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Sylaby predmetu Lekárenská prax 

 Prevádzkový poriadok lekárne. Hygienický režim. Sanitačný 

program. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Osobné ochranné 

pracovné prostriedky. Požiarny poriadok. GDPR. 

 Prehľad sortimentu HVL (originálne a generické lieky, rozdelenie 

liekov podľa viazanosti na lekársky predpis a podľa miery úhrady, 

kategorizačný zoznam, preskripčné a indikačné obmedzenia, doba 

použiteľnosti liekov, expiračná doba). 

 Forma a náležitosti lekárskeho predpisu, platnosť lekárskeho 

predpisu, kontrola správnosti výdaja, spracovávanie lekárskych 

predpisov pre zdravotné poisťovne, archivácia lekárskych 

predpisov, informačný potenciál lekárskeho predpisu, výpis z 

lekárskeho predpisu, lekársky predpis na omamné a psychotropné 

látky.  

 eZdravie. Preskripčný a dispenzačný záznam. Overovanie pravosti. 

 Práca s lekárskym predpisom a zdravotným poukazom (čítanie 

predpisu, retaxácia a spracovávanie lekárskych predpisov pre 

zdravotné poisťovne; zdravotný poukaz a jeho náležitosti, 

obmedzenia pri výdaji zdravotníckych pomôcok). 

 Výdajná činnosť: činnosti v rámci výdaja liekov na lekársky predpis 

(zdravotný poukaz), uchovávanie liekov a zdravotníckych 

pomôcok. 

 Práca s informáciami (farmakologické a farmakokinetické 

parametre lieku, nežiaduce účinky liekov, liekové interakcie, 

liekové formy, edukácia pacienta o správnom užívaní liekov, 

dispenzačné minimum). 

 Práca s lekárenským softvérom, použitie v praxi (praktické použitie 

lekárenských programov napr. WinLSS, NR SYS). 

 Objednávanie tovaru pre zdravotnícke zariadenia, náležitosti 

objednávky. 



 Individuálna príprava liekov: základy práce v laboratóriu pre 

prípravu IPL, získavanie zručností, náležitosti preskripcie IPL, 

prepočty dávok, riešenie farmaceutických inkompatibilít, práca s 

literatúrou, príprava špecifických liekových foriem (lieky na 

vnútorné užitie, topické lieky, čapíky, vaginálne globuly, delené 

prášky) spojená s adjustáciou, správnym signovaním a výpočtom 

ceny lieku (taxa laborum; príjem a kontrola surovín; uchovávanie; 

liečivá a pomocné látky; príprava liekov; kontrola dávkovania; 

predchádzanie farmaceutickým inkompatibilitám; adjustácia IPL, 

čas použiteľnosti IPL).  

 Špeciálne liekové formy: manipulácia so špeciálnymi liekovými 

formami, edukácia pacienta pre ich správne a bezpečné použitie. 

 Dispenzácia: informačná činnosť sprevádzajúca výdaj liekov 

(optimalizácia dispenzácie v rámci individuálnej starostlivosti o 

pacienta), konzultácie s ďalšími poskytovateľmi zdravotnej 

starostlivosti, poradenstvo v oblasti racionálnej farmakoterapie.  

 Informačná a konzultačná činnosť o liekoch a zdravotníckych 

pomôckach, práca s informačnými zdrojmi, ich využívanie a 

aktívne vyhľadávanie, poradenstvo v oblasti liekov dostupných bez 

lekárskeho predpisu a doplnkového sortimentu lekárne. 

 Lieky dostupné bez lekárskeho predpisu a doplnkový sortiment 

verejnej lekárne: zodpovednosť lekárnika pri samoliečení, 

poradenstvo spojené so samoliečením, alternatívne možnosti liečby. 

 Kontrolná činnosť v lekárni: vstupná kontrola  liečiv, kontrola šarží 

(doba použiteľnosti, expiračná doba), spätná kontrola, 

dokumentačná činnosť. 

 Objednávanie sortimentu, pohyb sortimentu, cenotvorba sortimentu. 

Obchodno-skladová evidencia. 

 Účtovníctvo a súvisiaca administratíva. 

 Odborná dokumentácia lekárne. Štatistické hlásenia. 

 Etika výkonu povolania a komunikácia (etický kódex lekárnika, 

komunikácia s pacientom, v pracovnom kolektíve a s inými 

poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti). 



Odporúčaná literatúra: 

 Lekárenská prax, Snopková M. a kol., Vydavateľstvo UK, 2017 

 Zákon č. 362/2011 Z. z.  o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

 Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, 

zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného 

zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a 

prípravkoch 

 Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 

zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových 

prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 Vyhláška č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a 

maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva 

 Vyhláška č. 129/2012 Z. z. o  požiadavkách na správnu lekárenskú prax 

 Vyhláška č. 263/2019 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotníckych 

pomôcok, ktoré je možné predpísať na preskripčný záznam s poznámkou 

„REPETATUR“ 

 Vyhláška č. 264/2019 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam humánnych liekov 

so špecifickými podmienkami výroby a dodania do 60 dní a zoznam 

individuálne pripravovaných humánnych liekov so špecifickými 

podmienkami výroby a dodania do 30 dní   

 Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon 

zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných 

pracovných činností 

 Európsky liekopis aktuálne vydanie (European Pharmacopoeia) 

 Slovenský farmaceutický kódex 

 www.health.gov.sk 

 www.sukl.sk 

 www.slek.sk 

 http://www.ema.europa.eu/ema/ 


