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„MINIMÁLNY ŠTANDARD PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V 
ŠPECIALIZAČNOM ODBORE 

 
LEKÁRENSTVO 

 
a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia 
1. Lekárenstvo je špecializačný odbor farmácie, ktorého hlavnou úlohou je poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti. 
2. Špecializačné štúdium trvá jeden rok. 
3. Špecializačné štúdium nadväzuje na úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore 

farmaceutický laborant a najmenej dvojročnú odbornú zdravotnícku prax v nemocničnej lekárni 
alebo vo verejnej lekárni. 

 
b) Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon 
špecializovaných pracovných činností 
 
Položka 1 
Rozsah teoretických vedomostí 
1. sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva, 
2. legislatíva usmerňujúca liekovú politiku, zaobchádzanie so zdravotníckymi pomôckami, prevádzku 

lekárne a výdajní zdravotníckych pomôcok, 
3. pracovné a sociálne právo v potrebnom rozsahu, 
4. základy psychológie, základy sociológie, etika, komunikácia, 
5. všeobecná farmakológia, hlavné farmakologické účinky liečiv, 
6. účinky, nežiaduce účinky, kontraindikácie a interakcie liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na 

lekársky predpis, 
7. zdravotnícke pomôcky hradené z verejného zdravotného poistenia, ich členenie, vlastnosti, určenie 

a spôsob použitia, 
8. dietetické potraviny, ich obsahové látky, určenie a spôsob použitia, 
9. podávanie informácií o liekoch neviazaných na lekársky predpis, zdravotníckych pomôckach, 

dietetických potravinách a doplnkovom sortimente, 
10. základy prípravy liekových foriem pripravovaných v lekárni, 
11. základy analytických metód používaných pri vstupnej kontrole liečiv a pomocných látok, 
12. faktory ovplyvňujúce stabilitu liečiv, liekov a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, 
13. hygienický režim a sanitačný program. 
 
Položka 2 
Rozsah praktických zručností a skúseností 
 
Oddiel 1 
A. Minimálny počet výkonov (v hodinách) 
 

1.  asistencia pri výdaji liekov, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, 
výdaj dietetických potravín, zdravotníckych pomôcok a doplnkového 
sortimentu a podávanie odborných informácií a rád vo verejnej lekárni 
alebo v nemocničnej lekárni:  

a) spolupráca pri výdaji liekov na objednávky oddelení zariadení 
ústavnej zdravotnej starostlivosti  

b) asistencia pri výdaji liekov, ktoré nie sú viazané na lekársky 
predpis, výdaj dietetických potravín, zdravotníckych pomôcok a 
doplnkového sortimentu a podávanie informácií a rád, ktoré 

400 
 
 
 

280 
 

120 
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uchádzač vykoná vo verejnej lekárni (uvedené sa vzťahuje pre 
zdravotníckeho pracovníka pracujúceho v nemocničnej lekárni) 

2. spolupráca pri objednávaní, príjem a kontrola objednaných liečiv, 
pomocných látok, liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických 
potravín  

200 
 

3. zabezpečenie správneho uchovávania liečiv, pomocných látok, liekov, 
zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a doplnkového 
sortimentu 

200 
 

 
B. Minimálny počet zdravotných výkonov 
 

1. meranie krvného tlaku 5 
2.  Vykonávanie technologických operácii pri príprave liekov najmenej 

týchto aplikačných foriem: 
 

2.1. kapsuly a prášky 20 
2.2. kvapaliny na perorálne použitie (kvapky, roztoky, sirupy, emulzie, 

suspenzie) 
10 

2.3. kožné kvapalné lieky (roztoky, emulzie, suspenzie) 15 
2.4. topické polotuhé lieky (masti, krémy, pasty, gély) 20 
2.5. rektálne lieky a vaginálne lieky 30 

3. príprava diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro a činidiel 5 
4. vstupná kontrola liečiv a pomocných látok 30 
5. vedenie záznamovej dokumentácie 30 

 
C. Praktické skúsenosti 

1. výdaj liekov, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, dietetických potravín, zdravotníckych 
pomôcok a doplnkového sortimentu a podávanie informácií a rád, 

2. spolupráca pri výdaji liekov na objednávky oddelení zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, 
3. praktické vykonávanie technologických operácií pri individuálnej a hromadnej príprave liekov, 
4. príprava diagnostických roztokov in vitro a činidiel, 
5. spolupráca pri vstupnej kontrole liečiv a pomocných látok a pri kontrole hromadne 

pripravovaných liekov, 
6. spolupráca pri objednávaní liečiv, pomocných látok, liekov, zdravotníckych pomôcok a 

dietetických potravín, ich príjem, kontrola, 
7. správne uchovávanie liečiv, pomocných látok, liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických 

potravín a doplnkového sortimentu, 
8. zabezpečovanie hygienického režimu v prevádzkových priestoroch lekárne, 
9. vykonávanie počítačovej evidencie príjmu a výdaja sortimentu lekární a výdajní zdravotníckych 

pomôcok,  
10. vedenie záznamovej dokumentácie. 

 
Oddiel 2 
Nácvik techník komunikácie 

1. osobnostné predpoklady efektívnej komunikácie, 
2. verbálna a neverbálna komunikácia, 
3. asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov. 

 
c) Organizačná forma špecializačného štúdia 
Špecializačné štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu. Pozostáva z 
praktickej a teoretickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Špecializačné štúdium sa 
ukončí špecializačnou skúškou pred komisiou. 



Čiastka 27-49                  Vestník MZ SR 2013           Strana 197 

d) Rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe, jej minimálna dĺžka a časový priebeh 
 

Odborná zdravotnícka prax v špecializačnom odbore lekárenstvo 
vo verejnej lekárni alebo v nemocničnej lekárni, v prípade výkonu odbornej 
zdravotníckej praxe v nemocničnej lekárni je potrebná odborná zdravotnícka 
prax v trvaní najmenej 4 týždne z celkovej doby praxe vo verejnej lekárni na 
získanie  praktických zručností, ktoré sa na pracovisku nemocničnej lekárne 
nevykonávajú (napríklad výdaj liekov, ktorý nie je viazaný na lekársky predpis)  

 
1 rok 
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