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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty (ďalej len „FaF UK“ alebo 
„fakulta“) vydáva v súlade s čl. 10 ods. 8 Organizačného poriadku Univerzity Komenského 
v Bratislave a na zamedzenie neobjektívneho posudzovania vydáva po dohode s garantom 
špecializačného štúdia toto usmernenie k započítavaniu odbornej zdravotníckej praxe na 
účely špecializačného štúdia podľa čl. 7 smernice dekana č. 9/2022 Zásady špecializačného 
štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulte účinnej od 
14.. júna 2022. 

Čl. 1 
Všeobecné ustanovenia 

(1) Odbornú zdravotnícku prax na účely špecializačného štúdia započítava fakulta po 
predložení príslušných dokladov o jej vykonaní a po posúdení a súhlasnom stanovisku 
hlavného garanta špecializačného odboru. 

(2) Účastník môže požiadať fakultu o započítanie zdravotných výkonov a odbornej praxe 
absolvovaných v Slovenskej republike pred zaradením do špecializačného štúdia pod 
vedením zdravotníckeho pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon 
špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore. Súčasťou 
žiadosti o započítanie absolvovaných zdravotných výkonov je doklad potvrdzujúci ich 
absolvovanie, potvrdený pečiatkou a podpisom vedúceho pracovníka príslušného 
pracoviska zdravotníckeho zariadenia1. 

(3) Účastník môže požiadať fakultu o započítanie zdravotných výkonov a odbornej praxe 
absolvovaných v cudzine. Súčasťou žiadosti o započítanie absolvovaných zdravotných 
výkonov a odbornej praxe je doklad potvrdzujúci ich absolvovanie vystavený 
kompetentným orgánom príslušného štátu, v ktorom sa zdravotné výkony absolvovali; 
doklad sa predloží spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka2. 

(4) Fakulta do špecializačného štúdia započíta účastníkovi, zdravotné výkony a odbornú 
prax podľa odseku 2 alebo 3, ak obsahom a rozsahom zodpovedajú akreditovanému 
špecializačnému študijnému programu v špecializačnom odbore, v ktorom je účastník 
zaradený3. 

 
Čl. 2 

Rozsah započítania 

Fakulta započíta účastníkovi zdravotné výkony a odbornú prax vykonanú pre zaradením do 
špecializačného štúdia maximálne v rozsahu jednej polovice špecializačného štúdia podľa 
akreditačného spisu.4 

 

Čl. 3 
Podmienky započítania 

(1) Fakulta posúdi splnenie podmienok na započítanie zdravotných výkonov a odbornej 
praxe výlučne na základe písomnej žiadosti účastníka špecializačného štúdia a po 
predložení všetkých a úplných dokladov uvedených nižšie. 

                                                 
1 § 71 ods. 6 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. 
2 § 71 ods. 7 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. 
3 § 71 ods. 8 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. 
4 na porovnanie pozri § 71a nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. 
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(2) Povinnými prílohami k žiadosti sú: 

a) zoznam zdravotných výkonov, o započítanie ktorých účastník žiada, potvrdený 
pečiatkou a podpisom vedúceho pracovníka príslušného pracoviska 
zdravotníckeho zariadenia, kde ich účastník realizoval; 

b) dĺžku odbornej praxe, o započítanie ktorej účastník žiada, potvrdenú pečiatkou 
a podpisom vedúceho pracovníka príslušného pracoviska zdravotníckeho 
zariadenia, kde ich účastník realizoval; 

c) kópia dokladu o špecializácii v odbore lekárenstvo osoby, pod vedením ktorej 
účastník realizoval zdravotné výkony a odbornú prax, ktoré žiada započítať; 

d) kópia pracovnej zmluvy, bez údajov o výške mzdy, resp. iného dokladu 
preukazujúceho pracovný alebo obdobný pomer s poskytovateľom lekárenskej 
starostlivosti počas obdobia podľa písm. b); 

e) v prípade, že účastník žiada započítať zdravotné výkony a odbornú prax 
absolvované v cudzine, tak doklady podľa písm. a) až d) predkladá s úradne 
osvedčeným prekladom do štátneho jazyka. 

(3) Zoznam zdravotných výkonov podľa ods. 2 písm. a) obsahuje tieto údaje o zdravotných 
výkonoch: 
a) dátum vykonania; 
b) číslo receptu/žiadanky/ objednávky pri výkonoch uvedených v časti B25; 
c) popis výkonu; 
d) počet výkonov rovnakého typu. 

 

Čl. 4 
Rozhodnutie o započítaní 

(1) Dekan fakulty vydá rozhodnutie o započítaní alebo nezapočítaní zdravotných výkonov 
a odbornej praxe po písomnom vyjadrení garanta odboru. Rozhodnutie je konečné 
a nie je možné proti nemu podať riadny opravný prostriedok. 

(2) V prípade rozhodnutia o započítaní rozhodnutie obsahu presne vymedzený rozsah 
započítania, čo sa vyznačí aj v záznamníku a indexe. 

 

Čl. 5 
Záverečné ustanovenia 

(1) Toto usmernenie sa nevzťahuje na účastníkov špecializačného štúdia prijatých na 
špecializačné štúdium pred jeho účinnosťou. 

(2) Toto usmernenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu. 

 

 

 

V Bratislave dňa 14. júna 2022   prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH 

   dekan FaF UK 

                                                 
5 Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore Lekárenstvo 


