrovský vplyv na podniky a komunity. 

Sanácia objektov a zariadení poskytujúcich služby klientom je nanajvýš dôležitá, aby sa zabránilo 

šíreniu SARS-CoV-2 - vírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Certifikovaní audítori Cleanliness 

Certification Center patria k lídrom v oblasti monitorovania Čistých priestorov a aeroskopických analýz 

so skúsenosťami pri VALIDÁCII Čistých priestorov a Čistých zón na Slovensku aj v zahraničí. Audit 

čistoty tzv. AntiCOVID Audit, bol vyvinutý spoločnosťou Cleanliness Certification Center v spolupráci 

s odborníkmi v oblasti infektológie, klinickej imunológie, predstaviteľov regionálnych úradov verejného 

zdravotníctva, odbornej medicínskej obce a odborníkov v oblasti výkonov auditov. 

Prostredníctvom preskúmania preverovanej oblasti v kombinácii s analýzami v reálnom priestore je 

možné preukázať mieru rizika možnej kontaminácie a zároveň preveriť účinnosť opatrení 

stanovených v preverovanom priestore (dezinfekcia, obmedzenia, usporiadanie priestore, atď.) s 

cieľom efektívneho znižovania  šírenia pandémie COVID-19. 

Cleanliness Certification Center je členom medzinárodnej asociácie IAQA  

(Indoor Air Quality Association) - Member ID: 65547853 

  

Súbor aktivít a odbornej činnosti Cleanliness Certification Center, predstavuje výkon odborných 

auditov a posudzovania čistých priestorov na úrovni medzinárodne registrovaných činnosti podľa 

WIPO IR 018034457_01. (World Intellectual Property Organization) 

 

 

 

Spolupracujeme na programoch vedy a výskumu v oblasti diagnostiky a eliminácie rizík so 

zástupcami Technickej univerzity v Košiciach 

Naše systémy výkonu monitorovania a overovania čistých priestorov sú pravidelne preverované 

nezávislými inštitúciami – sme držitelia Certifikátu ISO 9001:2015 v oblasti výkonu auditov a výkonu 

mikrobiologických analýz. 

 

Analýzy čistých priestorov a kontroly ovzdušia realizujeme v úzkej spolupráci s poprednými 

laboratóriami a so zastúpením regionálnych autorít hygieny a verejného zdravotníctva. 

 

Minimalizujte riziká kontaminácie a majte svoje podnikanie pod kontrolou 

 

Ing. Róbert Jánošík 
Certified Cleanliness Auditor - Reg. No.: CAE-3105-A0002 

Cleanliness Certification Center, s.r.o.  


