
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 
pri zabezpečovaní výkonu farmaceutickej stáže študentov 

Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty 

uzavretá medzi: 

 Univerzita Komenského v Bratislave,  

 Farmaceutická fakulta 

Sídlo:  Odbojárov 10, 832 32 Bratislava 

Zastúpená: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH, dekan fakulty 

IČO: 00397865-03  

IČ DPH: SK2020845332 

 (ďalej len „Farmaceutická fakulta UK“) 

a 

signatármi  
uvedenými v Zozname signatárov na základe pristúpenia k tomuto Memorandu o spolupráci 
pri zabezpečovaní výkonu farmaceutickej stáže študentov Univerzity Komenského 
v Bratislave, Farmaceutickej fakulty (ďalej len „Memorandum“), ktorý tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tohto Memoranda. 

Preambula 

Za účelom rozšírenia úrovne poznania a pripravenosti študentov Farmaceutickej fakulty UK 
na budúce povolanie, a oboznámenia sa s činnosťami na rôznych úsekoch farmácie, 
v študijnom odbore farmácia v priebehu ich magisterského štúdia na Farmaceutickej fakulte 
UK v rámci akreditovaného predmetu „Farmaceutická stáž“ sa obidve strany tohto 
Memoranda dohodli na vzájomnej spolupráci pri zabezpečovaní výkonu farmaceutickej 
stáže študentov Farmaceutickej fakulty UK (ďalej len „stáž“). 

Článok I 
Predmet Memoranda 

Spolupráca pri zabezpečovaní stáže študentov Farmaceutickej fakulty UK akreditovaného 
magisterského študijného programu Farmácia,   na pracovisku signatára na základe tohto 
Memoranda, akceptácii študenta na stáž a podpise Zmluvy o výkone farmaceutickej stáže 
študenta Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty (ďalej len „Zmluva“) 
v súlade s akreditáciou a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi 
sa na výkon stáže. Všetky konkrétne a osobitné podmienky výkonu stáže budú uvedené 
v Zmluve s konkrétnym študentom. Farmaceutická stáž je súčasťou a prebieha v rámci 
akreditovaného predmetu. 

Článok II 
Signatári Memoranda 

1. Signatárom Memoranda sa môže stať právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá 
spĺňa kritériá a požiadavky definované v informačnom liste predmetu Farmaceutická 



stáž ako „partnerské pracovisko“. Medzi partnerské pracoviská  patria  regulačné  
orgány,  zdravotnícka  samospráva,  držitelia  povolení  na  výrobu liekov,  držitelia  
povolení  na  veľkodistribúciu  liekov,  držitelia  povolení  na  registráciu  liekov, 
farmaceutické spoločnosti, klinické pracoviská, lekárne, v súlade so zákonom 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 a zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch 
a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

2. Signatárom sa právnická osoba spĺňajúca podmienky uvedené v bode 1. tohto článku 
stáva momentom zápisu do Zoznamu signatárov Farmaceutickou fakultou UK na 
základe vyplneného a podpísaného Pristúpenia k Memorandu potenciálnym 
signatárom. 

3. Signatár môže kedykoľvek písomne požiadať Farmaceutickú fakultu UK o výmaz zo 
Zoznamu signatárov, ktorá je povinná signatára vymazať bezodkladne, najneskôr však 
do 10-tich pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti signatára o výmaz. 
Vymazanie signatára zo Zoznamu signatárov nemá vplyv na platnosť a účinnosť 
Zmlúv, ktoré na základe Memoranda signatár podpísal s Farmaceutickou fakultou UK 
a konkrétnym študentom. 

4. Signatár je povinný požiadať o výmaz zo Zoznamu signatárov podľa bodu 3. tohto 
článku bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní, po tom, čo prestane spĺňať 
podmienky uvedené v bode 1. tohto článku. 

Článok III 

1. Memorandum platí na dobu neurčitú. 
2. Memorandum je platné dňom podpisu Farmaceutickou fakultou UK a minimálne 

jedným signatárom a účinné dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3. Právne vzťahy neupravené v tomto Memorande sa riadia príslušnými ustanoveniami 
slovenských všeobecne záväzných právnych predpisov. 

4. Memorandum je vyhotovené v dvoch origináloch, z ktorých jeden je uložený na 
dekanáte Farmaceutickej fakulte UK a druhý u garanta predmetu. Každý signatár 
obdrží úradne overenú kópiu Memoranda po jeho zápise do Zoznamu signatárov. 

5. Farmaceutická fakulta UK ako aj signatári tohto Memoranda vyhlasujú, že obsahu 
tohto Memoranda porozumeli, sú s jeho účelom uzrozumení a v plnej miere ho 
podporujú. Toto Memorandum vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, vedenú úprimnou 
snahou naplniť obsah a ciele tohto Memoranda, čo potvrdzujú podpismi svojich 
oprávnených zástupcov. 

V Bratislave, dňa 19.09.2022 

 

        ...................................................... 
                            prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH 
                              dekan Farmaceutickej fakulty UK 


