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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. 2 k smernici 
dekana FaF UK č. 1/2018 (v znení Dodatku č. 1) – Zásady špecializačného štúdia na Univerzite 
Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulte. 
 

Čl. I 

Smernica dekana FaF UK č. 1/2018 (v znení Dodatku č. 1) – Zásady špecializačného štúdia na 
Univerzite Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulte sa mení a dopĺňa takto: 
(1) V čl. 3 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Podmienky podania žiadosti 

v elektronickej forme fakulta zverejní na svojej webovej stránke.“. 

(2) V čl. 3 ods. 2 písm. a) sa za slovo „diplomu“ vkladá čiarka a slová „pokiaľ nebol vydaný 
Univerzitou Komenského v Bratislave“. 

(3) V čl. 3 ods. 2 písm. b) znie: „kópia vysokoškolského diplomu vydaného Univerzitou 
Komenského v Bratislave,“. 

(4) V čl. 3 ods. 2 písm. f) znie: „potvrdenie Slovenskej lekárnickej komory o tom, že ku dňu podania 
žiadosti je uchádzač registrovaný v Registri zdravotníckych pracovníkov,“. 

 Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa. Ostatné odkazy a k nim prislúchajúce poznámky 
pod čiarou sa primerane prečíslujú. 

(5) V čl. 3 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie: „g) súhlas s overovaním 
údajov a statusu uchádzača so Slovenskou lekárnickou komorou počas trvania špecializačného 
štúdia.“. 

(6) V čl. 3 ods. 3 písm. f) sa za slovo „školiteľa“ vkladajú slová „s vedením uchádzača a so 
spracovaním jeho osobných údajov pre účely overenia jeho kvalifikácie a potreby 
špecializačného štúdia“ 

(7) V čl. 3 ods. 4 sa za slová „dekan fakulty žiadosť“ vkladajú slová „spolu so všetkými prílohami“ 
a na konci sa pripája táto veta: „Ak účastník žiadosť v lehote podľa predchádzajúcej vety 
nedoplní, resp. neodstráni jej nedostatky považuje sa takáto žiadosť za nepodanú.“. 

(8) V čl. 3 ods. 6 v druhej vete sa slová „Následne sa mu potvrdí externý školiteľ a“ nahrádzajú 
slovami „Spolu s rozhodnutím uchádzač“. 

(9) V čl. 3 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „Akceptovanie navrhnutého externého školiteľa 
sa vyznačí v spise.“. 

(10) V čl. 3 odsek 7 znie: „Dekan vydá rozhodnutie o nezaradení do špecializačného štúdia a spolu 
s rozhodnutím vráti uchádzačovi všetky overené kópie dokladov, ktoré tvorili prílohu žiadosti 
podľa odseku 1 v prípade, že  

a) uchádzač nespĺňa kritéria podľa ods. 2 a 3, ani nedoplnil v stanovenom termíne údaje, 
resp. doklady podľa odseku 4 a opätovne zaslal neúplnú žiadosť; alebo 

b) fakulta nemá dostatok voľných kapacít a prednosť dostal uchádzač podľa ods. 5 druhej 
vety.“ 

(11) V čl. 3 ods. 8 písm. b) sa za slová „ods. 3“ vkladajú slová „s vedením uchádzača a so 
spracovaním jeho osobných údajov pre účely overenia jeho kvalifikácie a potreby 
špecializačného štúdia“ a na konci sa slovo „a“ nahrádza čiarkou. 



(12) V čl. 3 ods. 8 písm. c) sa na začiatku vypúšťa slovo „overenú“ a na konci sa vypúšťa čiarka 
a vkladá sa slovo „a“. 

(13) V čl. 3 ods. 8 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie: 

 „d) doklad o ukončení pracovného vzťahu, ktorý bol navrhovateľom podľa odseku 1.“ 

(14) V čl. 3 ods. 9 sa za slová „absolvovanie špecializačného štúdia“ vkladajú slová „podľa odseku 3, 
a o zmene identifikačných údajov (napr. priezvisko)“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou 
a pripájajú sa tieto slová: „pokiaľ táto smernica neurčuje pre konkrétne relevantné skutočnosti 
iný termín. Každá zmena nahlásená podľa predchádzajúcej vety musí byť preukázaná 
príslušnými dokladmi.“. 

(15) V čl. 3 ods. 10 sa pred slovo „registra“ vkladá slovo „príslušného“ a slová „vydaných dokladov 
a zaradení do špecializačného štúdia, ktorý vedie Slovenská zdravotnícka univerzita na základe 
oznámení vzdelávacích ustanovizní.14“ sa nahrádzajú slovami „v súlade s platnými právnymi 
predpismi.“. 

 Poznámka pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa. Ostatné odkazy a k nim prislúchajúce poznámky 
pod čiarou sa primerane prečíslujú. 

(16) Čl. 4 vrátane nadpisu znie:  

 „Čl. 4 
Úhrada za špecializačné štúdium 

(1) Výška a splatnosti úhrad spojených so špecializačným štúdiom sú určované Opatrením dekana 
v súlade so všeobecne záväzným predpisom MZ SR1. Už uhradené poplatky a úhrady sa 
nevracajú. 

(2) V prípade neuhradenia príslušnej úhrady v čase a spôsobom ustanoveným v Opatrení dekana 
sa uplatnia nasledovné sankcie: 

a) za neuhradenie úhrady za špecializačné štúdium ani v termíne určenom vo výzve fakulty 
dekan zruší rozhodnutie o zaradení do špecializačného štúdia s účinkami ex tunc; 

b) za neuhradenie úhrady za vykonanie špecializačnej skúšky alebo úhrady za vykonanie 
opakovanej špecializačnej skúšky nebude účastníkovi umožnené vykonanie špecializačnej 
skúšky alebo opakovanej špecializačnej skúšky, pričom sa na účastníka bude hľadieť, ako 
keby nepodal osobitnú prihlášku na špecializačnú skúšku alebo opakovanú špecializačnú 
skúšku; 

c) za neuhradenie poplatku za vydanie duplikátu alebo poplatku za vystavenie jazykovej 
mutácie rozhodnutia o zaradení do Špecializačného štúdia v anglickom jazyku sa príslušná 
žiadosť bude považovať za nepodanú.  

(3) Výšku úhrady za špecializačné štúdium môže dekan v odôvodnených prípadoch znížiť, a to na 
základe písomnej žiadosti účastníka, ku ktorej sa vyjadruje garant špecializačného odboru. Na 
rozhodovanie podľa tohto článku sa nevzťahujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v 
Bratislave o poplatkoch za štúdium.“. 

(17) V čl. 5 ods. 3 prvá veta znie: „Časť praxe a zdravotníckych výkonov mimo výučbových základní 
fakulty absolvuje účastník pod vedením externého školiteľa v mieste výkonu práce podľa 
predloženej pracovnej zmluvy.“ a v druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú 
sa slová „ktorý je na základe pracovnej zmluvy alebo obdobného právneho vzťahu zaradený na 
výkon práce na rovnakom mieste ako účastník.“. 

(18) V čl. 5 ods. 4 sa na konci za slová „FaF UK“ vkladajú slová „a s príslušným prodekanom FaF UK“. 

(19) V čl. 6 ods. 1 sa slová „zodpovedný lektor“ nahrádzajú slovom „koordinátor“, vypúšťa sa slovo 

 
1 § 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 31/2006 Z. z. o výške úhrady zdravotníckeho 
pracovníka za ďalšie vzdelávanie 



„hlavný“. 

(20) V čl. 6 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie: 

„(4) Vzdelávacie aktivity podľa ods. 3 písm. b) sú realizované prezenčne alebo formou audio-
vizuálneho online prenosu s možnosťou aktívneho zapojenia účastníkov. O forme konkrétnej 
vzdelávacej aktivity fakulta informuje na svojej webovej stránke.“ 

Doterajšie odseky sa primerane prečíslujú. 

(21) V čl. 6 ods. 5 sa vypúšťa tretia veta. Nová tretia veta znie: „Súčasťou praktickej časti je 
sústredenie pred špecializačnou skúškou na pracoviskách v súlade s akreditačným spisom so 
zameraním na precvičenie praktických zručností a skúseností s prihliadnutím na odbornú prax 
v lekárňach.“ 

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa. Ostatné odkazy a k nim prislúchajúce poznámky 
pod čiarou sa primerane prečíslujú. 

(22) V čl. 6 odsek 6 znie: „Dĺžka špecializačného štúdia je stanovená v akreditovanom programe 
špecializačného odboru.“ 

(23) V čl. 6 ods. 7 sa za slovo „mzdy“ vkladajú slová „a rozsah pracovných činností nad ustanovený 
pracovný čas“ a na konci sa pripája veta, ktorá znie: „O týchto skutočnostiach je účastník 
povinný informovať fakultu prostredníctvom svojho prideleného e-mailového konta na e-mail 
specializacne@fpharm.uniba.sk v súlade s čl. 3 ods. 9.“. 

(24) V čl. 6 ods. 8 sa slová „Účastník sa na vzdelávaciu aktivitu prihlasuje“ nahrádzajú slovami 
„Účastník sa na vzdelávaciu aktivitu a sústredenie prihlasuje“, slová „jej konaním“ sa 
nahrádzajú slovami „ich konaním“ a text v zátvorke znie: „(prihláška na vzdelávaciu 
aktivitu/prihláška na sústredenie)“. 

(25) V čl. 6 ods. 10 v prvej vete sa za slová „vzdelávacej aktivity“ vkladajú slová „alebo sústredenia“ 
a za slová „vzdelávaciu aktivitu“ sa vkladajú slová „alebo sústredenie“. 

(26) V čl. 6 odsek 12 znie: 

„Najneskôr dva týždne pred konaním vzdelávacej aktivity alebo sústredenia pozve, resp. 
potvrdí koordinátor jednotlivých lektorov, resp. prednášajúcich a Študijné oddelenie FaF UK 
účastníkov prostredníctvom e-mailu.“. 

(27) V čl. 6 odseky 13 a 14 znejú: 

„(13) Účastníkovi po absolvovaní vzdelávacej aktivity alebo sústredenia vydá na základe 
žiadosti účastníka Študijné oddelenie FaF UK potvrdenie o jeho absolvovaní na základe 
zoznamu účastníkov, ktorý zašle koordinátor Študijnému oddeleniu FaF UK bezodkladne. 
Účasť na vzdelávacej aktivite alebo sústredení sa účastníkom zapisuje do indexu odbornosti. 

(14) Do desiatich pracovných dní po ukončení vzdelávacej aktivity alebo sústredenia odovzdá 
koordinátor na sekretariát Katedry organizácie a riadenia farmácie FaF UK vyplnenú 
pedagogickú dokumentáciu, triednu knihu, prezenčné listiny, vyplnené a podpísané dohody o 
vykonaní práce a hodnotenie vzdelávacej aktivity.“. 

(28) Čl. 6 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú: 

„(15) V prípade, že sa vzdelávacia aktivita alebo sústredenie neuskutoční, Študijné oddelenie 
FaF UK eviduje prihlášky na vzdelávaciu aktivitu alebo sústredenie v aktuálnom akademickom 
roku, a potom ich archivuje.  

(16) Všetky doklady o vzdelávacej aktivite (triedna kniha, program, vyhodnotenie, prezenčné 
listiny) sa archivujú minimálne 10 rokov.“. 

(29) V čl. 7 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 

„(3) Všetky skutočnosti vplývajúce na dĺžku odbornej praxe je účastník povinný fakulte oznámiť 
(čl. 3 ods. 9 a čl. 6 ods. 7), pričom fakulta je oprávnená si overiť v Slovenskej lekárnickej komore 
spĺňanie podmienky výkonu zdravotníckeho povolania v odbore farmaceut, na čo jej účastník 

mailto:specializacne@fpharm.uniba.sk


udeľuje písomný súhlas.“. 

(30) V čl. 8 odsek 1 znie: 

„(1) Minimálne raz za kalendárny rok, je plnenie študijného plánu účastníkom špecializačného 
štúdia vyhodnotené v Hodnotiacom protokole, ktorý je súčasťou archivovanej pedagogickej 
dokumentácie. Hodnotenie pozostáva z písomného vyjadrenia zodpovedného lektora, 
prípadne garanta špecializačného odboru.“ 

(31) V čl. 8 ods. 2 sa za slová „písomnom odporučení“ vkladajú slová „koordinátora, resp.“. 

(32) V čl. 9 ods. 1 sa za slová „podľa čl. 10“ vkladajú slová „alebo z dôvodu, že neabsolvoval 
opakovanú skúšku v lehote podľa čl. 10 ods. 16“. 

(33) V čl. 9 ods. 2 sa za slovo „požiadavky“ vkladá čiarka a slová „okrem prípadov kedy dočasne 
nevykonáva zdravotnícke povolanie (ods. 5 a 6)“. 

(34) V čl. 9 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 6, ktoré znejú: 

„(3) Dekan fakulty môže vyradiť účastníka zo špecializačného štúdia aj v prípade, že sa po dobu 
viac ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nezúčastnil na žiadnej vzdelávacej 
aktivite ani sa neprihlásil na špecializačnú skúšku a na elektronickú žiadosť fakulty o informáciu 
ohľadne jeho pokračovania v špecializačnom štúdiu zaslanú na jeho pridelené e-mailové konto 
odpovedal záporne alebo neodpovedal do 30 dní. 

(4) Špecializačné štúdium sa prerušuje 

a) ex offo; alebo 

b) na základe žiadosti. 

(5) Prerušenie podľa ods. 4 písm. a) nastáva bez rozhodnutia dekana fakulty z dôvodov, na 
základe ktorých účastník dočasne nespĺňa základnú zákonnú podmienku, t. j. dočasne 
nevykonáva zdravotnícke povolanie v odbore farmaceut po dobu viac ako 11 dní (dočasná 
práceneschopnosť, materská alebo rodičovská dovolenka a pod.). Doba prerušenia sa vyznačí 
do spisu účastníka a nezarátava sa do dĺžky odbornej zdravotníckej praxe (čl. 7 ods. 1). 

(6) O skutočnostiach podľa odseku 5 je účastník povinný informovať fakultu elektronicky na e-
mail specializacne@fpharm.uniba.sk zo svojho prideleného e-mailového konta najneskôr do 
11 dní od vzniku takejto skutočnosti a priložiť sken potvrdenia, ktoré ju preukazuje (potvrdenie 
lekára na tzv. výmennom lístku o začiatku práceneschopnosti a aj o jej ukončení), pričom 
fakulta je oprávnená si overiť v Slovenskej lekárnickej komore spĺňanie podmienky výkonu 
zdravotníckeho povolania v odbore farmaceut, na čo jej účastník udeľuje písomný súhlas.“. 

Doterajšie odseky sa primerane prečíslujú. 

(35) V čl. 9 ods. 7 v prvej vete sa za slová „špecializačného štúdia“ vkladajú slová „podľa ods. 4 písm. 
b)“ a za slovom požiadať sa vypúšťa čiarka a slová „riadne ho odôvodniť a priložiť doklady 
preukazujúce skutočnosti, na základe ktorých účastník žiada o prerušenie štúdia“. 

(36) V čl. 9 ods. 8 sa za slová „Prerušenie štúdia“ vkladajú slová „podľa ods. 4 písm. b)“; slová „3 
roky“ sa nahrádzajú slovami „2 roky“, slová „odseku 3“ sa nahrádzajú slovami „odseku 7“ a slová 
„tri roky“ sa nahrádzajú slovami „2 roky“. 

(37) V čl. 9 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto vety: „Rozhodnutie dekana je konečné a nie je možné 
voči nemu podať riadny opravný prostriedok. Spolu s rozhodnutím zašle doporučene do 
vlastných rúk Študijné oddelenie FaF UK účastníkovi doklady, ktoré má fakulta k dispozícii a 
ktoré nie je povinná archivovať.“ 

(38) V čl. 10 odsek 4 znie: 

„(4) Úplnú prihlášku podľa ods. 1 a 2 a hodnotiace protokoly postúpi Študijné oddelenie FaF UK 
najneskôr 8 týždňov pred vypísaným termínom skúšky koordinátorovi.“ 

(39) V čl. 10 sa vypúšťa odsek 10. 

Ostatné odseky sa primerane prečíslujú. 



(40) V čl. 10 ods. 10 sa vypúšťajú slová „a garant odboru to v súlade s ustanoveniami odseku 4 
potvrdil“. 

(41) V čl. 10 ods. 12 sa v prvej vete slová „v primeranom termíne“ nahrádzajú slovami „najneskôr do 
troch pracovných dní po termíne konania špecializačnej skúšky“ a vypúšťajú sa slová „a žiadosť 
o náhradný termín jej konania, ktorý musí byť určený tak, aby sa špecializačná skúška konala 
najneskôr do šiestich mesiacov od doručenia žiadosti“; a vkladá sa nová druhá veta, ktorá znie: 
„Náhradný termín špecializačnej skúšky musí byť určený tak, aby sa špecializačná skúška 
konala najneskôr do šiestich mesiacov od doručenia žiadosti uchádzača o náhradný termín.“ 

(42) V čl. 10 ods. 15 sa slová „dvoch rokov“ nahrádzajú slovami „jedného roka (viď čl. 9 ods. 3)“. 

(43) Čl. 10 ods. 16 znie: „Ak účastník neabsolvuje úspešne opakovanú skúšku v termíne podľa 
odseku 15, postupuje sa podľa čl. 9 ods. 1.“ 

(44) V čl. 10 ods. 17 sa číslica „2“ nahrádza číslicou „3“ a slová „najneskôr do desiatich dní“ sa 
nahrádzajú slovom „bezodkladne“. 

(45) V čl. 11 ods. 6 sa slová „študijných vecí“ nahrádzajú slovom „vzdelávania“. 

(46) Čl. 12 sa vypúšťa. 

 Doterajší čl. 13 sa označuje ako čl. 12. 

(47) V čl. 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 

„(3) Dekan fakulty môže vyradiť účastníka zo špecializačného štúdia aj v prípade, že sa po dobu 
viac ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a to aj pred účinnosťou Dodatku č. 
2, nezúčastnil na žiadnej vzdelávacej aktivite ani sa neprihlásil na špecializačnú skúšku a na 
elektronickú žiadosť fakulty o informáciu ohľadne jeho pokračovania v špecializačnom štúdiu 
zaslanú na jeho pridelené e-mailové konto alebo e-mailové konto uvedené v žiadosti podľa čl. 3 
ods. 1 odpovedal záporne alebo neodpovedal do 30 dní.“ 

Ostatné odseky sa primerane prečíslujú. 

(48) V čl. 12 ods. 4 sa slová „ príloha č. 2 Protokol o vykonaní špecializačnej skúšky a príloha č. 3 
Úhrady za špecializačné štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Farmaceutickej 
fakulte“ nahrádzajú slovami „príloha č. 2 Protokol o vykonaní špecializačnej skúšky“. 

(49) V čl. 12 ods. 6 sa slová „Dodatok č. 1 k smernici dekana o zásadách špecializačného štúdia na 
FaF UK“ nahrádzajú slovami „Dodatok č. 1 k smernici dekana č. 1/2018 – Zásady 
špecializačného štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulte“. 

(50) V prílohe č. 1 v časti „Prílohy“ v 1. bode sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto 
slová: „pokiaľ neboli získané na Univerzite Komenského v Bratislave. Alebo kópie uvedených 
dokladov, ak boli získané na Univerzite Komenského v Bratislave.“. 

(51) V prílohe č. 1 v časti „Prílohy“ sa vypúšťa 4. bod. 

Ostatné body sa primerane prečíslujú. 

(52) V prílohe č. 1 v časti „Prílohy“ v 4. bode sa na konci vypúšťa slovo „Podpis: .......“ a pripája sa 
táto veta: „Podpis + všetky identifikačné údaje uchádzača.“. 

(53) V prílohe č. 1 v časti „Prílohy“ 5. bod znie: „Potvrdenie Slovenskej lekárnickej komory o tom, že 
ku dňu podania žiadosti je uchádzač registrovaný v Registri zdravotníckych pracovníkov.“. 

(54) V prílohe č. 1 v časti „Prílohy“ v 8. bode sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto 
slová: „pokiaľ neboli doteraz uchádzačovi vydané inou vzdelávacou ustanovizňou.“. 

(55) V prílohe č. 1 v časti „Prílohy“ sa za 9. bod vkladá nový 10. bod, ktorý znie: 

„10. Súhlas externého školiteľa s vedením uchádzača a so spracovaním jeho osobných údajov 
pre účely overenia jeho kvalifikácie a potreby špecializačného štúdia.“ Ostatné body sa 
primerane prečíslujú. 

(56) V prílohe č. 1 v časti „Prílohy“ 12. bod znie: 

„12. Súhlas so spracovaním osobných údajov, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 



osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. 

(57) Prílohe č. 1 v časti „Prílohy“ sa dopĺňa novým 13. bodom, ktorý znie: 

„13. Súhlas s overovaním údajov a statusu uchádzača so Slovenskou lekárnickou komorou pri 
zaradení a počas trvania špecializačného štúdia. 

Čl. II 

 Tento Dodatok č. 2 k smernici dekana č. 1/2018 (v znení Dodatku č. 1) – Zásady špecializačného 
štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulte nadobúda platnosť a účinnosť 
dňom jeho podpisu. 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 31. január 2022 

  prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH v.r. 

  dekan FaF UK 


