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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 o zásadách špecializačného štúdia na Univerzite Komenského 

v Bratislave, Farmaceutickej fakulte. 

Čl. I 

Smernica dekana o zásadách špecializačného štúdia na FaF UK sa mení a dopĺňa takto: 

1. V čl. 2 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Praktickú časť špecializačného štúdia 

absolvuje zdravotnícky pracovník v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času 

pod dohľadom zdravotníckeho pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon 

špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore s rozsahom 

a odborným zameraním odbornej praxe podľa akreditovaného špecializačného 

študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore (ďalej len „školiteľ“). Počas 

špecializačného štúdia môže zdravotnícky pracovník vykonávať špecializované 

pracovné činnosti len pod odborným vedením zdravotníckeho pracovníka s odbornou 

spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom 

špecializačnom odbore.“ 

2. V čl. 2 ods. 5 druhá veta znie: „Zdravotná starostlivosť poskytovaná ako súčasť 

špecializačného štúdia zahŕňa pracovné činnosti príslušného pracoviska potrebné na 

získanie praktických zručností podľa akreditovaného špecializačného študijného 

programu.“ 

3. Čl. 3 ods. 3 sa dopĺňa novými písmenami f) a g), ktoré znejú:  

„f) súhlas externého školiteľa, 

g) predloženie overenej kópie dokladu o špecializácii v odbore lekárenstvo osoby, ktorá 

súhlasila, že bude externým školiteľom uchádzača.“ 

4. V čl. 3 ods. 6 sa slová „pridelí zodpovedný lektor, prípadne externý školiteľ“ nahrádzajú 

slovami „potvrdí externý školiteľ“. 

5. V čl. 3 ods. 7 v prvej vete sa slová „súhlasné stanovisko“ nahrádzajú slovami „písomný 

súhlas“. 

6. V čl. 3 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú: 

„(8) Ak účastník počas trvania špecializačného štúdia zmení zamestnávateľa, ktorý bol 

navrhovateľom podľa odseku 1, je účastník povinný do 30 dní od účinnosti tejto zmeny 

predložiť dekanovi  

a) písomný súhlas nového zamestnávateľa s pokračovaním v špecializačnom štúdiu, 

b) písomný súhlas nového externého školiteľa, ktorý spĺňa požiadavky podľa čl. 2 

ods. 4 a čl. 5 ods. 3 a 

c) overenú kópiu dokladu o špecializácii v odbore lekárenstvo osoby, ktorá súhlasila, 

že bude novým externým školiteľom uchádzača. 

(9) Účastník je počas trvania špecializačného štúdia povinný informovať dekana 

o všetkých skutočnostiach a zmenách, ktoré majú vplyv na plnenie zákonných kritérií 

na absolvovanie špecializačného štúdia bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 

dní od relevantnej skutočnosti.“ 

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 10. 



 

 

7. V čl. 5 ods. 3 sa na konci druhej vety vkladajú slová „v súlade s čl. 2 ods. 4“. 

8. V čl. 5 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta. 

9. V čl. 6 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta. 

10. V čl. 6 ods. 12 sa v prvej vete slová „troch pracovných“ nahrádzajú slovom „desiatich“. 

11. V čl. 9 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Účastník je vyradený zo špecializačného 

štúdia, ak prestal spĺňať zákonné požiadavky, o čom je povinný dekana informovať 

podľa čl. 3 ods. 9.“ 

12. V čl. 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Kritériá podľa čl. 8 musí mať účastník 

splnené v čase podávania prihlášky.“ 

13. V čl. 10 ods. 4 v druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „ku dňu jej podania“. 

14. V čl. 10 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „O tejto skutočnosti je účastník 

informovaný a na príslušný termín skúšky nie je pripustený. Novú osobitnú písomnú 

prihlášku podľa odseku 1 si môže účastník podať po splnení podmienok uvedených 

garantom, resp. zodpovedným lektorom.“ 

15. V čl. 10 ods. 18 sa v druhej vete slová „troch pracovných“ nahrádzajú slovom 

„desiatich“. 

 

Čl. II 

Tento Dodatok č. 1 k smernici dekana FaF UK č. 1/2018 o zásadách špecializačného 

štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulte nadobúda platnosť 

a účinnosť dňom jeho podpisu. 

 

V Bratislave, 24. septembra 2018 

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 

dekan FaF UK 

 


