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ZABEZPEČENIE  KVALITY V LABORATÓRIÁCH  SZU

Systém zabezpečenia kvality, ktorý sa začal zavádzať už od 

roku 1993, tvoria čiastkové systémy kvality zastrešené: 

• normou ISO 17025:2005,

• normou ISO 15189:2012, 

• normou ISO 13485:2012,

• správnou laboratórnou praxou (GLP),  

• správnou výrobnou praxou (GMP), 

• správnou klinickou praxou (GCP),

• zákonom o liekoch  

• zákonom o metrológií. 

JEDNOTKA ZABEZPEČENIA KVALITY

zabezpečuje vytvorenie a funkčnosť týchto 

čiastkových systémov, ich vzájomné 

prepojenie a jednotnú koncepciu. 



Fungujúce systémy kvality jednoznačne prispeli k

zvýšeniu spoľahlivosti výsledkov, k zvýšeniu

dôveryhodnosti organizácie pri zapájaní sa do projektov,

ako aj k zvýšeniu akceptácie výsledkov pre publikovanie,

k získaniu výskumných domácich a medzinárodných

projektov a aj k pedagogickej činnosti.



vedúca JZK

 zodpovedá priamo vedeniu SZU,   

 tvorí koncepciu systému zabezpečenia kvality, zavádza 

systém zabezpečenia kvality a je zodpovedná za tvorbu, 

udržiavanie a zlepšovanie vnútorného kontrolného 

systému kvality,

 je zodpovedná za styk s nadriadeným orgánom vo 

vzťahu k zabezpečeniu kvality,



ako osoba zodpovedná za program 

zabezpečenia kvality podľa zásad SLP

 nezúčastňuje sa na štúdiách ktorých kvalitu zabezpečuje,

 uchováva kópie odsúhlasených plánov neklinickej štúdie 

 vykonáva inšpekcie testovacieho pracoviska 

 kontroluje záverečné správy 

 oznamuje výsledky inšpekcie vedúcemu neklinickej štúdie a 

vedúcemu testovacieho pracoviska,

 vypracováva, podpisuje a datuje vyhlásenie ...



ako interný audítor

 stanovuje zhodu alebo nezhodu prvkov systému kvality 

so špecifickými požiadavkami príslušných noriem STN 

EN ISO radu 9000, STN EN ISO/IEC 17025, s platnou 

legislatívou a predpismi EÚ, 

 plánuje, vykonáva a dokumentuje interné audity, podáva 

správy o interných auditoch a preskúmava účinnosť 

systému kvality spolu s vrcholovým manažmentom 

skúšobného laboratória 



ako odborný zástupca za 

zabezpečovanie kvality liekov

 zabezpečuje dodržiavanie zásad správnej výrobnej 
praxe (SVP),  

 zabezpečuje, aby každá dodaná vzorka šarže liečiva 
bola kontrolovaná v súlade s požiadavkami správnej 
výrobnej praxe, farmaceutického skúšania a kontrolnými 
postupmi schválenými pri registrácii lieku a aby kontrolné 
metódy boli v súlade s vedeckým a technickým 
pokrokom a schvaľuje výsledok testu v dokumente 
určenom na tento účel na základe vyhodnotenia 
záznamov  z testu.



ako metrológ testovacích/skúšobných 

laboratórií  SZU

 navrhuje metrologický poriadok jeho zmeny a doplnky, 
ktorý je pracovno-organizačný predpis, ktorého cieľom je 
komplexne zabezpečiť jednotnosť, správnosť a 
preukázateľnosť merania v laboratóriách pracujúcich 
podľa zásad SLP, SKP, SVP a v akreditovaných  
laboratóriách  SZU,

 spolupracuje v oblasti metrológie s ÚNMS SR a SLM,

 zabezpečuje informovanosť na pracoviskách,



Zavádzanie jednotlivých systémov kvality sa zabezpečuje

v spolupráci s administrátormi dokumentácie/manažérmi

kvality jednotlivých pracovísk, ktorí v spolupráci s vedúcou

JZK a vedúcim svojho pracoviska   

 zodpovedajú  za zavedenie systému kvality na svojom 
pracovisku, 

 riadia a koordinujú všetky činnosti v rámci budovania 
a udržiavania systému kvality,  

 spracovávajú, aktualizujú  zásady SLP/PK a súvisiace 
prílohy,  

 riadia tvorbu dokumentácie  na svojom pracovisku.



Prehľad systémov kvality na 

SZU





Legislatíva



Zoznam laboratórií s osvedčením o 

SLP

CENTRUM TESTOVACÍCH LABORATÓRIÍ SZU

 Laboratórium toxikológie

 Laboratórium ichtyológie

 Laboratórium imunotoxikológie 

 Experimentálne zverince



CENTRUM TESTOVACÍCH                     

LABORATÓRIÍ SZU

Testovacie laboratória SZU vykonávajú neklinické

štúdie zdravotnej a environmentálnej bezpečnosti látok

v súlade s chemickým zákonom č. 67/2010 Z.z.,

Direktívou rady 2004/10/EC a Direktívou rady 2004/9/EC

za použitia testovacích metód podľa nariadenia

komisie (ES) č. 440/2008, OECD, EC, FDA smerníc,

alebo podľa  požiadaviek objednávateľa. Štúdie sú

vykonávané v podmienkach platných pre konvenčný

chov alebo chov SPF

SZU, Limbová 14
833 03 Bratislava

Centrum

testovacích 

laboratórií 

SZU

GLP



LABORATÓRIUM TOXIKOLÓGIE vykonáva  štúdie toxicity, 

mutagenity, teratogenity a reprodukcie in vivo a in vitro.

Typy látok:

priemyselné chemikálie, prostriedky na ochranu rastlín, biocídy, 

dezinfekčné prípravky, čistiace prostriedky, predmety bežného 

používania, kozmetické prípravky, odpadové a povrchové vody, 

humánne a veterinárne liečivá, pesticídy, potravinové prídavné 

látky, prídavne látky do krmív.

Štúdie sú vykonávané v podmienkach 

platných pre konvenčný chov 

alebo chov SPF 

GLP



Zoznam testovacích metód

AKÚTNA  ORÁLNA TOXICITA - METÓDY TRIEDY AKÚTNEJ TOXICITY OECD 423 TG – B.1       

AKÚTNA TOXICITA PO DERMÁLNEJ APLIKÁCII OECD 402 –B.3       

AKÚTNA TOXICITA - KOŽNÁ DRÁŽDIVOSŤ    OECD 404 –B.4

AKÚTNA TOXICITA - OČNÁ DRÁŽDIVOSŤ  OECD 405 –B.5

SKÚŠKA NA PYROGÉNY Sl. liekopis

TOXICITA PO 28-DŇOVEJ OPAKOVANEJ DÁVKE - po dermálnej aplikácii OECD 410 –B.9

TEST SUBCHRONICKEJ ORÁLNEJ TOXICITY (OPAKOVANÁ 90-DŇOVÁ ŠTÚDIA) OECD 408 –B.26

TEST KOMBINOVANEJ CHONICKEJ TOXICITY - KARCINOGENITY OECD 453 –B.33

TEST TERATOGENITY - ESTROGENITY OECD 414 –B.31

1-GENERAČNÝ TEST REPRODUKČNEJ TOXICITY OECD 415 –B.34 

TEST AKÚTNEJ TOXICITY NA RYBÁCH OECD 203 - C1

VÝSKUM ONESKORENEJ NEUROTOXICITY NA KUROVI DOMÁCOM OECD 419

MUTAGENITA - MIKRONUKLEOVÝ  TEST OECD 474 – B.12

MUTAGENITA – BAKTERIÁLNY TEST OECD 471

AKÚTNA ORÁLNA/PULMONÁRNA TOXICITA A PATOGENICITA EPA

GLP



GLP



LABORATÓRIUM IMUNOTOXIKOLÓGIE vykonáva  testy 

kožnej senzibilizácie (precitlivenosti)  a imunotoxikologické 

štúdie.

Pre toxikologické štúdie vykonáva stanovenie hematologických 

parametrov v biologických testovacích systémoch.

Typy látok:

priemyselné chemikálie, prostriedky na ochranu rastlín, 

biocídy, dezinfekčné prípravky, čistiace prostriedky, predmety 

bežného používania, kozmetické prípravky, odpadové a 

povrchové vody, humánne a veterinárne liečivá, pesticídy, 

potravinové prídavné látky, prídavné látky do krmív.

GLP



Zoznam testovacích metód 

SENZIBILIZÁCIA POKOŽKY OECD 406 – B.6

TOXICITA PO 28-DŇOVEJ OPAKOVANEJ DÁVKE PO ORÁLNEJ APLIKÁCII OECD 407 – B.7

SENZIBILIZACIA POKOŽKY: LOKÁLNY TEST LYMFATICKYCH UZLÍN

MAXIMALIZAČNÝ TEST PODĽA MAGNUSONA A KLIGMANA
TEST SENZIBILIZAČNÉHO POTENCIÁLU PODĽA BUEHLERA

OECD 429 – B.42

STANOVENIE PROLIFERAČNEJ ODPOVEDE LYMFOCYTOV PO
STIMULÁCII MITOGÉNMI IN VITRO (LTT)

GLP



GLP



EXPERIMENTÁLNE ZVERINCE boli vybudované 

v roku 1992 a od roku 1995 sú držiteľom osvedčenia o SLP.

Experimentálne zverince zabezpečujú experimentálne zvieratá 

pre potreby experimentátorov. Striktne sa dodržujú podmienky 

na prácu s laboratórnymi zvieratami na základe nariadenia vlády 

SR č 23/2009, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu 

zvierat používaných na pokusné účely alebo iné vedecké účely a 

na základe požiadaviek rady Európskej konvencie o 

ochrane stavovcov používaných pre pokusné a iné účely.

Experimentálne zverince sú zriadené pre umiestnenie 

nasledujúcich zvierat: myš laboratórna  

potkan laboratórny

GLP



Vedeckým a experimentálnym projektom je k dispozícii novo 

vybudovaná operačná sála s klimatizáciou, dvomi modernými 

polohovateľnými operačnými stolmi, a polohovateľným 

stropným osvetlením pre každý operačný stôl zvlášť ( môžu 

súbežne pracovať dva operačné tímy).

Pre jemnú chirurgiu je k dispozícii operačný mikroskop  

s dvomi nezávislými okulármi pre dvoch operatérov.

Počas operačných zákrokov je

k dispozícii prístroj na 

asistovanú ventiláciu pľúc, 

inhalačnú narkózu, umelý 

krvný obeh a elektrickú 

koaguláciu.

GLP



V prípadoch vykonávania štúdií na zvieratách, obmedzujeme 

využívanie zvierat v našich laboratóriách iba na tie 

príležitosti, kedy neexistuje náhradné uskutočniteľné riešenie. 

Neustále prehodnocujeme naše požiadavky na štúdie na 

zvieratách a aktívne hľadáme alternatívne riešenia.

Pokusné zariadenie má na základe Nariadenia vlády SR č. 

23/ 2009 Z.z., menovanú etickú komisiu pre prácu s 

laboratórnymi zvieratami, ktorá je odborným poradným 

orgánom SZU.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) podľa 

§ 6 a § 37 zákona NR SR č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej 

starostlivosti a podľa § 13 NV SR č. 23/2009 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na 

pokusné alebo iné vedecké účely svojím rozhodnutím 

č.662/04-220 schválila Experimentálne zverince SZU ako 

pokusné zariadenia.

GLP



Zoznam akreditovaných laboratórií
ISO/IEC 17025:2005

1. Národné Referenčné Centrum (NRC) pre dioxíny a príbuzné 
zlúčeniny (S-111)

2. Laboratória klinickej imunológie, alergológie a biochémie (S-371)

 Laboratórium imunológie 

 Laboratórium experimentálnej a klinickej biochémie

17025:2005



skúšobné laboratórium

NRC pre dioxíny a príbuzné zlúčeniny

predmetom akreditácie je stanovenie polychlórovaných

dibenzo-p-dioxínov (PCDD), polychlórovaných

dibenzofuránov (PCDF), polychlórovaných bifenylov (PCB),

dioxínom príbuzných PCB a organochlórových pesticídov

v potravinách, krmivách, biologických a

environmentálnych materiáloch.

17025:2005



medicínske laboratória 

KLINICKEJ IMUMOLÓGIE, ALERGOLÓGIE A BIOCHÉMIE

sú kompetentné vykonávať klinické laboratórne vyšetrenia s

použitím imunochemických, sérologických a biochemických

metód v ľudskom biologickom materiáli.

17025:2005



Zoznam akreditovaných laboratórií
ISO/IEC 15189:2012

1.Laboratóriá klinickej mikrobiológie a priónových chorôb (M-006)
Laboratórium pre fagotypizáciu salmonel 
Laboratórium pre vírusové hepatitídy 
Laboratórium pre prevenciu HIV/AIDS 
Laboratórium pre identifikáciu enterálnych vírusov 
Laboratórium pre pomalé vírusové neuroinfekcie 
Zbierka kultúr bakteriálnych mikroorganizmov 
Servisné služby

Laboratórium pre kontrolu sterilizácie 
Prípravovňa kultivačných médií 
Centrálne umyvárne laboratórneho skla



medicínske laboratóriá

KLINICKEJ MIKROBIOLÓGIE A PRIONOVÝCH CHORÔB

používajú bakteriologické, virologické, imunologické,

morfologické, biochemické a molekulovo-biologické metódy na

fagotypizáciu salmonel, charakterizáciu a uchovávanie kultúr

mikroorganizmov, pri kontrole účinnosti dezinfekcie, sterilizácie a

deštrukcie biologického materiálu, na dôkaz prítomnosti

pôvodcov enterovírusových infekcií a protilátok proti nim, na

dôkaz prítomnosti pôvodcov vírusových hepatitíd a protilátok

proti nim, na dôkaz prítomnosti vírusov HIV/AIDS, protilátok proti

nim a testovanie polymorfizmu koreceptora HIV, na dôkaz

prítomnosti a vizualizáciu pôvodcu prionových chorôb. 

17025:2005



Správna výrobná prax

LABORATÓRIUM IMUNOTOXIKOLÓGIE

je držiteľom certifikátu o dodržiavaní správnej výrobnej praxe

ako zmluvné kontrolné laboratórium pre výrobcu humánnych

liekov.

V LABORATÓRIU IMUNOTOXIKOLÓGIE sa vykonáva 

testovanie biologickej aktivity každej vyrobenej šarže substancie

Imunoru, čo je liečivo, medziprodukt lieku Imunor®. Imunor

substanciu sa testuje pomocou testu proliferačnej aktivity

lymfocytov. Test sa vykonáva podľa ŠPP/IMU/M006 ktorý je

pripravený na základe podnikovej normy výrobcu IPN

02/011298 dodanej výrobcom.

GMP





Farmaceutické skúšanie

LABORATÓRIUM IMUNOTOXIKOLÓGIE

je držiteľom rozhodnutia ako kontrolné laboratórium na

vykonávanie farmaceutického skúšania v nasledovnej oblasti:

Biologické hodnotenie aktivity imunopreparátov za účelom

kontroly a prepúšťania.



Certifikácia

UNIVERZITNÉ CENTRUM  ELEKTRÓNOVÝCH

AKCELERÁTOROV

Predmetom certifikácie je sterilizácia zdravotníckych pomôcok

ionizujúcim žiarením – zväzkom urýchlených elektrónov.

Cieľom činnosti pracoviska je predovšetkým rozvoj vývojových

programov v oblasti využívania elektrónového zväzku na

modifikáciu materiálov a látok v oblasti zdravotníckej techniky,

potravinárskeho priemyslu, nanotechnológií, biológie, farmácie,

elektrotechniky, špeciálnej techniky a chémie. 

13485



Ďakujem za pozornosť


