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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty (ďalej len „FaF UK“ alebo 
„fakulta“) vydáva v súlade s čl. 10 ods. 3 Organizačného poriadku Univerzity Komenského 
v Bratislave a na základe získania osvedčenia o akreditácii a zaradenia medzi vzdelávacie 
ustanovizne poskytujúce ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov podľa štvrtej časti 
zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“), ako aj v zmysle 
Smernice rektora UK č. 26/2015 „Zásady špecializačného štúdia na Univerzite Komenského“, 
tento Dodatok č. 1 k smernici dekana FaF UK č. 9/2022 – Zásady špecializačného štúdia na 
Univerzite Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulte. 
 

Čl. I 

Smernica dekana FaF UK č. 9/2022 – Zásady špecializačného štúdia na Univerzite 
Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulte sa mení a dopĺňa takto: 
(1) V čl. 3 ods. 1 posledná veta znie: „Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia podáva 

zdravotnícky pracovník.11a)“. 

 Poznámka pod čiarou k odkazu 11a) znie: 

 „11a) § 39 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z.“ 

(2) Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie: „12) zákon č. 422/2015 Z. z. a § 39 ods.8 v spojení 
s § 35 zákona č. 578/2004 Z. z.“. 

(3) V čl. 3 odsek 4 znie: „(4) Ak žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia podľa 
odseku 1 neobsahuje náležitosti podľa ods. 2 a 3, fakulta vyzve v lehote 30 dní 
zdravotníckeho pracovníka na doplnenie žiadosti s upozornením, že ak zdravotnícky 
pracovník nedoplní žiadosť v stanovenej lehote, fakulta vyradí zdravotníckeho 
pracovníka zo špecializačného štúdia.15a)“. 

 Poznámka pod čiarou k odkazu 15a) znie: 

 „15a) § 39 ods. 7 zákona č. 578/2004 Z. z.“ 

(4) V čl. 3 odsek 5 znie: „(5) Špecializačné štúdium začína dňom doručenia žiadosti podľa 
odseku 1. V prípade väčšieho počtu uchádzačov a nedostatku voľných kapacít lektorov 
má prednosť uchádzač, ktorý podal úplnú žiadosť podľa odseku 1 skôr.“. 

(5) V čl. 3 ods. 6 prvá veta znie: „Dekan rozhodnutím zaradí uchádzača do špecializačného 
štúdia ku dňu doručenia žiadosti podľa odseku 1.“. 

(6) V čl. 3 ods. 7 písm. a) znie: „uchádzač nespĺňa kritéria podľa ods. 2 a 3; alebo“. 

(7) V čl. 3 ods. 8 úvodná veta znie: „Ak účastník počas trvania špecializačného štúdia zmení 
zamestnávateľa, alebo sa zmenia skutočnosti preukazujúce vykonávanie 
zdravotníckeho povolania podľa ods. 2 písm. e), je účastník povinný do 30 dní od 
účinnosti tejto zmeny predložiť dekanovi“. 

(8) V čl. 3 ods. 8 písm. a) znie: „kópiu nového dokladu, na základe ktorého účastník 
vykonáva zdravotnícke povolanie,14)“. 

(9) V čl. 3 ods. 8 písm. b) a c) sa slovo „uchádzača“ nahrádza slovom „účastníka“. 

(10) V čl. 3 ods. 8 písm. d) sa zrušuje. 

(11) V čl. 9 odsek 2 znie: „(2) Vyradenie účastníka je možné aj v odôvodnenom prípade na 
základe žiadosti účastníka o vyradenie zo špecializačného štúdia. Účastník je vyradený 
zo špecializačného štúdia podľa čl. 3 ods. 4 alebo ak prestal spĺňať zákonné požiadavky, 
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okrem prípadov kedy dočasne nevykonáva zdravotnícke povolanie (ods. 5 a 6), o čom 
je povinný dekana informovať podľa čl. 3 ods. 9. 

(12) V čl. 9 ods. 7 sa vypúšťa druhá veta. 

(13) V prílohe č. 1 sa na začiatku vypúšťajú tieto slová: „  

„Návrh na zaradenie dáva 

(zamestnávateľ alebo farmaceut samosprávneho kraja, ak 

žiada o zaradenie pre odborného zástupcu lekárne): 

Adresa navrhovateľa 

pre“ 

(14) V prílohe č. 1 sa na konci slová „Podpis pracovníka“ nahrádzajú slovami „Podpis 
žiadateľa“ a vypúšťajú sa slová „Podpis vedúce pracoviska: Dátum: Podpis a pečiatka 
navrhovateľa (zamestnávateľ/farmaceut samosprávneho kraja): Dátum:“ 

Čl. II 

 Tento Dodatok č. 1 k smernici dekana č. 9/2022 – Zásady špecializačného štúdia na 
Univerzite Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulte nadobúda platnosť a účinnosť 
dňom jeho podpisu. 

 

V Bratislave dňa 11. januára 2023 

  prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH 

  dekan FaF UK 


