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SNAS

Poslaním SNAS, ako jediného národne i medzinárodne

uznaného akreditačného orgánu v SR, je vykonávať

akreditáciu orgánov posudzovania zhody s princípmi a

kritériami medzinárodnej akreditácie, t.j. podľa

medzinárodných noriem, dokumentov globálnych a

regionálnych medzinárodných organizácií a to tak, aby

osvedčenia o akreditácii vydané SNAS-om, boli

medzinárodne akceptované a uznávané. 

SNAS je verejnoprávnou inštitúciou. 



SNAS

Postavenie SNAS a jej pôsobnosť určuje

zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania

zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

s účinnosťou od 1. januára 2010. 

http://www.snas.sk/index.php?what=1&s=1&l=sk&id=334




SNAS - AKREDITÁCIA

Akreditácia je nestranné a nezávislé posúdenie 

a osvedčenie spôsobilosti subjektu akreditačnou autoritou o

tom, že subjekt je spôsobilý vykonávať činnosti

špecifikované v osvedčení a trvalo plniť požiadavky

spôsobilosti určené príslušným normatívnym dokumentom -
pre akreditáciu laboratórií normou STN EN ISO/IEC 17025:2005 (alebo 15189:2012)

Túto medzinárodnú normu možno použiť vo všetkých organizáciách,

ktoré vykonávajú skúšky a/alebo kalibrácie. Zahŕňa skúšanie a kalibrácie

vykonávané normalizovanými metódami, nenormalizovanými metódami a

metódami vyvinutými laboratóriami (u chemických laboratórií obvykle

opakovane rutinne vykonávané analýzy). 



SNAS - SLP

SNAS zároveň plní povinnosti, ktoré pre SR vyplývajú z jej členstva

v Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), a to v

oblasti správnej laboratórnej praxe (SLP).

SNAS posudzuje súlad postupov a práce testovacích pracovísk pri

vykonávaní neklinických štúdií zdravotnej a environmentálnej

bezpečnosti látok so zásadami OECD pre správnu laboratórnu prax 

ENV/MC/CHEM (98)17 a so smernicami 2004/9/ES a 2004/10/ES

Európskeho parlamentu a Rady, ktoré boli transponované do

slovenskej legislatívy zákonom č. 67/2010 Z. z. o podmienkach

uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a

doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a nariadením vlády

č. 320/2010 Z. z., ktorým sa upravujú činnosti testovacích

pracovísk a činnosti inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie, audity a

overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe. 

http://www.snas.sk/files/pdf/Chemicky_zakon_67_2010.pdf
http://www.snas.sk/files/pdf/Nariadenie_320_2010_SLP.pdf
http://www.snas.sk/files/pdf/Nariadenie_320_2010_SLP.pdf


SNAS - SLP

Zásady správnej laboratórnej praxe sa vzťahujú na 
testovanie zdravotnej a environmentálnej bezpečnosti 
chemických látok. 
Zásady SLP sa uplatňujú na všetky neklinické štúdie na 
účel vydania povolenia uviesť na trh humánne lieky, 
prípravky na ochranu rastlín, kozmetické výrobky, 
veterinárne lieky, potravinové a krmovinové doplnky a na 
reguláciu priemyselných chemických látok, prípravkov a 
biocídnych výrobkov. 

V takomto prípade na vykonanie štúdie nepostačuje 
akreditácia laboratória, ale je potrebné osvedčenie o 
SLP.
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SNAS - Ciele SLP

 Získať údaje o vlastnostiach a bezpečnosti testovanej 
látky, ktoré budú následne predkladané príslušným 
orgánom (registračným, notifikačným a pod.) 

 Zabezpečiť porovnateľnú kvalitu medzi krajinami a 
zamedziť zbytočnému opakovaniu rovnakých štúdií v 
rôznych krajinách.

 Umožniť rekonštrukciu štúdie.

 Zlepšiť kvalitu údajov.

 Dosiahnuť dôveru medzi jednotlivými krajinami pri 
uznávaní údajov zo štúdií.

 Optimalizovať podmienky zvierat v pokusoch.

 Skrátiť čas potrebný na registráciu (ušetriť čas aj peniaze)



Národný program dodržiavania zásad SLP (NP SLP)

– zisťuje, či testovacie pracoviská zaviedli zásady SLP do

praxe a či sú schopné zabezpečiť, že výsledné údaje majú

zodpovedajúcu kvalitu. 

NP SLP vymedzuje pôsobnosť a rozsah programu, 

poskytuje informáciu o mechanizme, prostredníctvom 

ktorého testovacie pracovisko vstúpi do programu, 

o druhoch inšpekcií testovacích pracovísk a auditov 

štúdií, opisuje rôzne druhy inšpekcií, ako aj ich 

frekvenciu a vymedzuje právomoci inšpektorov.
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SNAS - Inšpekcia testovacieho pracoviska

Preverenie postupov testovacieho pracoviska a praktických

zvyklostí smerujúcich k dosiahnutiu stupňa zhody so

zásadami SLP, počas ktorej sa preveria systémy riadenia

a pracovné postupy testovacieho pracoviska, ako aj integrita

údajov, aby sa zabezpečilo, že výsledné údaje majú náležitú

kvalitu na posúdenie a rozhodovanie národnými

regulačnými orgánmi.
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SNAS - Správa o inšpekcii

Oficiálny písomný doklad o vykonanej inšpekcii, v ktorej sú

identifikované všetky posudzované prvky a činnosti,

menovite uvedené všetky nedostatky a posúdená miera

dodržiavania zásad SLP. 

Určuje kvalitu a integritu údajov preverovaného testovacieho

pracoviska. 
12



SNAS - Osvedčenie SLP

- je dokument, ktorým sa deklaruje, 

že testovacie pracovisko vykonáva 

štúdie (testy, skúšky) v súlade so 

zásadami správnej laboratórnej praxe.



Správna laboratórna prax



Prečo bolo potrebné vytvoriť systém 

SLP?

 70-te roky USA – zistilo sa falšovanie výsledkov štúdií 

podľa požiadaviek farmaceutických firiem

 následne boli vykonané inšpekcie v 40 toxikologických 

laboratóriách
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Výsledok týchto inšpekcií

niektoré základné údaje boli zmenené,

pokiaľ v pokuse zdochli nejaké laboratórne zvieratá, 

jednoducho ich vymenili za zdravé, bez toho, aby 

bola výmena niekde zaznamenaná,

boli pozmeňované výsledky testov podľa požiadavky 

objednávateľa

negatívne výsledky neboli zahrnuté do vyhodnotenia 

testov...
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... a preto FDA v USA ako prvý vytvoril zásady 

správnej laboratórnej praxe, ktoré boli neskôr s 

malými obmenami prijaté aj OECD pre jej členské 

krajiny.

FDA – úrad pre kontrolu potravín a liečiv

OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
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Zásady SLP                           zákon č. 67/2010

Zásady správnej laboratórnej praxe tvorí systém kvality

vzťahujúci sa na proces organizácie a podmienky, za

ktorých sa neklinické štúdie plánujú, vykonávajú, overujú,

zaznamenávajú, ukladajú a oznamujú.
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Zásady SLP                           zákon č. 67/2010

sa vzťahujú na testovanie zdravotnej a environmentálnej 

bezpečnosti chemických látok obsiahnutých: 

- v humánnych liekoch, (rozumejú sa všetky farmaceutické výrobky, 

teda lieky, liečivá, účinné látky, zdravotné pomôcky a i.

- prípravkoch na ochranu rastlín, (všetky pesticídy, teda prípravky 

proti chorobám, škodcom a burinám)

- kozmetických výrobkoch, 

- veterinárnych liekoch a liečivách, 

- v potravinových a krmovinových doplnkoch, 

- v priemyselných chemických látkach a prípravkoch 

- v biocídnych výrobkoch

- v nanomateriáloch. 
19
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Účelom zásad SLP je získať reprodukovateľné a 

hodnoverné výsledky neklinických štúdií prostredníctvom

fyzikálno-chemických testovacích systémov 

biologických testovacích systémov a 

údaje o ich zdravotnej a environmentálnej bezpečnosti.

Zásady SLP                           zákon č. 67/2010



NARIADENIE KOMISIE (ES) Č. 440/2008, ktorým sa ustanovujú 

testovacie metódy

METÓDY NA STANOVENIE FYZIKÁLNO-CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ

 TEPLOTA TOPENIA A TUHNUTIA  

 TEPLOTA VARU  

 RELATÍVNA HUSTOTA  

 TLAK  PARY

 POVRCHOVÉ NAPÄTIE 

 ROZPUSTNOSŤ VO VODE  

 ROZDEĽOVACÍ KOEFICIENT

 TEPLOTA VZPLANUTIA

 HORĽAVOSŤ (TUHÉ LÁTKY)  

 HORĽAVOSŤ (PLYNY 

 HORĽAVOSŤ (KONTAKT S VODOU)  

 SAMOZÁPALNÉ VLASTNOSTI TUHÝCH LÁTOK A KVAPALÍN  

 VÝBUŠNÉ VLASTNOSTI

 TEPLOTA SAMOVZNIETENIA (KVAPALINY A PLYNY)  

 RELATÍVNA TEPLOTA SAMOVZNIETENIA PRE TUHÉ LÁTKY  

 OXIDAČNÉ VLASTNOSTI (TUHÉ LÁTKY) 

 ČÍSELNÁ PRIEMERNÁ MOLEKULOVÁ HMOTNOSŤ A DISTRIBÚCIA MOLEKULOVÝCH 
HMOTNOSTÍ POLYMÉROV  

 OBSAH ZLOŽIEK S NÍZKOU MOLEKULOVOU HMOTNOSŤOU V POLYMÉROCH  

 ROZPÚŠŤACIE/EXTRAKTÍVNE VLASTNOSTI POLYMÉROV VO VODE    

 OXIDAČNÉ VLASTNOSTI (KVAPALINY) 



NARIADENIE KOMISIE (ES) Č. 440/2008, ktorým sa 

ustanovujú testovacie metódy

METÓDY NA STANOVENIE TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ A INÉHO

ÚČINKU NA ZDRAVIE (počet 45)

 AKÚTNA ORÁLNA TOXICITA 

 AKÚTNA TOXICITA (INHALAČNÁ) 

 AKÚTNA TOXICITA (DERMÁLNA) 

 AKÚTNA TOXICITA: PODRÁŽDENIE/POLEPTANIE KOŽE  

 PODRÁŽDENIE POKOŽKY  

 TOXICITA PO 28-DŇOVEJ OPAKOVANEJ DÁVKE PO ORÁLNEJ APLIKÁCII  

 TOXICITA PO 28-DŇOVEJ OPAKOVANEJ DÁVKE (INHALAČNÁ)  

 TOXICITA PO 28-DŇOVEJ OPAKOVANEJ DÁVKE (DERMÁLNA) 

 MUTAGÉNNOSŤ 

 TEST CHRONICKEJ TOXICITY 

 TEST KARCINOGENITY 

 TOXIKOKINETIKA 
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Zásady SLP                           zákon č. 67/2010

Neklinické štúdie sa vykonávajú na testovacích

pracoviskách, ktorými sú laboratóriá, skleníky a polia.



Objednávateľ štúdie             zákon č. 67/2010

- subjekt, ktorý si objednáva, finančne zabezpečuje 

a predkladá neklinickú štúdiu na posúdenie.

25
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Testovacie pracovisko         zákon č. 67/2010

Testovacie pracovisko, ktoré chce požiadať o vydanie

osvedčenia, musí mať organizačnú štruktúru, v rámci

ktorej zabezpečuje dodržiavanie zásad správnej

laboratórnej praxe, teda:

a) prehľad osôb, ktoré zabezpečujú povinnosti vedenia 

testovacieho pracoviska a chod testovacieho 

pracoviska, vrátane prehľadu o vedúcich 

neklinických štúdií a vedúcich čiastkových štúdií a 

opis ich pracovnej náplne,
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Testovacie pracovisko zákon č. 67/2010

b) kvalifikovaných zamestnancov potrebných na 

vykonanie neklinickej štúdie, s výcvikom, praxou a s 

určenou pracovnou náplňou potrebných na 

vykonanie neklinickej štúdie,
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Testovacie pracovisko            zákon č. 67/2010

c) priestorové, materiálové a určené prístrojové vybavenie 

potrebné na vykonanie neklinickej štúdie,

d) náležitú identifikáciu testovaných látok a referenčných 

látok,

e) vypracovanie a dodržiavanie štandardných pracovných 

postupov,
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Testovacie pracovisko            zákon č. 67/2010

f) plán neklinickej štúdie,

g) uplatňovanie programu zabezpečenia kvality určenými 

zamestnancami,

h) ukladanie platných aj neplatných verzií štandardných 

pracovných postupov, primárnych dokumentov, plánov 

neklinických štúdií, záverečných správ neklinických 

štúdií.
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Testovacie pracovisko            zákon č. 67/2010

Testovacie pracovisko musí mať písomne vypracovaný

program zabezpečenia kvality vrátane pracovných náplní

zamestnancov, ktorí zabezpečujú vykonávanie programu

kvality. 

Títo zamestnanci sú priamo podriadení vedeniu testovacieho

pracoviska, sú oboznámení s testovacími postupmi a 

nepodieľajú sa na vykonávaní neklinickej štúdie.



Program zabezpečenia kvality 

zákon č. 67/2010

je definovaný systém, zahŕňajúci zamestnancov, ktorý

je nezávislý od vykonávania štúdie a slúži na zabezpečenie

súladu postupu prác v testovacom pracovisku so zásadami

správnej laboratórnej praxe (ÚZK).
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Vedenie testovacieho pracoviska 

zákon č. 67/2010

osoba/(y), ktorá je zodpovedná za organizáciu a chod

testovacieho pracoviska podľa zásad správnej laboratórnej

praxe (riaditeľ, štatutár...). 

Vykonáva právne úkony, administratívno-správne úkony vo

všetkých veciach testovacieho pracoviska na základe

zmluvy o zriadení pracoviska zakladajúcou listinou alebo

zákonom. 
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Vedúci testovacieho pracoviska

zákon č. 67/2010

V prípade zložitejšej organizačnej štruktúry testovacieho

pracoviska osoba, ktorá je priamo zodpovedná za

konkrétnu činnosť testovacieho pracoviska podľa zásad

správnej laboratórnej praxe (riaditeľ odboru, vedúci

laboratória...). Právomoci na zabezpečenie činnosti podľa

zásad SLP má delegované od vedenia testovacieho

pracoviska buď poverením alebo definovaním v pracovnej

náplni.
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Vedúci štúdie

– osoba zodpovedajúca za celkové vykonanie neklinickej 

štúdie bezpečnosti zdravia a životného prostredia, vrátane 

plánu štúdie a záverečnej správy.

Vedúci čiastkovej štúdie

– osoba, ktorá v prípade štúdie vykonávanej na viacerých 

miestach koná v mene vedúceho štúdie  a zodpovedá za 

jemu pridelené časti štúdie.

34

zákon č. 67/2010



Testovací systém 

– biologický, fyzikálny alebo chemický systém alebo ich 

kombinácia použitá v štúdii.

Testovaná látka 

– predmet, ktorý je objektom štúdie

Referenčná látka 

– akákoľvek látka, použitá ako základ na porovnanie 

s testovanou látkou.

35

zákon č. 67/2010



Plán štúdie 

– dokument, ktorý definuje ciele a experimentálne 

plánovanie skúšok na vykonávanie štúdie, vrátane jeho 

zmien a doplnkov.

Odchýlka od plánu štúdie

– neočakávaná odchýlka od plánu štúdie po dátume 

začatia štúdie

Doplnok plánu štúdie 

– predstavuje cielenú zamýšľanú zmenu plánu štúdie.

Krátkodobá štúdia

– štúdia krátkeho trvania so všeobecne používanými     

bežnými technikami 36

zákon č. 67/2010
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Základný plán - Master Schedule

- znamená súbor informácií, ktorý slúži pre odhad 

pracovnej záťaže jednotlivých pracovníkov a celého 

testovacieho pracoviska a pre sledovanie 

(vystopovanie) výkonu štúdií v rámci testovacieho 

pracoviska.

zákon č. 67/2010
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Základný plán - Master schedule
Minimálne požiadavky na informácie v ňom:

 Kód štúdie (podľa ŠPP xxxx)

 Názov štúdie

 Testovaná látka (názov / kód)

 Meno objednávateľa (alebo jeho kód, ak ide o utajenú informáciu)

 Meno vedúceho štúdie

 Typ štúdie,

 Dátum začiatku štúdie

 Dátum začiatku experimentov,

 Dátum ukončenia experimentov,

 Predpokladaný dátum ukončenia štúdie,

 Interné inšpekcie a meno osoby ÚZK, ktorá ich vykoná

 Stav štúdie (prebiehajúca alebo ukončená, atď.),

 Ďalšia pracovná záťaž (doplňujúce informácie sú zahrnuté do MS v 
spolupráci s vedúcim štúdie/í)





HIERARCHIA DOKUMENTÁCIE   

ZSLP



HIERARCHIA DOKUMENTÁCIE

ZSLP = zásady správnej laboratórnej praxe

ŠPP = štandardné pracovné postupy

MP = metrologický poriadok
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ZSLP – zásady správnej laboratórnej praxe - OBSAH

1. Organizácia a personál

2. Program zabezpečenia kvality

3. Priestory

4. Prístroje, materiály a reagencie

5. Testovacie systémy

6. Testované a referenčné látky

7. Štandardné pracovné postupy

8. Vykonanie štúdie

9. Správa zo štúdie

10. Uschovávanie materiálov a dokumentácie



1. Organizácia a personál

V tejto kapitole musí testovacie pracovisko deklarovať, kto je 

vo vedení testovacieho pracoviska, resp. v prípade väčších 

organizácií kto je poverený vedením testovacieho 

pracoviska, obvykle konkrétneho laboratória 

žiadajúceho/vlastniaceho osvedčenie o dodržiavaní zásad 

SLP, aká je organizačná štruktúra, vrátane postavenia ÚZK, 

aké sú kvalifikačné požiadavky na jednotlivé funkcie (vedúci 

laboratória, vedúci ÚZK, vedúci štúdií) kto má aké 

kompetencie (vymenovanie pracovníkov ÚZK, pracovníka 

zodpovedného za uchovávanie, vymenúvanie vedúcich 

štúdií), aká je ich zastupiteľnosť v prípade dlhodobej 

neprítomnosti, akým spôsobom sa plánuje a vykonáva 

školenie a tréning zamestnancov. 



2. Program zabezpečenia kvality

Uviesť všeobecné kritériá a systém pre zabezpečenie kvality 

na testovacom pracovisku/v laboratóriu . 

Vedúci ÚZK musí mať prístup k vedeniu testovacieho 

pracoviska bez medzičlánkov. Toto ustanovenie musí byť 

zakotvené aj v organizačnom poriadku testovacieho 

pracoviska a organizačnej schéme. Uviesť rozsah povinnosti 

a zodpovednosti členov ÚZK vo vzťahu k vykonávanej 

činnosti.

Program zabezpečenia kvality musí obsahovať všeobecné 

postupy ÚZK s odvolaním sa na príslušné vypracované ŠPP 

na konkrétne činnosti. 



3. Priestory
Uviesť, kde sú situované priestory testovacieho pracoviska 

(laboratória), ich usporiadanie a členenie (schéma 

priestorového usporiadania) a ako je zabezpečený 

primeraný stupeň oddelenia rôznych činností na 

zabezpečenie riadneho vykonania každej štúdie. 

Uviesť zoznam (môže byť aj v prílohe) špeciálnych 

podmienok pre prostredie a vybavenie priestorov podľa 

príslušných testovacích postupov. 

Uviesť spôsob údržby, upratovania príslušných priestorov, 

kto je oprávnený vykonávať tieto činnosti a ako je 

zabezpečené, aby sa zabránilo prípadným poškodeniam 

zariadenia, strate dokumentov a záznamov uchovávaných v 

laboratóriu (stačia odkazy na v jednotlivé konkrétne ŠPP). 



4. Prístroje, materiály a reagencie

Uviesť zoznam všetkých položiek laboratórneho 

prístrojového vybavenia používaného pri vykonávaných 

skúškach, ich jednoznačnú identifikáciu, ich najdôležitejšie 

metrologické charakteristiky a ich umiestnenie v rámci 

jednotlivých priestorov laboratória. 

Zoznam najlepšie v tabuľkovej forme, by mal byť rozdelený 

na určené a neurčené meradlá, referenčné a pracovné 

etalóny a na ostatné prístroje a zariadenia. 

Uviesť systém záznamovej dokumentácie o zariadení 

(evidencia zariadenia, záznamy o čistení, overení, kalibrácii, 

validácii meradiel) najlepšie odkazom na ŠPP. 



5. Testovacie systémy
Fyzikálno/chemické
Uviesť všeobecné pravidlá pre zabezpečenie a kontrolu fyzikálnych a 

chemických testovacích systémov, postupy pre získavanie primárnych 

údajov automatizovaných systémov a ich archiváciu (napr. záznamy z 

prístrojov, grafické znázornenie, výstupy z počítačov a pod), postupy pre 

používanie referenčných látok - ich úloha pre zabezpečenie integrity 

fyzikálnych a chemických skúšobných systémov. 

Biologické 
Uviesť ustanovenie pre umiestnenie, manipuláciu a starostlivosť o 

biologické systémy (zvieratá, rastliny, mikroorganizmy, celulárne a 

subcelulárne systémy). V prípade používaných zvierat ustanovenie má 

obsahovať opatrenia, ktoré sú v súlade s nariadením vlády, ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely 

alebo vzdelávacie účely). 



6. Testované a referenčné látky

Uviesť všeobecné pravidlá pre: príjem a evidenciu, postup pre záznam 

pri príjme (ak sa používa pri príjme žiadanka, uvedie sa vzor v 

prílohe),postup, ak testovaná, referenčná látka pri príjme neodpovedá 

špecifikácii (napr. ak je poškodený obal, alebo v sprievodnom liste, v 

žiadanke nie sú uvedené úplné a čitateľné údaje, alebo iný nedostatok) 

najlepšie odkazom na príslušný ŠPP. 

Ak laboratórium vykonáva odber vzoriek, treba uviesť spôsob a odkaz na 

vypracovaný podrobný postup

Uviesť pravidlá pre spôsob uchovávania testovacích a referenčných látok 

pred, počas štúdie a po ukončení štúdie na analytické účely. 

Uviesť  podrobné informácie ako napr. spôsob označovania (identifikácia 

látky, dátum exspirácie, špecifické podmienky pre skladovanie a pod.), 

doba uschovávania, a systém záznamov. 



7. Štandardné pracovné postupy

Štandardné pracovné postupy (ŠPP) musia byť k dispozícii  

v testovacom pracovisku.

Testovacie zariadenie má mať vypracovaný ŠPP na tvorbu, 

schvaľovanie, registráciu, dostupnosť a aktualizáciu ŠPP. 

Každá strana ŠPP musí patrične identifikovaná (Názov 

testovacieho pracoviska, názov príslušného laboratória, ŠPP, 

názov a kód, strana z celkového počtu strán, číslo výtlačku, 

číslo vydania, dátum vydania, schválil. 

Prílohou ŠPP by mali byť formuláre používané na záznamy 

danej činnosti. 



7. Štandardné pracovné postupy  pre       

zaobchádzanie so zvieratami 

 objednávanie, prepravu, príjem, karanténu zvierat, 

 ošetrovanie zvierat (kŕmenie, napájanie, eutanáziu), 

 likvidáciu znečisteného materiálu, kadáverov, 

 priestorové usporiadanie (priestory pre ustajnenie, manipulačné    

priestory, komunikačné, pomocné priestory), 

 prípravu miestností pred a počas ustajnenia ), 

 hygienu miestností počas štúdie a po ukončení, 

 mikroklimatické podmienky, 

 označenie priestorov, 

 označenie zvierat, 

 kontrolu prostredia, 

 kontrolu zariadenia



8. Vykonanie štúdie

Pred začatím každej štúdie musí byť písomne vypracovaný 

jej plán.

Zmeny a doplnenia k plánu štúdie musí zdôvodniť, schváliť 

a podpísať s uvedením dátumu podpisu vedúci štúdie a 

uložia sa spolu s plánom štúdie. 



8. Vykonanie štúdie



8. Vykonanie štúdie

Každá štúdia sa musí jednoznačne označiť názvom alebo kódom. 

Všetky látky týkajúce sa tejto štúdie majú mať to isté označenie. 

Vzorky zo štúdie sa musia označiť tak, aby bolo možné potvrdiť 

ich pôvod a skutočnosť, že boli odobraté zo štúdie. (označenie 

musí umožniť primeranú nadväznosť vzorky a štúdie). Štúdia sa 

musí vykonávať v súlade s plánom štúdie. V každom prípade musí 

byť zabezpečená jednoznačná identifikácia  záznamov. Musí sa 

uviesť, čo je predmetom základných záznamov pri vykonávaní 

štúdie,  postup na vykonanie záznamov, na ich kontrolu, opravy a 

podpisovanie jednotlivých pozorovaní, odčítaných hodnôt, 

výpočtov. Záznamy je potrebné robiť nezmazateľným perom, 

opravy sa robia jednoduchým preškrtnutím a napísaním nového 

údaja s podpisom osoby vykonávajúcej opravu. Musí sa uviesť 

postup, ako sa ochraňujú jednotlivé druhy záznamov, vrátane 

záznamov na elektrických médiách. 



9. Správa zo štúdie

Po skončení každej štúdie sa vypracuje záverečná správa. 

Vzor záverečnej správy má byť prílohou ZSLP. 



10. Uschovávanie materiálov a      

dokumentácie
Definovanie kto má prístup, kto si môže požiadať o 

vypožičanie, podmienky, vymenúvací dekrét pracovníka 

zodpovedného za uchovávanie uviesť v prílohe. Na systém 

archivácie by mal byť vypracovaný ŠPP. 

Uviesť aké opatrenia budú prijaté v prípade ukončenia 

činnosti testovacieho pracoviska. 

Záznamy a materiály sa uchovávajú 10 rokov vrátane. 

Vzorky testovaných a referenčných látok a vzorky 

testovaných materiálov sa uchovajú len tak dlho, kým ich 

kvalita umožňuje hodnotenie.  



10. Uschovávanie materiálov a 

dokumentácie

Uchovávajú sa:

- plán štúdie, 

- primárne údaje, 

- vzorky testovaných a referenčných látok, 

- vzorky testovaných materiálov  

- záverečná správa každej štúdie 

- záznamy o všetkých inšpekciách vykonaných     

zamestnancami programu zabezpečenia kvality ako aj     

časový plán inšpekcií, 

- záznamy o kvalifikácii, výcviku, praxi a pracovnom   

zaradení zamestnancov, 



10. Uschovávanie materiálov a 

dokumentácie

- záznamy a správy o údržbe a kalibrácii prístrojov, 

- validačná dokumentácia pre počítačové systémy, 

- všetky predchádzajúce platné i neplatné štandardné   

pracovné postupy, 

- záznamy o monitorovaní životného prostredia. 
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Základné poučky SLP

 Čo nie je zdokumentované, ako keby sa ani neuskutočnilo.

 Vedúci štúdie je jediný zodpovedný za správne vykonanie 

štúdie a za kvalitu záverečnej správy.



59

Základné poučky SLP

Údaje sa musia zaznamenávať

 Okamžite

 Priamo

 Presne

 Čitateľne

 Nezmazateľne

 Vždy podpísané a datované pracovníkom, ktorý 
zápis vykonal

 Rovnako sa postupuje pri vytváraní kópií (kto, kedy)
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Základné poučky SLP

Pravidlo 1

 1 štúdia

 1 menovaný vedúci štúdie

 1 plán štúdie

 1 záverečná správa 

 1 vyhlásenie o súlade so zásadami SLP vedúceho štúdie

 1 vyhlásenie ÚZK s kategóriami vykonaných inšpekcií, 
dátumami ich uskutočnenia a oznámenia výsledku 
vedeniu a s potvrdením, že záverečná správa odráža 
primárne údaje.



61

Základné poučky SLP

Pravidlo 4 v pláne štúdie

 4 dátumy

Dátum začiatku štúdie

Dátum začiatku experimentu

Dátum ukončenia experimentu

Predpokladaný dátum ukončenia štúdie

 4 podpisy

Podpis vedúceho štúdie

Podpis vedenia testovacieho pracoviska

Podpis objednávateľa

Overenie súladu plánu štúdie so zásadami SLP a 
podpis vedúceho ÚZK.



Inšpekcia testovacieho 

pracoviska

a audit neklinickej štúdie



Testovacie pracovisko je povinné umožniť osobám 

povereným akreditujúcou osobou prístup do objektov a k 

zariadeniam, poskytnúť všetky údaje potrebné na preverenie 

plnenia pravidiel dodržiavania zásad správnej laboratórnej 

praxe a potrebnú súčinnosť pri výkone ich činnosti. 

Inšpektor písomne oznámi testovaciemu pracovisku dátum, 

čas príchodu inšpektorov, účel inšpekcie testovacieho 

pracoviska alebo auditu neklinickej štúdie a predpokladanú 

dobu trvania inšpekcie. 

Testovacie pracovisko zabezpečí prítomnosť zodpovedných 

zamestnancov a dostupnosť dokumentov a záznamov 

požadovaných inšpektorom.













Inšpektor si na účely inšpekcie vyžiada aj 

a) informácie o systéme riadenia a zamestnancoch testovacieho 

pracoviska, 

b) informácie o vykonaných neklinických štúdiách, ktoré 

nepodliehajú zásadám správnej laboratórnej praxe, ak sa 

vykonávajú v rovnakých priestoroch ako neklinické štúdie 

podliehajúce zásadám SLP – základný plán

c) osobitnú miestnosť potrebnú na preskúmanie dokumentácie a 

iné aktivity spojené s inšpekciou alebo auditom, 

d) dokumentáciu a vzorky potrebné na inšpekciu testovacieho 

pracoviska alebo audit prebiehajúcich a ukončených 

neklinických štúdií.



Niektoré základné dokumenty požadované 

pri inšpekcii SLP SNAS
 druh, veľkosť, usporiadanie a systém riadenia testovacieho pracoviska (TP),  

 schémy riadenia a organizácie odborných činností TP,

 plány priestorového usporiadania TP,

 informácie o vykonaných neklinických štúdiách, ktoré nepodliehajú zásadám SLP, ak sa 

vykonávajú v rovnakých priestoroch ako štúdie podliehajúce zásadám SLP,

 pracovné náplne

 plán dohľadu nad zdravím zamestnancov

 životopisy 

 školenia 

 základný plán - zoznamy prebiehajúcich a ukončených neklinických štúdií

 prístroje - kalibrácia, servis (metrológ)

 záznamy týkajúce sa stability a analýzy testovaných látok, 

 plán neklinickej štúdie,

 záverečnú správu neklinickej štúdie.

 ŠPP používané v čase vykonávania neklinickej štúdie,

 pracovné denníky, knihy, laboratórne zošity, pracovné listy, zostavy údajov vytlačených z 

počítača, kontroly výpočtov,
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Inšpekcia činnosti ÚZK

Vedúci ÚZK

musí demonštrovať používaný systém zabezpečenia 

kvality, preukázať monitorovanie štúdií a spôsob 

zaznamenávania zistených pozorovaní v priebehu 

monitorovania štúdií.
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Inšpekcia činnosti ÚZK

Inšpektor  kontroluje

 kvalifikáciu vedúceho a ostatného personálu ÚZK

 či ÚZK funguje nezávisle od personálu, ktorý vykonáva 

skúšky

 akým spôsobom ÚZK vykonáva kontroly, ako monitoruje 

kritické fázy štúdií a aké zdroje informácií sú dostupné  

ÚZK

 rozsah a hĺbku monitorovania počas praktickej fázy 

štúdie,
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Inšpekcia činnosti JZK

 rozsah a hĺbku monitorovania rutinných činností 

skúšobného zariadenia,

 postup ÚZK pri kontrole záverečnej správy,

 akým spôsobom ÚZK podáva vedeniu skúšobného 

zariadenia správy týkajúce sa problémov, ktoré môžu 

negatívne ovplyvniť kvalitu výsledkov,

 postup ÚZK pri zistení odchýlok alebo závad,

 úloha a postup ÚZK, ak sa štúdie alebo ich časť vykonáva 

v zmluvných laboratóriách,

 úlohu ÚZK pri revízii a doplnení štandardných pracovných 

postupov. 
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AKREDITÁCIA

LABORATÓRIÍ
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Akreditácia je služba spoločnosti a poskytuje dôveru v

skúšobné protokoly a v certifikáty najmä tým, že používa

akreditačné kritériá podľa medzinárodných noriem.

Z toho vyplýva dôvera v porovnateľnosť skúšobných 
protokolov a certifikátov 

s protokolmi vydávanými v zahraničí.  
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Akreditácia v súčasnosti predstavuje globálnu štruktúru,

koordinovanú a riadenú dvoma medzinárodnými akreditačnými

organizáciami: 

ILAC – medzinárodná spolupráca pre akreditáciu laboratórií  a 

IAF - medzinárodné akreditačné fórum,

úzko spolupracujúcimi so 

svetovou obchodnou organizáciou - WTO, 

s medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu - ISO

a s globálnou metrologickou autoritou – CIPM.
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Medzinárodná norma

STN EN ISO/IEC 17025:2005

Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných         

a kalibračných laboratórií

Laboratóriá, ktoré sa chcú akreditovať, musia splniť všetky

požiadavky tejto normy. 
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Medzinárodná norma 

STN EN ISO 15189:2012

Medicínske laboratóriá

Špecifické požiadavky na kvalitu a kompetentnosť

stanovuje požiadavky na kvalitu pre medicínske laboratóriá.
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norma 

ISO/IEC 17025:2005
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Kapitola 4 - špecifikuje požiadavky na manažment

Kapitola 5 - špecifikuje požiadavky na technickú     

kompetentnosť pre typy skúšok, ktoré    

laboratórium vykonáva 

Skúšobné laboratóriá ktoré vyhovujú tejto medzinárodnej norme,

svoju činnosť vykonávajú aj v súlade s normou ISO 9001.
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POŽIADAVKY NA MANAŽMENT

 Organizácia 

 Systém manažérstva

 Riadenie dokumentácie

 Preskúmanie požiadaviek, 
tendrov a zmlúv

 Subdodávky skúšok

 Nakupovanie služieb a dodávok

 Služba zákazníkovi

 Sťažnosti 

 Riadenie nezhodnej práce pri 
skúškach

 Zlepšovanie

 Nápravná činnosť

 Preventívna činnosť 

 Riadenie záznamov 

 Interné audity 

 Preskúmanie manažmentom

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

 Pracovníci 

 Priestory a podmienky 
prostredia  

 Skúšobné metódy  

 Zariadenia

 Nadväznosť meraní

 Odber vzoriek 

 Zaobchádzanie s predmetmi 
skúšania

 Zabezpečenie kvality 
výsledkov skúšok

 Oznamovanie výsledkov
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SYSTÉM   MANAŽÉRSTVA

Laboratórium musí vytvoriť, zaviesť a udržiavať systém

manažérstva, ktorý zodpovedá predmetu činnosti.

SL (ML) musí dokumentovať svoje politiky, systémy,

programy, postupy a návody v rozsahu nevyhnutnom na

zabezpečenie kvality výsledkov skúšok.

Príručka kvality popisuje celkový prehľad o systéme

manažérstva  v laboratóriu alebo organizácií. 

Obsahuje rôzne odkazy na rôzne úrovne dokumentácie. 
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PRACOVNÉ INŠTRUKCIE

DOKUMENTOVANÉ 

POSTUPY

Predpisy, normy, smernice

PRÍRUČKA 

KVALITY
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PRÍRUČKA KVALITY

V PK sa musia definovať úlohy a zodpovednosti za

zabezpečenie zhody s touto normou.

PK musí obsahovať podporné postupy vrátane technických

postupov alebo na ne musí odkazovať.
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Riadenie dokumentácie

Laboratórium musí definovať, dokumentovať a udržovať

postupy na riadenie všetkých dokumentov a informácií 

(z interných aj externých zdrojov), ktoré tvoria dokumentáciu

kvality laboratória.

Kópia každého riadeného dokumentu sa musí  archivovať

pre budúcu potrebu.
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Riadenie dokumentácie

Laboratórium musí definovať, dokumentovať a udržovať

postupy na riadenie všetkých dokumentov a informácií 

(z interných aj externých zdrojov), ktoré tvoria dokumentáciu

kvality laboratória.

Kópia každého riadeného dokumentu sa musí  archivovať

pre budúcu potrebu.
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Prijaté postupy musia zabezpečiť, aby

sa viedol zoznam riadenej dokumentácie obsahujúci 
identifikáciu platných  revízií dokumentov a ich 
distribúciu;

sa aktívne používali iba schválené verzie vhodných 
dokumentov na príslušných miestach;

sa dokumenty pravidelne preskúmavali, podľa potreby 
revidovali a schválila ich autorizovaná osoba;

sa neplatné alebo zastarané dokumenty ihneď 

odstránili zo všetkých miest, kde sa používali, alebo 

aby sa iným spôsobom zabezpečilo ich nevhodné 

používanie;

odstránené alebo nahradené archivované dokumenty 

boli vhodne identifikovateľné, aby sa  zabránilo ich 

nesprávnemu použitiu;
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Riadenie dokumentácie

Všetky dokumenty systému manažérstva musia byť

jednoznačne označené.

Označenie musí obsahovať:                   

názov;

vydanie alebo dátum aktuálnej  revízie alebo číslo 
revízie alebo všetky tieto informácie;

počet strán (ak sa dá aplikovať);

údaj, kto je oprávnený dokument vydať;

identifikáciu zdroja.
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Nakupovanie služieb a dodávok

Všetky nakupované položky musia trvale spĺňať požiadavky

laboratória na kvalitu. 

Musia existovať  postupy nakupovania, príjmu, odmietnutia

a uskladnenia spotrebného materiálu.

Laboratórium musí hodnotiť dodávateľov dôležitých

činidiel, dodávok a služieb, ktoré ovplyvňujú kvalitu

vyšetrení, musí udržovať o hodnoteniach záznamy a viesť

zoznam schválených dodávateľov.
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Riešenie sťažností

Laboratórium musí mať politiku a postupy na riešenie

sťažností a iných foriem spätnej väzby, ktoré dostáva  od

lekárov, pacientov alebo iných strán. 

Musia sa viesť a udržiavať záznamy o sťažnostiach a ich

preskúmaniach a prijatých nápravných opatreniach.
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Identifikácia a riadenie nezhôd

Nezhodné vyšetrenia alebo činnosti sa vyskytujú v rôznych

oblastiach a môžu sa identifikovať viacerými spôsobmi: napr.

na základe sťažností lekárov,

indikácií z kontroly kvality,

pri kalibrácii prístrojov,

pri kontrole spotrebného materiálu,

na základe pripomienok pracovníkov,

pri oznamovaní výsledkov a kontrole výsledkových listov,

pri preskúmaniach manažmentom laboratória,

pri interných a externých auditoch.
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Identifikácia a riadenie nezhôd

Manažment laboratória musí mať postupy, ktoré sa majú

zaviesť, ak zistí, že akýkoľvek aspekt laboratórnych

vyšetrení nie je v zhode s vlastnými predpísanými

postupmi alebo s dohodnutými požiadavkami systému

manažérstva alebo s požiadavkami príslušného lekára.

Tieto musia zabezpečiť, aby:

boli určené osoby zodpovedné za riešenie problému;

boli určené opatrenia, ktoré treba prijať;

sa posúdil lekársky význam  nezhodných vyšetrení a ak 
je potrebné, aby bol príslušný lekár informovaný;
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Identifikácia a riadenie nezhôd

boli príslušné vyšetrenia zastavené a ak je potrebné, 
správy sa neodoslali;

sa  okamžite prijali nápravné opatrenia;

výsledky nezhodných vyšetrení, ktoré sa už  uvoľnili, ak 
je potrebné, sa odvolali alebo vhodne identifikovali;

sa určila zodpovednosť za rozhodnutie pokračovať vo 
vyšetreniach;

sa každý prípad nezhody  dokumentoval a zaznamenal 
a tieto záznamy sa v pravidelných určených intervaloch 
preskúmavali laboratórnym manažmentom, aby sa zistili 
trendy a iniciovali preventívne opatrenia.
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Nápravná činnosť

SL musí mať postup a musí určiť vhodné poverené osoby

na realizáciu nápravnej činnosti, ak sa zistí nezhodná

práca. 

Manažment laboratória musí sledovať výsledky všetkých

prijatých nápravných činností, aby sa zabezpečila ich

účinnosť pri riešení identifikovaných problémov.
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Preventívna činnosť

Preventívna činnosť je aktívny proces, ktorým sa vopred

identifikujú možnosti na zlepšenie. 

Nemá ísť až o reakciu na zistené problémy alebo sťažnosti.
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Trvalé zlepšovanie

SL musí trvalo zlepšovať efektívnosť svojho 

systému manažérstva.

Manažment laboratória musí zabezpečiť, že sa medicínske

laboratórium zúčastní na všetkých činnostiach týkajúcich sa

zlepšenia kvality v relevantných oblastiach starostlivosti

o pacienta.

Manažment laboratória musí umožniť všetkým

laboratórnym pracovníkom a relevantným používateľom

laboratórnych služieb prístup na vhodné vzdelávacie

a školiace aktivity.
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Riadenie záznamov

Laboratórium musí vytvoriť a zaviesť postupy na

identifikáciu, zber, označovanie, prístup, uskladnenie,

udržovanie a bezpečnú likvidáciu záznamov o kvalite aj

odborných záznamov. 

Všetky záznamy musia byť čitateľné a uložené tak, aby boli

ľahko dostupné. 

Musia byť vo vhodných priestoroch, aby nedošlo k ich

zničeniu, poškodeniu, strate alebo neoprávnenému prístupu.
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 formuláre žiadaniek (včítane pacientskych diagramov alebo 
zdravotných záznamov, ak sa používajú ako žiadanky);

 výsledky vyšetrení  a správy;

 výstupy z prístrojov;

 vyšetrovacie postupy;

 laboratórne denníky alebo listy;

 záznamy o kontrole kvality;

 sťažnosti a prijaté opatrenia;

 záznamy z interných a externých auditov;

 záznamy z externých  hodnotení kvality/medzilaboratórnych 
porovnaní;

 záznamy o zlepšovaní kvality;

 záznamy o údržbe zariadení včítane záznamov o internej 
a externej kalibrácii;

 dokumentáciu o šaržiach, certifikáty k dodanému tovaru, 
príbalové letáky;

 záznamy o nezvyčajných udalostiach/nehodách a prijatých 
opatreniach;

 záznamy o školeniach pracovníkov a ich spôsobilosti;
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Interné audity

Na potvrdenie skutočnosti, že všetky činnosti sú stále

v zhode s požiadavkami systému riadenia kvality, musia sa

vykonávať interné audity všetkých prvkov systému.

Audity musí oficiálne naplánovať, organizovať a vykonávať 

manažér kvality alebo iný určený kvalifikovaný pracovník. 

Pracovníci nesmú auditovať svoje vlastné činnosti. 
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Preskúmanie manažmentom

Manažment laboratória musí preskúmať systém riadenia

kvality laboratória a všetky jeho medicínske služby, včítane

vyšetrení a poradenských činností, aby bola zabezpečená

kontinuálna vhodnosť a účinnosť podpory starostlivosti

o pacienta a aby boli zavedené všetky potrebné zmeny

a zlepšenia. 
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Preskúmanie manažmentom musí brať do úvahy:

 kontrolu výstupov predošlého preskúmania 
manažmentom;

 stav prijatých nápravných opatrení a požadovaných 
preventívnych činností;

 správy riadiacich a dohliadajúcich pracovníkov;

 výsledky  interných auditov;

 posúdenia externými orgánmi;

 výsledky externých hodnotení kvality    

 spätnú väzbu včítane sťažností a iných relevantných 
faktorov, od lekárov, pacientov a iných strán;

 nezhody;

 sledovanie času, za ktorý sa vyšetrenie vykoná 
a výsledok sa dodá žiadateľovi (čas odozvy);

 výsledky procesov neustáleho zlepšovania; 

 hodnotenia dodávateľov.


