
LEKÁRENSTVO 

SYLABUS K ŠPECIALIZAČNEJ SKÚŠKE 

 
•     Legislatíva v zdravotníctve 

- starostlivosť o zdravie, 
- poskytovanie zdravotníckych služieb, 
- zdravotnícke zariadenia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, 
- zdravotnícki pracovníci, profesijné organizácie, ďalšie vzdelávanie, 
- zdravotné poistenie a financovanie zdravotníctva, 
- Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 
- zdravotné poistenie, 
- štatistika v zdravotníctve, základné štatistické ukazovatele, 
- verejné zdravotníctvo, 
- Svetová zdravotnícka organizácia, národný program podpory zdravia,  

- stavovské organizácie a odborné organizácie. 

 
• Zákon o liekoch (SR) 

- liečivo a liek a ich postavenie v zdravotníctve, 
- farmaceutické odvetvia a činnosti, 
- lieková politika, 
- regulované povolanie farmaceuta, 
- klinické hodnotenie liečiv, 
- poskytovanie liekov na základe zdravotného poistenia, 
- registrácia liekov, národná a centralizovaná procedúra, 
- humánne a veterinárne liečivá a lieky, 
- správna výrobná, distribučná a správna lekárenská prax, 
- generická substitúcia a generická preskripcia, 
- štátna správa vo veciach farmácie. 

 
• Zákon o omamných a psychotropných látkach 

- prekurzory drog, 
- zdravie a drogy, 
- postavenie omamných a psychotropných látok v rámci farmácie, 
- výdaj a poskytovanie liekov s ich obsahom, 
- obmedzené poskytovanie niektorých liekov. 

 
• Zdravotnícke systémy v zahraničí 

- Svetová zdravotnícka organizácia a jej programy, 
- zdravotná starostlivosť v EÚ, 
- financovanie zdravotnej starostlivosti EÚ, 
- zdravotné poistenie a EÚ, 
- cezhraničné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 
- e-Health a jeho rozvoj v EÚ a SR. 

 
• Farmácia a jej postavenie v zdravotníctve 

- klasifikácia liečiv a liekov, 
- lieky, dietetické potraviny, výživové doplnky, 
- originálne a generické lieky, 
- výskum a vývoj liečiv a liekov, 
- marketing a manažment vo farmácii, 
- cenová politika v oblasti liečiv a liekov, 
- referencovanie a kategorizácia liekov, 
- výroba liečiv a liekov, 
- farmaceutická kontrola a kvalita liečiv, 



- postavenie a úlohy ŠÚKL, 
- distribúcia liečiv, liekov a zdravotníckych pomôcok. 

 
• Farmaceutická informatika 

- informačné systémy vo farmácii, 
- internet a jeho využitie vo farmaceutickej praxi, 
- charakteristika liekových informačných systémov, 
- administratívne a odborné informačné systémy v lekárenstve. 

 
• Základy farmakoepidemiológie a farmakoekonomiky 

- význam a postavenie farmakoepidemiológie v zdravotníctve, 

- význam a postavenie farmakoekonomiky v zdravotníctve,  

- metódy farmakoekonomiky, 

- farmakoekonomické a klinické hodnotenie liečiv a liekov,  

- farmakoekonomika a hodnotenie zdravotníckych technológii. 

 
• Lekárenstvo ako odvetvie farmácie 

- legislatívne vymedzenie, 
- lekárnik ako zdravotnícky pracovník, 
- postavenie lekárnika ako odborného zástupcu, 
- liekopis a jeho úloha v 21.storočí, 
- Slovenský farmaceutický kódex, 
- kvalita liečiv a liekov, 
- Slovenská lekárnická komora, 
- koncepcia lekárenstva, 
- etický kódex lekárnika, bioetika, profesijná etika, 
- odborná zodpovednosť lekárnika, 
- stavovské povinnosti lekárnika. 

 
• Pracovné činnosti v lekárni 
- sortiment liekov a jeho štruktúry, príprava liekov v lekárni, 
- dispenzácia (výdaj) liekov na lekársky predpis, 
- lieky vydávané bez lekárskeho predpisu, 
- lekárenská a farmaceutická starostlivosť, 
- manažment lekárne (odborná a ekonomická agenda v lekárni), 
- špecifika podmienok nemocničnej lekárne, 
- lekáreň ako zdroj odborných informácií, 
- klinické a psychologické aspekty práce lekárnika, 
- prevádzkový poriadok lekárne a zásady hygienického režimu, 
- samoliečenie. 

 

• Zásady správnej komunikácie v lekárenskej starostlivosti 
- typy komunikácie, 
- bariéry v komunikácii, 
- profesijná komunikácia, etika v práci lekárnika a psychológia, 
- komunikácia so staršími ľuďmi, 
- práca v zdravotníckom tíme, 
- stres za tárou, 
- vyrovnanie sa so stresom v práci lekárnika. 

 

 

 



Farmaceutická  technológia  

Sylabus k špecializačnej skúške 

 

1. Charakteristika liekových foriem. Pomocné látky. 

 

2. Gély ako koloidné systémy. Reológia. 

 

3. Roztoky, rozpustnosť, solubilizácia. 

 

4. Extrakcia, liekové formy získané extrakciou. 

 

5. Parenterálne lieky. Sterilita, apyrogenita. 

 

6. Očné lieky. Nosové a ušné lieky. 

 

7. Aerodisperzie. Inhalanda. 

 

8. Suspenzie. 

 

9. Emulzie. Mikroemulzie. 

 

10. Dermálne polotuhé lieky. 

 

11. Terapeutické systémy. Transdermálne terapeutické systémy. 

 

12. Rektálne a vaginálne lieky. 

 

13. Prášky a granuláty. 

 

14. Tablety, obalené tablety. 

 

15. Kapsuly. Hodnotenie kapsúl. 

 

16. Lieky s modifikovaným účinkom. Liekové mikroformy. 

 

17. Targeting. Lipozómy a nanočastice. 

 

18. Biologická dostupnosť liečiv.  Bioekvivalencia. 

 

19. Stabilita liekov. Stabilizujúce pomocné látky. 

 

20. Uchovávanie liekov. Hodnotenie kvality liekov. 

 

 

 



Farmakológia  

Sylabus k špecializačnej skúške 
 

1. Základné princípy farmakokinetiky, klinický význam farmakokinetických poznatkov. 

2. Základné princípy farmakodynamiky, farmakologické ciele syntetických a biologických 

liekov, mechanizmy účinkov liečiv 

3. Nežiaduce účinky liekov, mechanizmy, výskyt, vplyv na úspešnosť terapie. 

4. Prevencia a liečba kognitívneho poškodenia. Neurodegeneratívne choroby, patogenéza a 

liečba (Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, sclerosis multiplex). 

5. Bolesť, mediátory bolesti a liečba (analgetiká, koanalgetiká). 

6. Látky ovplyvňujúce stav vedomia (vigilitu a afektivitu – hypnotiká a sedatíva, 

antidepresíva a anxiolytiká). 

7. Látky ovplyvňujúce psychické integrácie a kvalitu vedomia – antipsychotiká a 

halucinogény, psychostimulácia, kognitíva a nootropiká. 

8. Nervosvalový tonus, spasticita, myorelaxanciá centrálne a periférne a ich klinické 

indikácie. Epilepsia, jej patogenéza, typy a liečba. 

9. Lokálne a celkové anestetiká a ich mechanizmy pôsobenia. Typy lokálnej a celkovej 

anestézie a klinický význam. Premedikácia a jej význam pri celkovej anestézii. 

10. Farmakológia kožných ochorení (psoriáza, akné, dermatitídy, alergické ochorenia kože). 

Antimykotiká – lokálne a systémové. 

11. Farmakoterapia neinfekčných respiračných ochorení, farmakoterapia alergických 

ochorení dýchacieho systému. Astma bronchiale, chronická obštrukčná choroba pľúc, 

patogenéza a možnosti terapie. 

12. Hypertenzia – rizikové faktory a terapia. Ischemická choroba srdca – príčiny, prognózy a 

terapia. Komplexná farmakoterapia chronického zlyhávania srdca. 

13. Liečivá ovplyvňujúce srdcový rytmus, ich klasifikácia a klinické indikácie. Arytmogénne 

vlastnosti ako nežiaduce účinky liečiv. Liečivá ovplyvňujúce hladiny elektrolytov. 

14. Lieky používané v gynekológii, zvláštnosti farmakoterapie tehotných žien. Liečivá 

ovplyvňujúce činnosť maternice (uterotoniká a tokolytiká). 

15. Liečivá používané pri liečbe gastroduodenálneho vredu (antisekréčne liečivá a 

cytoprotektíva). Liečivá ovplyvňujúce motilitu GIT-u – prokinetiká, antiemetiká, 

laxatíva, antidiaroiká. 

16. Dyslipidémie a ich farmakoterapia. Liečba ochorení pečene a žlčníka. 

17. Inzulín a perorálne antidiabetiká. Nové trendy v liečbe diabetes mellitus. Terapia obezity. 

18. Cytostatiká, cielená liečba nádorov. Komplexný manažment onkologického pacienta. 

19. Vitamíny vo farmakoterapii. Stopové prvky, anitoxidanty a parafarmaceutiká – ich úloha 

v prevencii a terapii ochorení. Mechanizmy pôsobenia, nežiaduce účinky. 

20. Farmakoterapia autoimunitných ochorení. Imunomodulátory. Vakcinácia. 

21. Farmakoterapia a komplexný manažment vírusových infekčných ochorení dýchacieho 

systému (prechladnutie, chrípka, COVID-19) a ich prejavov (horúčka, nádcha, kašeľ). 

Antivirotiká. 

22. Antibiotiká – inhibítory syntézy bunkovej steny. Rozdelenie, využitie v praxi, riziká 

používania. 

23. Antibiotiká – inhibítory syntézy proteínov a inhibítory syntézy nukleových kyselín. 

Rozdelenie, využitie v praxi, riziká používania. 
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Zbierka zákonov, Vestníky MZ SR 

- Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

- 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 v znení neskorších predpisov 

- Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

- Zákon 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 

- Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov 



- Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 

starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

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

v znení neskorších predpisov 

- Zákon č. 331/2005 Z.z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- 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 v znení neskorších predpisov 

- Vyhláška MZ SR č. 21/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov 

alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, 

o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie 

- Vyhláška MZ SR č. 158/2010 Z.z. o náležitostiach knihy omamných látok a o 

evidencii dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných látok a 

psychotropných látok 

- Vyhláška MZ SR č. 128/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a požiadavkách 

na správnu veľkodistribučnú prax. 

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

- Vyhláška MZ SR č. 422/2011 Z. z. o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku.  

- Vyhláška MZ SR č. 423/2011 Z. z. o podrobnostiach medicínsko-ekonomického rozboru 

zdravotníckej pomôcky. 

- Vyhláška MZ SR č. 424/2011 Z. z. o podrobnostiach medicínsko-ekonomického rozboru 

dietetickej potraviny 

- Vyhláška MZ SR č. 435/2011 Z.z., o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej 

výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva 

- Odborné usmernenie MZ SR č. 16652/2009 – OKCLP o postupe pri podávaní žiadosti o 
zaradenie lieku alebo vyradenie lieku do alebo zo zoznamu liečiv a liekov plne uhrádzaných 
alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia a cenových návrhov na 
lieky. 
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