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Sylaby predmetu Lekárenská prax pre lekárne v zahraničí 

Syllabus of Practice in Community Pharmacy 

 

 Pharmacy operating requirements. Hygienic and Sanitary schedule. 

Occupational Health and Safety. GDPR. 

 Assortment of drugs, medical devices, dietary supplements (original and 

generic drugs, classification of drugs according to prescription 

requirement and rate of reimbursement, categorization directory, 

prescription and indication restrictions, expiration date of drugs). 

 Manipulation with drugs (pharmacologic and pharmacokinetic 

characteristics of drugs, undesired effects of drugs, drug interactions, drug 

forms, patients’ education about proper and safe use of their medications, 

dispensing minimum). 

 E-Health; Manipulation with medical prescription and medical device 

voucher (reading of prescription, processing of prescriptions for health 

insurance companies, prescriptions of narcotics and psychotropic drugs, 

dispensing of medical devices on basis of patient’s medical device 

vouchers). 

 Individual medication preparation (receiving and control of raw materials, 

stockpiling, active and supporting substances, dosage control, preventing 

of pharmacological incompatibilities, adjusting of individual medications, 

expiration date, invoicing to insurance companies). 

 Dispensing, patients counseling and consulting about proper use of their 

drugs and medical devices, search for sources of information on 

therapeutic use of drugs. 

 OTC and Self-treatment (informing patients about proper and safe use of 

the OTC drugs and accessory product assortment of the pharmacy). 

 Special drug forms (e.g. Inhalant devices). 

 Control activity (Raw material inspection). 

 Warehousing. Electronic ordering. Store receipt voucher. Pharmacy 

economics and marketing (Ordering of drugs, invoicing, stock supply 

documentation, inventory of narcotics and psychotropic drugs, mandatory 

reports). 

 Marketing. 

 Pharmaceutical ethics and communication skills (Ethical codex of the 

pharmacist, communication with patients and healthcare providers). 

 

 

 

 



Odporúčaná literatúra/Recommended literature: 

 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/ 


