Oznámenie o novom nariadení vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na výkon
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
Vážení farmaceuti,
dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 01.júla 2010 bolo nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení neskorších predpisov a
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení
neskorších predpisov nahradené novým nariadením vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 o odbornej
spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,
sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, v zmysle ktorého:
I.
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní farmaceut
(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore
farmácia.
(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom
v špecializačných odboroch:
a) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky
1. farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov
2. farmaceutická technológia
3. lekárenstvo
4. technológia rádiofarmák
5. vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii
b) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia dva roky po získaní
špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmene a)
1. analytická toxikológia
2. klinická farmácia
(3) Odborná spôsobilosť na vedenie verejnej lekárne alebo nemocničnej lekárne sa získava nadobudnutím
trojročnej odbornej praxe alebo špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore lekárenstvo.
(4) Odborná spôsobilosť na vedenie výroby liekov sa získava nadobudnutím dvojročnej odbornej praxe v
oblasti výroby liekov alebo špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore farmaceutická technológia.
(5) Odborná spôsobilosť na vedenie zabezpečovania kvality liekov sa získava nadobudnutím dvojročnej
odbornej praxe v oblasti kontroly liekov alebo špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore
farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov.
(6) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v
certifikovaných pracovných činnostiach:
certifikované pracovné činnosti
1. farmakoekonomika
2. klinické skúšanie produktov a liekov
3. príprava cytostatík
4. revízne lekárenstvo
5. sterilizácia zdravotníckych pomôcok
6. zabezpečovanie kvality transfúznych liekov.
Certifikované pracovné činnosti nezahŕňajú odborné pracovné činnosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu
získaného vzdelania najmenej v oblasti a) hromadnej prípravy liekov, b) výroby a kontroly liekov, c)
kontroly liekov v laboratóriách pre kontrolu liekov, d) správneho uchovávania a veľkodistribúcie liekov,
liečiv, pomocných látok a zdravotníckych pomôcok, e) prípravy, kontroly, uchovávania a výdaja liekov vo
verejných lekárňach, uchovávania a výdaja zdravotníckych pomôcok vo verejných lekárňach a vo výdajniach

zdravotníckych pomôcok, f) prípravy, kontroly, uchovávania a dispenzácie liekov a zdravotníckych pomôcok
v nemocničných lekárňach, g) poskytovania informácií a rád o liekoch a zdravotníckych pomôckach.
II.
Výkon pracovných činností farmaceuta
1. Farmaceut, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne
vykonáva odborné pracovné činnosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania
najmenej v oblasti a) hromadnej prípravy liekov, b) výroby a kontroly liekov, c) kontroly liekov v
laboratóriách pre kontrolu liekov, d) správneho uchovávania a veľkodistribúcie liekov, liečiv,
pomocných látok a zdravotníckych pomôcok, e) prípravy, kontroly, uchovávania a výdaja liekov vo
verejných lekárňach, uchovávania a výdaja zdravotníckych pomôcok vo verejných lekárňach a vo
výdajniach zdravotníckych pomôcok, f) prípravy, kontroly, uchovávania a dispenzácie liekov a
zdravotníckych pomôcok v nemocničných lekárňach, g) poskytovania informácií a rád o liekoch a
zdravotníckych pomôckach.
2. Farmaceut, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností,
samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti vo farmácii na špecializovanom pracovisku v
závislosti od príslušného špecializačného odboru, inšpekčnú činnosť, revíznu činnosť, výskumnú
činnosť a výchovno- -vzdelávacie činnosti spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa
akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.
3. Farmaceut, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností,
samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti vo farmácii na špecializovanom pracovisku v
závislosti od príslušného špecializačného odboru podľa akreditovaného certifikačného študijného
programu príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.
III.
Spôsoby ďalšieho vzdelávania
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov zahŕňa
a) špecializačné štúdium ,
b) certifikačnú prípravu,
c) prípravu na výkon práce v zdravotníctve ,
d) sústavné vzdelávanie.
A/
Špecializačné štúdium
1. Špecializačným štúdiom v akreditovanom špecializačnom študijnom programe sa rozširujú
vedomosti a zručnosti získané štúdiom a odbornou praxou.
2. Špecializačné štúdium pozostáva z praktickej časti a teoretickej časti, pričom prevažnú časť
špecializačného štúdia tvorí praktická časť.
3. Praktickú časť špecializačného štúdia absolvuje zdravotnícky pracovník pod vedením vedúceho
pracovníka príslušného pracoviska zdravotníckeho zariadenia alebo pod vedením zdravotníckeho
pracovníka s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností.
Počas špecializačného štúdia môže zdravotnícky pracovník vykonávať špecializované pracovné
činnosti len pod odborným vedením zdravotníckeho pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon
špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore.
4. Počas špecializačného štúdia sa do záznamníka zdravotných výkonov a iných odborných aktivít
potvrdzuje osobná účasť zdravotníckeho pracovníka na aktivitách vymedzených v akreditovanom
špecializačnom študijnom programe6) príslušného špecializačného odboru.
5. Zdravotníckeho pracovníka zaraďuje do špecializačného štúdia vzdelávacia ustanovizeň, ktorá
získala osvedčenie o akreditácii, v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave
a stavovskými organizáciami v zdravotníctve.
6. Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka, ktorý je v pracovnom
pomere, podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka na základe jeho žiadosti.
7. Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka, ktorý je držiteľom
licencie, držiteľom povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo držiteľom
povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami podáva lekár samosprávneho
kraja, sestra samosprávneho kraja alebo farmaceut samosprávneho kraja podľa príslušného

špecializačného odboru na základe jeho žiadosti.
8. Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia si môže podať zdravotnícky pracovník aj sám.
9. Do odbornej praxe na účely špecializačného štúdia vzdelávacia ustanovizeň započítava odbornú prax
v dĺžke najviac dva roky, ak obsahom a rozsahom zodpovedá akreditovanému špecializačnému
študijnému programu v príslušnom špecializačnom odbore.
10. Do odbornej praxe na účely špecializačného štúdia sa započítava aj odborná prax získaná v cudzine,
ak spĺňa požiadavky podľa bodu 9.
11. Do odbornej praxe na účely špecializačného štúdia sa nezapočítava obdobie dočasnej pracovnej
neschopnosti, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky a pracovného voľna bez náhrady mzdy.
B/
Certifikačná príprava
Certifikačnou prípravou v akreditovanom certifikačnom študijnom programe sa získavajú vedomosti a
zručnosti potrebné na výkon certifikovaných pracovných činností. Certifikačná príprava môže byť súčasťou
špecializačného štúdia. Ak je certifikačná príprava súčasťou špecializačného štúdia, zdravotnícky pracovník
získa aj odbornú spôsobilosť na výkon príslušných certifikovaných pracovných činností. Počas certifikačnej
prípravy môže zdravotnícky pracovník vykonávať certifikované pracovné činnosti len pod odborným
vedením zdravotníckeho pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných
činností v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti. Vzdelávacia ustanovizeň vydá zdravotníckemu
pracovníkovi po úspešnom absolvovaní certifikačnej prípravy certifikát.
C/
Príprava na výkon práce v zdravotníctve
Prípravou na výkon práce v zdravotníctve sa získavajú vedomosti a zručnosti potrebné na výkon odborných
pracovných činností pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Príprava na výkon práce farmaceuta sa
nevyžaduje.
1.

2.
a)
b)
c)
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g)
4.

5.

D/
Sústavné vzdelávanie
Študijný program sústavného vzdelávania sa môže uskutočňovať prezenčnou metódou, dištančnou
metódou alebo kombinovanou metódou. Prezenčná metóda spočíva vo vyučovaní s priamym
kontaktom školiteľa s účastníkom sústavného vzdelávania; dištančná metóda nahrádza priamy
kontakt školiteľa s účastníkom sústavného vzdelávania komunikáciou prostredníctvom informačnokomunikačných technológií.
Organizátor sústavného vzdelávania vydá zdravotníckemu pracovníkovi potvrdenie o účasti na
sústavnom vzdelávaní, ktoré obsahuje
organizátora, prípadne spoluorganizátora vzdelávacej aktivity,
miesto a deň konania vzdelávacej aktivity,
charakter vzdelávacej aktivity,
špecifikáciu počtu hodín vzdelávacej aktivity a kredity podľa osobitného predpisu,
meno a priezvisko zdravotníckeho pracovníka, ktorý sa zúčastnil na vzdelávacej aktivite, jeho dátum
narodenia alebo registračné číslo z registra príslušnej komory,
spôsob účasti podľa osobitného predpisu,
podpis osoby oprávnenej na vydanie potvrdenia spolu s odtlačkom pečiatky.
Organizátor sústavného vzdelávania na účely hodnotenia sústavného vzdelávania podľa osobitného
predpisu uloží na desať rokov v registratúrnom stredisku a) registratúrne záznamy obsahujúce
podrobný obsah a rozsah vzdelávacej aktivity a jej cieľ, b) hodnotiacu správu odborného garanta
alebo supervízora o úrovni a prínose vzdelávacej aktivity pre prax, c) výsledky dotazníka
spokojnosti účastníkov vzdelávacej aktivity, ak sa dotazník použil, d) prezenčnú listinu s podpismi
účastníkov zo dňa konania vzdelávacej aktivity, ktorú organizátor uzavrel podpisom potvrdzujúcim
súčet účastníkov najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po dni uskutočnenia vzdelávacej
aktivity; pri viacdennej vzdelávacej aktivite uloží osobitnú prezenčnú listinu za každý deň konania
vzdelávacej aktivity, e) vzor potvrdenia.
Údaje podľa bodu 4 možno archivovať v písomnej alebo elektronickej forme.

Doklady o ďalšom vzdelávaní
1. Doklady o ďalšom vzdelávaní zdravotníckeho pracovníka sú index odbornosti (ďalej len „index“) a
záznamník, ktorých jednotnú štruktúru schvaľuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
2. Index a záznamník sú doklady zdravotníckeho pracovníka určené na účely zaznamenávania všetkých

foriem ďalšieho vzdelávania; vydá ich vzdelávacia ustanovizeň na žiadosť uchádzača. Zdravotnícky
pracovník môže mať len jeden index počas celého priebehu ďalšieho vzdelávania. Slovenská
zdravotnícka univerzita vedie register vydaných dokladov a zaradení do špecializačného štúdia na
základe oznámení vzdelávacích ustanovizní.
3. Do indexu sa zaznamenáva a) zaradenie, priebeh a absolvovanie prípravy na výkon práce v
zdravotníctve, ak ide o zdravotnícke povolania logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a
laboratórny diagnostik, b) zaradenie do špecializačného štúdia, c) zmena zaradenia do
špecializačného štúdia, d) zaradenie do certifikačnej prípravy, e) priebeh špecializačného štúdia a
priebeh certifikačnej prípravy, f) skončenie špecializačného štúdia a skončenie certifikačnej prípravy,
g) priebeh sústavného vzdelávania, h) obnovenie vedomostí a zručností zdravotníckeho pracovníka
na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo
certifikovaných pracovných činností pri prerušení alebo nezačatí výkonu zdravotníckeho povolania.
(4) Záznamy do indexu vykonáva a) zamestnávateľ a vzdelávacia ustanovizeň, ak ide o záznamy
podľa odseku 3 písm. a), b) vzdelávacia ustanovizeň, ak ide o záznamy podľa odseku 3 písm. b), c),
d) a f), c) školiteľ, ak ide o záznamy podľa odseku 3 písm. e), d) vzdelávacia ustanovizeň, komora,
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, Slovenská lekárska spoločnosť, ak ide o záznam podľa
odseku 3 písm. g), e) poverený zdravotnícky pracovník, ak ide o záznam podľa odseku 3 písm. h).
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IV.
Prechodné ustanovenia
Odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka na výkon odborných pracovných činností,
špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností získaná
podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 zostáva zachovaná, s výnimkou odbornej
spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore revízne
lekárenstvo, kedy odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v
špecializačnom odbore revízne lekárenstvo, ktorú získal farmaceut podľa predpisov účinných do 30.
júna 2010, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných
činností v certifikovanej pracovnej činnosti revízne lekárenstvo v zdravotníckom povolaní farmaceut
podľa tohto nariadenia vlády.
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom
povolaní farmaceut sa považuje aj nadobudnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v
magisterskom študijnom programe v študijnom odbore farmácia, ktorý sa začal do roku 1999.
Získanie špecializácie I. stupňa a špecializácie II. stupňa v zdravotníckom povolaní farmaceut podľa
predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004 sa
považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v
príslušnom špecializačnom odbore podľa tohto nariadenia vlády.
Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore
farmaceutická kontrola podľa predpisov účinných do 30. júna 2010, sa rozumie odborná spôsobilosť
na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore metódy farmaceutického
skúšania v zdravotníckom povolaní farmaceutický laborant podľa tohto nariadenia vlády.
Odborný zástupca, ktorý nespĺňa odbornú spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu
podľa tohto nariadenia vlády, sa považuje za odborne spôsobilého na výkon činnosti
odborného zástupcu do 31. decembra 2015.
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 30. júna 2010, sa dokončí
podľa predpisov účinných do 30. júna 2010.
V Bratislave dňa 02.07.2010

Spracoval: AK JUDr. Ondrej Škodler

