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SÚČET VÝKONOV 
Summary of acts 

 

Výkon 
Act 

Požadovaný 
minimálny 
počet 
Minimum 
required 

Počet 
realizovaných 
výkonov 
Number of 
realized acts 

A. Minimálny počet výkonov (v hodinách) 

zabezpečovanie (logistika) liečiv, pomocných látok a liekov, dietetických 
potravín a zdravotníckych pomôcok, ich správne uchovávanie 

600  

výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín pacientom 
alebo výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok oddeleniam/ klinikám 
zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti 

2400  

podávanie potrebných informácií a rád pacientom so zvláštnym zreteľom 
na oblasť samoliečenia, komunikácia s pacientom, podávanie informácií 
a konzultácií o liekoch ostatným zdravotníckym pracovníkom 

600  

zabezpečenie a vykonávanie kontroly dodržiavania hygienického režimu 120  

B. Minimálny počet zdravotných výkonov 

B1. Vykonávanie 
rutinných 
fyzikálnych a 
biochemických 
vyšetrení 

glykémia 20  

cholesterol 20  

krvný tlak 30  

B2. Individuálna a 
hromadná 
príprava liekov 
najmenej týchto 
aplikačných foriem 

kapsuly a prášky 20  

kvapaliny na perorálne použitie (kvapky, roztoky, 
sirupy, emulzie, suspenzie) 

20  

kožné kvapalné lieky (roztoky, emulzie, suspenzie) 10  

topické polotuhé lieky (masti, krémy, pasty, gély) 20  

rektálne lieky a vaginálne lieky 30  

B3. Kontrola liečiv 
a pomocných látok 
a hodnotenie 
kvality liekov 
pripravených v 
lekárni 

skúšky totožnosti liečiv a pomocných látok a 
základné chemické, fyzikálno-chemické a fyzikálne 
metódy používané pri hodnotení kvality liekov 
pripravených v lekárni (chemické reakcie, 
organoleptické skúšky, teplota topenia, hustota, 
vodivosť, stanovenie pH, optická otáčavosť, index 
lomu)  

50  

vedenie predpisovej a záznamovej dokumentácie 30  

príprava diagnostických zdravotníckych pomôcok in 
vitro a činidiel 

5  

 
 

Dátum    Podpis študenta 
Date    Signature of trainee 
 
 
Dátum    Podpis školiteľa 
Date    Signature of the tutor 
 
 
Dátum    Podpis vedúceho pedagogického útvaru 
Date    Signature of the head of academic staff 
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SÚČET VÝKONOV 
Summary of acts 

 

Výkon 
Act 

Požadovaný 
minimálny 
počet 
Minimum 
required 

Počet 
realizovaných 
výkonov 
Number of 
realized acts 

A. Minimálny počet výkonov (v hodinách) 

zabezpečovanie (logistika) liečiv, pomocných látok a liekov, dietetických 
potravín a zdravotníckych pomôcok, ich správne uchovávanie 

600  

výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín pacientom 
alebo výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok oddeleniam/ klinikám 
zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti 

2400  

podávanie potrebných informácií a rád pacientom so zvláštnym zreteľom 
na oblasť samoliečenia, komunikácia s pacientom, podávanie informácií 
a konzultácií o liekoch ostatným zdravotníckym pracovníkom 

600  

zabezpečenie a vykonávanie kontroly dodržiavania hygienického režimu 120  

B. Minimálny počet zdravotných výkonov 

B1. Vykonávanie 
rutinných 
fyzikálnych a 
biochemických 
vyšetrení 

glykémia 20  

cholesterol 20  

krvný tlak 30  

B2. Individuálna a 
hromadná 
príprava liekov 
najmenej týchto 
aplikačných foriem 

kapsuly a prášky 20  

kvapaliny na perorálne použitie (kvapky, roztoky, 
sirupy, emulzie, suspenzie) 

20  

kožné kvapalné lieky (roztoky, emulzie, suspenzie) 10  

topické polotuhé lieky (masti, krémy, pasty, gély) 20  

rektálne lieky a vaginálne lieky 30  

B3. Kontrola liečiv 
a pomocných látok 
a hodnotenie 
kvality liekov 
pripravených v 
lekárni 

skúšky totožnosti liečiv a pomocných látok a 
základné chemické, fyzikálno-chemické a fyzikálne 
metódy používané pri hodnotení kvality liekov 
pripravených v lekárni (chemické reakcie, 
organoleptické skúšky, teplota topenia, hustota, 
vodivosť, stanovenie pH, optická otáčavosť, index 
lomu)  

50  

vedenie predpisovej a záznamovej dokumentácie 30  

príprava diagnostických zdravotníckych pomôcok in 
vitro a činidiel 

5  
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