
1. MINIMÁLNE ŠTANDARDY PRE ŠPECIALIZAČNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 
 

MINIMÁLNY ŠTANDARD PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE 
 

FARMACEUTICKÁ KONTROLA  A  ZABEZPEČOVANIE  KVALITY LIEKOV 
 
a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia 

1. Farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov je špecializačný odbor farmácie, ktorý sa zaoberá 
problematikou komplexného prístupu k tvorbe, sledovaniu a kontrole kvality liekov, liečiv, pomocných látok, 
obalových materiálov, zdravotníckych pomôcok a posudzovaním vhodného výberu analytických metód 
a špecifikácií.  

2. Špecializačné štúdium trvá tri roky. 
3. Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom 

programe v študijnom odbore farmácia. 
 

b) Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných  na výkon 
špecializovaných pracovných činností  
 
Položka 1 
Rozsah teoretických vedomostí 
1. prehľad základného a aktualizovaného  národného a medzinárodného legislatívneho podkladu pre zabezpečenie 

kvality liekov, farmaceutických činností a činností v zdravotníctve, 
2. metrologické zabezpečenie kvality: 

2.1. metrologický poriadok organizácie, 
2.2. štatistické nástroje na zabezpečenie kvality laboratórnych výsledkov, 
2.3. štatistické nástroje na zabezpečenie kvality procesov, 
2.4. validovanie skúšobných metód, 

3. prehľad systémov kvality: 
3.1. správna výrobná prax, 
3.2. správna prax v kontrolných laboratóriách, 
3.3. správna laboratórna prax, 
3.4. správna klinická prax, 
3.5. správna distribučná prax, 
3.6. správna lekárenská prax, 

4. overovanie kvality liečiv, pomocných látok, medziproduktov  a liekov podľa liekopisných monografií liekopisnými 
metódami: 
4.1. fyzikálnymi, 
4.2. chemickými,  
4.3. fyzikálno – chemickými, 
4.4. mikrobiologickými a biologickými skúškami, 
4.5. farmaceuticko – technologickými metódami, 
4.6. farmakognostickými  skúškami, 
4.7. skúškami na nečistoty a rozkladné produkty, 
4.8. štúdiami stability, 

5. možnosti použitia automatizovanej prístrojovej techniky, automatizované analytické systémy a kvalifikácia 
prístrojov, 

6. možnosti analytického hodnotenia jednotlivých skupín liekov rastlinného, biologického a chemického pôvodu, 
vlastnosti farmaceutických obalov a ich vplyv na kvalitu liekov, faktory, ktoré môžu vplývať na kvalitu liekov 
a liečivých prípravkov, podmienky skladovania v rozsahu potrebnom na posudzovanie kvality liekov, vedomosti z 
technológie liekových foriem súvisiace s kvalitou výroby liekov, posudzovanie farmaceutickej časti registračnej 
dokumentácie. 

 
Položka 2 
Rozsah praktických zručností a skúseností  
 
Oddiel  
Minimálny počet zdravotných výkonov 
Vo fáze predanalytickej (odber a úprava vzoriek na analýzu, izolačné a čistiace postupy, príprava činidiel a skúmadiel, 
kontrola a kondiciovanie prístrojov ) 
 

A. Vo fáze analytickej najmä prax: 

1. 
vo fyzikálnych metódach (najmä konduktometria, potenciometrické stanovenie pH, stanovenie 
relatívnej hustoty, viskozity, optickej otáčavosti), 

 

2. 
v chemických metódach  skúšky totožnosti iónov a skupín, stanovenie vody a vlhkosti, 
stanovenie dusíka, odmerné metódy, 

 

3. 
a fyzikálnymi metódami uvedenými v bode 1. a chemickými metódami uvedenými v bode 2. 
má uchádzač spracovať najmenej päť kompletných vzoriek liečiva podľa liekopisnej 
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