
MINIMÁLNY ŠTANDARD PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE 
 

FARMACEUTICKÁ TECHNOLÓGIA 
 
a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia 

1. Farmaceutická technológia je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá formuláciou, výrobou a zabezpečením 
kvality liekov. Študuje podmienky, za ktorých sa liečivá a farmaceutické pomocné látky pretvárajú na lieky, a 
zákonitosti, ktorými sa tieto procesy riadia, ako aj vzťahy liekov k ich účinnosti a bezpečnosti.  

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. znalosť zákonnej úpravy a noriem týkajúcich sa farmácie a liekov (zákony, liekopis, smernice, vyhlášky), 

metrologické predpisy, 
2. potrebný rozsah znalostí z fyziky, chémie, fyzikálnej chémie,  biofarmácie, farmakológie a mikrobiológie, 
3. základné štatistické metódy a štatistické vyhodnocovanie získaných dát,  
4. zásady správnej výrobnej praxe a systém zabezpečenia kvality liekov, validácie a dokumentácia, 
5. fyzikálne, fyzikálno-chemické a biologické  procesy,  ktoré   umožňujú vznik  a formuláciu liekov, disperzné a 

koloidné systémy, fázy a zložky v jednotlivých zmesiach a systémoch, 
6. vlastnosti liečivých a farmaceutických pomocných látok a ich  funkcie pri tvorbe a formulácii liekov,  
7. procesy a technologické operácie pri príprave a  výrobe liekov, 
8. klasifikácia a charakterizácia jednotlivých liekových foriem, 
9. príprava a výroba jednotlivých  druhov a foriem liekov a dietetických potravín,   
10. riešenie problémov súvisiacich s formuláciou, prípravou a zavádzaním do výroby i na trh všetkých druhov 

liekov  pre humánne a veterinárne použitie,  
11. rozkladné procesy prebiehajúce pri uchovávaní liekov, ich eliminácia,  inkompatibility a stabilizácia látkového 

zloženia liekov, štúdie stability liečiv a liekov, 
12. biogalenické aspekty liekov a ich foriem, vzťahy medzi zložením a spôsobom prípravy lieku a biologickou 

dostupnosťou liečiva, 
13. vlastnosti farmaceutických obalov a ich vplyv na  stabilitu liekov, 
14. princípy kontroly liekov a liekových foriem, 
15. dokumentácia potrebná na prepúšťanie liekov do obehu. 
 
Položka 2 
Rozsah praktických zručností a skúseností  
 
Oddiel  
Minimálny počet zdravotných výkonov 
 
A. V oblasti farmaceutické výrobné zariadenia a prístroje a farmaceutické technologické operácie 
1. zariadenia na prípravu a výrobu kvapalných, polotuhých a tuhých liekov, 
2. zariadenia na rozplňovanie kvapalných a polotuhých liekových foriem,  
3. filtračné zariadenia, filtrácia, homogenizácia, granulácia, lisovanie, 
4. zariadenia s laminárnym prúdením filtrovaného vzduchu, sterilizácia a režim aseptickej výroby liekov, 
5. úprava farmaceutických surovín – zariadenia a postupy. 
 
B. V oblasti prípravy liekových foriem a zabezpečovania kvality liekov podľa zásad správnej výrobnej praxe 
 

B.1. Praktické zhotovenie základných druhov liekových foriem a potrebné výpočty a kalkulácie 
1. päť rôznych kvapalných liekov - perorálnych alebo topických, z toho najmenej jedna šarža hromadne vyrobená, 
2. päť rôznych polotuhých liekov - masti, krémy, pasty;  z toho najmenej jedna šarža hromadne vyrobená, 
3. päť rôznych tuhých dávkovaných liekov – kapsuly, tablety, čapíky, z toho najmenej jedna šarža hromadne 

vyrobená, 
4. päť druhov sterilných liekov (očných, zmesí pre parenterálnu výživu, infúznych roztokov, injekcií) z toho najmenej 

1 šarža hromadne vyrobená, 
5. metódy priebežnej kontroly liekov – desať hodnotení farmaceuticko - technologickými metódami (skúška rozpadu, 

hmotnostná rovnorodosť jednodávkových liekov, využiteľný objem, stanovenie zdanlivého objemu a tokových 
vlastností tuhých látok). 

 
B.2. Vypracovanie dokumentácie podľa zásad správnej výrobnej praxe a validačné postupy (napríklad 
inštalačná, operačná, procesná validácia, validácia sanitácie) 
1. päť dokumentov v súlade so zásadami správnej výrobnej praxe pri príprave a výrobe liekov (napríklad 

predpisová, záznamová dokumentácia), 
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2. vykonanie najmenej 1 validácie s vypracovaním dokumentácie. 
 
c) Organizačná forma špecializačného štúdia 

Špecializačné štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu. Pozostáva 
z praktickej časti a teoretickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Teoretická časť zahŕňa samoštúdium a 
jeden mesiac teoretickej prípravy, ktorú organizuje vzdelávacia ustanovizeň. Praktická časť sa vykonáva v rámci 
odbornej praxe na pracovisku študenta. Ak príslušné pracovisko nevykonáva všetky pracovné činnosti uvedené 
v praktickej časti špecializačného programu, potrebné praktické zručnosti a skúsenosti sa získavajú na inom 
pracovisku výučbového zdravotníckeho zariadenia. Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou pred 
komisiou. 

 
d) Rozsah a zameranie zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých pracoviskách zdravotníckych 
zariadení, jej minimálna dĺžka a časový priebeh 
 
A. Časť odbornej zdravotníckej praxe sa má vykonať na  pracoviskách výučbového zdravotníckeho zariadenia 
na úseku tých činností, s ktorými nemá farmaceut skúsenosti z vlastného pracoviska v trvaní najmenej jeden mesiac. 
 
e) Rozsah a zameranie odbornej praxe v oblasti farmácie 

 
A. Odborná zdravotnícka prax sa vykonáva v niektorej z organizácií a spoločností zaoberajúcich sa  hromadnou 
výrobou a prípravou liekov, ich  kontrolou, vývojom a výskumom.  

 
B. Do celkovej doby špecializačného štúdia môže vzdelávacia ustanovizeň započítať odbornú zdravotnícku prax 
a špecializačné štúdium v iných farmaceutických odboroch, najviac dvanásť mesiacov. 
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