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 Farmaceutický trh je vysoko regulovaným sektorom 

 Kvalita farmaceutických produktov s požadovanými 

farmakoterapeutickými účinkami a bezpečnosťou

 Nutnosť vštepovania paradigmy kvality

vo farmaceutickom vývoji a regulačnej praxi

cGMP pre 21 storočie FDA (2004)

... Medzinárodná konferencia pre harmonizáciu (ICH)
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 Správna výrobná prax (SVP) je súbor procesov a 
postupov vo výrobe, ktoré sa uskutočňujú v súlade s 
predpismi odporúčanými príslušnými autoritami 
(národnými, európskymi, medzinárodnými). 

 Regulačné autority regulujú a riadia autorizáciu a 
licencie pre výrobu a predaj liekov a realizujú inšpekcie.

 Tieto pravidlá/predpisy (guidelines) definujú minimálne 
požiadavky, ktoré výrobca musí spĺňať, aby zabezpečil, 
že jeho produkty sú vysoko kvalitné a neprinášajú pre 
spotrebiteľa alebo verejnosť žiadne riziko.
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 API – Active Pharmaceutical Ingredient – účinná látka

 EC – European Commission – Európska komisia

 cGMP – current GMP – súčasná SVP

 DHPC – Direct Health-Professional Communication – priama 

komunikácia zdravotníckym pracovníkom

 FDA – Food and Drug administration – Americká potravinová 

a lieková agentúra

 GDP/SDP – Good Distribution Practice – Správna 

distribučná prax

 GLP/ SLP – Good Laboratory Practice – Správna laboratórna 

prax
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 GMP/SVP – Good Manufacturing Practice – Správna výrobná 

prax

 ICH – Internationl Conference on Harmonisation –

Medzinárodná konferencia o harmonizácii

 MZ SR – Ministerstvo zdravotníctva SR

 OECD - Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj

 QbD - Quality by Design – „nadizajnovaná“ kvalita podľa 

preddefinovaných cieľov (napr. pre danú liekovú formu)

 QP – Qualified Person – kvalifikovaná osoba

 R&D – Research and Development – výskum a vývoj

 RP – Responsible Person – zodpovedná osoba

 SOP – Standard Operating Procedure – „Štandardná operačná 

procedúra“

 ŠÚKL – Štátny ústav pre kontrolu liečiv v Bratislave
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 QbD koncepcia prvýkrát formulovaná v 70. rokoch,    
je aplikovaná vo viacerých priemyselných odvetviach.

 Zdravotnícke pomôcky využívajú QbD od 90. rokov.

 Lieky - QbD od r. 2004 s cieľom zlepšiť štandardy 
výroby liečivých prípravkov.

 Zabezpečenie vysokej kvality finálnych 
farmaceutických produktov, vyžaduje dôslednú 
implementáciu SVP a validáciu (overenie).

Quality by Design
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 2005, FDA (US) – zavádza novší systém  zabezpečenia 
kvality pre reguláciu súčasnej Správnej výrobnej praxe          
vo farmácii (cGMP):

◦ fokus na kritické oblasti týkajúce sa chémie, výroby          
a kontroly vo vzťahu k bezpečnosti a účinnosti lieku,

◦ podpora vedeckých inovácií,

◦ zlepšovanie kvality počas celého životného cyklu
produktu,

◦ ide o multifunkčný systém – kontrola výrobných 
procesov, priestorov a zariadení, laboratórna kontrola, 
manažment materiálu, balenie a označovanie produktov. 



 Výroba

 Výrobné závody a zariadenia 

 Kontrolné laboratória

 Materiály – suroviny, chemikálie

 Balenie a označovanie produktov



 Bio-/farmaceutická kvalita sa týka aj výskumu a vývoja 

liekov a procesov, pričom zohľadňuje princípy bio/etiky:

◦ uplatňuje racionálne vedecké princípy,

◦ preddefinuje vysokú kvalitu postupov a produktov, pričom bráni 

vzniku zlej (krízovej) kvality,

◦ Procesy optimalizácie a  zlepšovania kvality sú súčasťou 

plánovania aj konkrétnej operačnej činnosti – výroby. 

 Kvalita nemá byť výsledkom náhody !

= uplatňovanie vedeckých princípov a manažmentu rizika kvality 
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Príprava/
podpora

KVALITA

Školenie

Manažment

rizika

kvality

Systém

manažmentu

kvality

SOP

rozvoj

QP/RP

prevádzkových 

priestorov

SVP/SDP

kompliancia

Audit



Úvod do SVP

1. Význam

2. Terminológia

3. Systém kvality a koncepcia SVP

4. Legislatíva & autority

5. Perspektívy



a/ 128/2012 Z.z., Vyhláška MZ SR o požiadavkách na 

správnu výrobnú prax  a o požiadavkách na správnu 

distribučnú prax:
https://www.dph.sk › 128-2012-z-z-vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-sl...

b/EudraLex – Vol. 4 - Good Manufacturing Practice

(GMP) guidelines: 

https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4_en

Kľúčové právne predpisy

4.

https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4_en


1.časť:  Správna výrobná        

prax

2.časť: Správna distribučná           

prax

 Požiadavky na SVP

 Kontrola kvality

 Personálne zabezpečenie

 Priestorové vybavenie

 Zariadenia, stroje a prístroje

 Výroba liekov

 Dokumentácia o výrobe

 Zmluvná výroba

 Označovanie skúšaných liekov

 Reklamácia a stiahnutie lieku            

z obehu výrobcom

 Kontrola dodržiavania SPV

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-128#cast1

 Požiadavky na SDP

 Priestorové vybavenie

 Príjem liekov, liečiv, pomocných 

látok a obalov

 Uchovávanie liekov, liečiv, 

pomocných látok a obalov

 Dodávky

 Preprava

 Dokumentácia

 Reklamácia liekov a ich stiahnutie 

lieku  z obehu veľkodistribútorom 

liekov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-128#cast1


 Nariadenie 2001/83/EC, čl. 47 - lieky pre humánne použitie 

Nariadenie 2001/82 EC, čl. 51 – lieky na veterinárne použitie 

 Dokument EK SVP: časť 1, Kapitola 5: Výroba

Kap. obsahuje interpretáciu princípov a návodov na SVP

 Revízia 01/2015 - prevencia skríženej kontaminácie, 

toxikologické hodnotenie, kvalifikácia dodávateľov 

/distribúcia/, výroba API podľa zásad SVP, ...
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-4/chapter_5.pdf

Kľúčové právne predpisy:

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-4/chapter_5.pdf


1. Konečný spotrebiteľ  - pacient, zákazník

2. Farmaceutický priemysel – R&D, klinické 

štúdie, výroba, distribúcia

3. Zdravotnícki pracovníci 

4. Regulačné autority



 Európska komisia (EC)

EudraLex Vol 4 Good Manufacturing Practice – “The rules

governing medicinal products in the European Union”. 

◦ Každá krajina v Európe harmonizuje európsku legislatívu s 

národnou a prihliada na vlastné 

špecifiká. https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4_en

 Európska lieková agentúra (EMA), QbD Quidlines –

implementácia kvality

➢ Národný regulátor: MZ SR, ŠÚKL  

https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/inspekcia/

legislativa/doplnok-1-k-pokynom-es-k-spravnej-vyrobnej-praxi

-vyroba-sterilnych-liekov?page_id=2047

https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4_en
https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/inspekcia/legislativa/doplnok-1-k-pokynom-es-k-spravnej-vyrobnej-praxi-vyroba-sterilnych-liekov?page_id=2047
https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/inspekcia/legislativa/doplnok-1-k-pokynom-es-k-spravnej-vyrobnej-praxi-vyroba-sterilnych-liekov?page_id=2047
https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/inspekcia/legislativa/doplnok-1-k-pokynom-es-k-spravnej-vyrobnej-praxi-vyroba-sterilnych-liekov?page_id=2047


 1981 – prvý preklad „Good Laboratory Practice“ – FDA 

(GLP-FDA) do slovenského jazyka

 1991 - Poverenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) 

MZ SR na vykonávanie funkcie štátneho inšpekčného orgánu 

SLP v predklinickom vývoji liečiv, hodnotení biologických 

účinkov a zdravotnej nezávadnosti nových chemických látok. 

Na základe poverenia bol 11. 11. 1991 vydaný prvý certifikát 

SLP pre Výskumný ústav liečiv Modra 

 SLP musia rešpektovať všetky laboratória vo výrobe, vrátane 

farmaceutickej



 Legislatívne predpisy na kontrolu chemických látok v

členských štátoch Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a

rozvoj (OECD) sú založené na proaktívnom predchádzaní

nebezpečenstva testovaním látok a posudzovaním ich

potenciálnych rizík.

 Legislatíva zásad správnej laboratórnej praxe je v zákone NR

SR č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických

prípravkoch.

 Zásady SLP sa vzťahujú na testovanie zdravotnej a

environmentálnej bezpečnosti chemických látok obsiahnutých

v humánnych liekoch, prípravkoch na ochranu rastlín,

kozmetických výrobkoch, veterinárnych liekoch, v

potravinových a krmovinových doplnkoch, v priemyselných

chemických látkach a prípravkoch a v biocídnych výrobkoch.



Požiadavky na správnu výrobnú prax pri 

zabezpečovaní kvality výroby liekov sú:

 a) preukázanie, že súbor pravidiel určujúcich spôsob výroby a rozsah

jej kontroly pre určenú veľkosť šarže v záujme zabezpečenia

požadovanej kvality výroby liekov a jeho pravidelné revidovanie

(ďalej len „výrobný predpis“) umožňuje opakovane vyrábať

lieky, ktoré sú bezpečné, účinné a kvalitné,

 b) preukázanie, že látka, proces, postup, činnosť, zariadenie alebo

mechanizmus používané vo výrobe alebo pri kontrole dosahujú a

budú dosahovať požadované výsledky (validácia).

 c)zabezpečenie pracoviska, na ktorom sa lieky vyrábajú,

kvalifikovanými zamestnancami alebo zaškolenými zamestnancami

podľa druhu a rozsahu vyrábaných liekov.



 d) vybavenie pracoviska, na ktorom sa lieky vyrábajú:

- priestormi, zariadeniami, strojmi a prístrojmi umožňujúcimi výrobu 
liekov podľa výrobného predpisu,

- schválenými výrobnými predpismi, ktoré sú súčasťou stručného opisu 
spôsobu výroby predkladaného v žiadosti o registráciu lieku,

- priestormi vhodnými na skladovanie látok, liečiv, pomocných látok, 
vnútorných obalov a vonkajších obalov (ďalej len „surovina“) a 
vyrobených produktov a liekov,

- dopravnými prostriedkami vybavenými na prepravu surovín na výrobu 
liekov a vyrobených liekov.



 Varovný list FDA pre indického farmaceutického 

výrobcu za porušenie SVP:

https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/news/115721/in

dian-drug-manufacturing-facility-issued-fda-warning-letter/

https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/news/115721/indian-drug-manufacturing-facility-issued-fda-warning-letter/


 FDA oznámilo stiahnutie produktu z trhu z dôvodu nedostatočnému 

zabezpečeniu sterility

 FUSION IV Pharmaceuticals, Inc dba AXIA Pharmaceutica

 Dobrovoľné oznámenie zo strany výrobcu, tzv. „recall“ (stiahnutie 

produktu a oznámenie zákazníkom), obvykle prostredníctvom tzv. 

DHPC – Direct Health-Professional Communication

https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/news/110860/sterile-drug-

products-recalled-lack-sterility-assurance/

https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/news/110860/sterile-drug-products-recalled-lack-sterility-assurance/


 Farmaceutická spoločnosť Merck oznámila riziko vytrhnutia piestu z 

novej injekčnej striekačky pri naťahovaní lieku s následnou stratou 

sterility

 Prípravok Cetrotide 0,25mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

 Dobrovoľné oznámenie zo strany výrobcu prostredníctvom tzv. 

DHPC – Direct Health-Professional Communication

https://www.sukl.sk/buxus/docs/Bezpecnost_liekov/OznamyDrzitelov/DHPC_Cetro

tide_18_Jun_2018.pdf

https://www.sukl.sk/buxus/docs/Bezpecnost_liekov/OznamyDrzitelov/DHPC_Cetrotide_18_Jun_2018.pdf
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❖ Správna výrobná prax  (SPV) alebo Good Manufacturing Practice (GMP) je 

systém návodov a opatrení, ktoré zabezpečujú, aby boli farmaceutické 

produkty vyrábané a kontrolované dôsledne a v súlade so štandardami 

kvality.

❖ Uplatňovanie SPV je zamerané na minimalizovanie rizika vo výrobe, 

ktoré nemôže byť eliminované v čase testovania finálneho produktu.

❖ SVP zahŕňa všetky aspekty výroby, od surovín („štartovacieho“ materiálu),

prevádzkových priestorov a zariadení pre vyškolený personál za požadovaných

hygienických podmienok



Správna výrobná prax (SPV) popisuje minimálne štandardy, ktoré výrobca liekov MUSÍ

dodržiavať v rámci svojich výrobných procesov, skúšok, testovania a pod. Legislatívu upravuje

Európska komisia (EK), harmonizáciu s prihliadnutím na lokálne pomery zabezpečuje ŠÚKL.

Kľúčovým koordinátorom inšpekcií je Európska komisia, ktorá hrá dôležitú úlohu aj v

harmonizácii aktivít SVP v Európskej únii (EÚ).

Na národnej úrovni je regulačnou autoritou Štátny ústav pre kontrolu liečiv v Bratislave (ŠÚKL).

Komplianciu výrobcu so všetkými štandardami posudzujú nezávislí inšpektori, ktorí overujú a

hodnotia dodržiavanie predpisov v procesoch výroby. Každý výrobca liekov, ktorý už predáva

svoje farmaceutické prípravky, alebo ich plánuje uviesť na európsky trh, musí dodržiavať SVP bez

ohľadu na to, v ktorejkoľvek krajine sveta je lokalizovaný.
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▪ European Comission (EC), EudraLex - Volume 4 - Good 

Manufacturing Practice (GMP) guidelines. Štá
https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4_en

▪ Vyhláška MZ SR č. 128/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu 

výrobnú prax a požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax.
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-128#cast1

▪ Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)
https://www.sukl.sk/sk/inspekcia/oddelenie-spravnej-vyrobnej-

a-velkodistribucnej-praxe?page_id=1413

▪ European Medical Agency (EMA). Human Regulatory. Quality by Design. 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development

/quality-design

https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4_en
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-128#cast1
https://www.sukl.sk/sk/inspekcia/oddelenie-spravnej-vyrobnej-a-velkodistribucnej-praxe?page_id=1413
https://www.sukl.sk/sk/inspekcia/oddelenie-spravnej-vyrobnej-a-velkodistribucnej-praxe?page_id=1413
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/quality-design
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/quality-design


a/ SVP z pohľadu personálu a priestorov

b/ SVP – dokumentácia

c/ SVP – výroba sterilných liekov

Odporúčané zdroje:

- https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-128#cast1

- https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-

verzia/inspekcia/legislativa/doplnok-1-k-pokynom-es-k-

spravnej-vyrobnej-praxi-vyroba-sterilnych-

liekov?page_id=2047

33

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-128#cast1
https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/inspekcia/legislativa/doplnok-1-k-pokynom-es-k-spravnej-vyrobnej-praxi-vyroba-sterilnych-liekov?page_id=2047


Ďakujem za pozornosť
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