
MINIMÁLNY ŠTANDARD PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE 
 

TECHNOLÓGIA PRÍPRAVY LIEKOV 
 
a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia 

1. Technológia prípravy liekov je špecializačný odbor farmácie, ktorý sa zaoberá formuláciou, výrobou 
a zabezpečovaním kvality liekov.  

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 na odborných pracoviskách. 
 
b) Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na 
výkon špecializovaných pracovných činností 
 
Položka 1 
Rozsah teoretických vedomostí  

1. legislatíva v príslušnej oblasti, 
2. zásady správnej výrobnej praxe a systém zabezpečenia kvality liekov, 
3. fyzikálne, fyzikálno-chemické a biologické procesy umožňujúce vznik a formuláciu  liekov, 
4. klasifikácia a charakterizácia liekových foriem, vlastností liečivých a pomocných látok a obalov liekov. 

 
Položka 2  
Rozsah praktických zručností a skúseností  

1. základné farmaceutické technologické postupy a operácie, 
2. výrobné zariadenia a prístroje, 
3. zhotovenie jednotlivých liekových foriem, 
4. vedenie potrebnej dokumentácie podľa zásad správnej výrobnej praxe, 
5. výpočty a kalkulácie pri technologických postupoch. 

 
Oddiel 1 
A. Minimálny počet zdravotných výkonov 

Praktická príprava základných druhov liekových foriem: 

1. 
10 rôznych kvapalných liekov – perorálnych alebo topických, z toho najmenej 3 šarže hromadne 
vyrobené 

2. 10 rôznych polotuhých liekov – masti, krémy, pasty , z toho najmenej 3 šarže hromadne vyrobené 

3. 
10 rôznych tuhých dávkovaných liekov – kapsuly, tablety, čapíky, z toho najmenej 3 šarže hromadne 
vyrobené 

4. 
10 druhov sterilných liekov  - očných, zmesí pre parenterálnu výživu, infúznych roztokov injekcií, 
z toho najmenej 3 šarže hromadne vyrobené 

5. 10 hodnotení farmaceuticko-technologickými metódami metódy priebežnej kontroly liekov 
6. vedenie dokumentácie podľa zásad Správnej výrobnej praxe 10 

 
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, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce. 
 
d) Rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe, jej minimálna dĺžka a časový priebeh 
 

Odborná zdravotnícka prax v špecializačnom odbore technológia prípravy liekov v trvaní jeden rok, 
z toho: 
1. teoretická príprava vo vzdelávacej ustanovizni 3 týždne 

2. 

Odborná zdravotnícka prax počas štúdia sa vykonáva v niektorej z organizácií a spoločností 
zaoberajúcich sa hromadnou výrobou a prípravou liekov. Časť odbornej zdravotníckej praxe 
sa vykoná na pracoviskách výučbového zariadenia na úseku tých činností, s ktorými nemá 
uchádzač skúsenosti z vlastného pracoviska v trvaní najmenej 

1 mesiac 
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