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V Y H L Á Š K A
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 24. mája 2002,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 65/2002 Z. z.
o podrobnostiach postupu pri overovaní zásad správnej laboratórnej praxe a ich dodržiavaní,

o podrobnostiach o vydaní a zrušení osvedčenia správnej laboratórnej praxe a postupe
kontroly dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe (zásady správnej laboratórnej praxe)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
pod¾a § 30 ods. 6 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemic-
kých látkach a chemických prípravkoch v znení záko-
na č. 128/2002 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej re-

publiky č. 65/2002 Z. z. o podrobnostiach postupu pri
overovaní zásad správnej laboratórnej praxe a ich
dodržiavaní, o podrobnostiach o vydaní a zrušení
osvedčenia správnej laboratórnej praxe a postupe kon-
troly dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe
(zásady správnej laboratórnej praxe) sa mení takto:

Prílohy č. 2 a č. 3 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 2                       
k vyhláške č. 65/2002 Z. z.

V Z O R

ŽIADOSŤ

o overenie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe
pod¾a zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch

Žiadam o overenie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe v testovacom zariadení: 

Žiadate¾ o osvedčenie:  ................................................................................................................................................

Sídlo: ..........................................................................................................................................................................

Adresa: .......................................................................................................................................................................

IČO: ................................................................................. DIČ: ..................................................................................

Štatutárny zástupca: ..................................................................................................................................................

Kontaktná osoba: .............................................................. číslo telefónu a číslo faxu:................................................

                  e-mailová adresa: .......................................................

Číslo oprávnenia na podnikate¾skú činnos�: .......................................   Vydal: ..................................................

Zápis v obchodnom registri: ...............................................................................................................................

Testovacie zariadenie je schopné vykonáva� neklinické testovanie bezpečnosti látok obsiahnutých v ...................
....................... (§ 1 ods. 2 vyhlášky č. 65/2002 Z. z.) — určí žiadate¾.

 

Registrácia dňa: Registračné číslo:
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Prílohy:

— Zoznam štúdií, rozsah činností a informácie o organizačnej schéme testovacieho zariadenia, 

— výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu, 

— vyhlásenie pod¾a § 4 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 65/2002 Z. z.

Dátum podania žiadosti:        Podpis štatutárneho zástupcu:

Príloha č. 3                         
k vyhláške č. 65/2002 Z. z.

V Z O R

(Akredičný orgán)

OSVEDČENIE

o súlade so správnou laboratórnou praxou

č. . . . 

(Akreditačný orgán) osvedčuje 

dodržiavanie zásad správnej laboratórnej praxe pod¾a zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach
a chemických prípravkoch a v súlade so Smernicou Rady 1999/12/EC

v testovacom zariadení:

Oblas� štúdií:

Typy látok:

Testovacie zariadenie je zaradené do národného programu monitorovania Správnej laboratórnej praxe
(akreditačného orgánu).

                                    Osvedčenie nadobúda platnos� dňom vydania a platí do:

reprezentant Slovenskej republiky                                                 riadite¾ akreditačného orgánu
v pracovnej skupine 
Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) 
pre Správnu laboratórnu prax (SLP)

Bratislava (dátum vydania)
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