
Odporúčanie Slovenskej lekárnickej komory pre výučbové lekárne  

poskytujúce časť lekárenskej praxe v období od 1.8.2020 do 31.12.2020 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia  

1) Slovenská lekárnická komora plní v zmysle § 49 ods. 1 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z. ako 

samosprávna organizácia v zdravotníctve úlohu ochrany práv a záujmov svojich členov v 

súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania. 

2) Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením číslo 111 z 11. marca 2020 vyhlásila podľa § 8 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v 

znení neskorších predpisov 12. marca 2020 od 06:00 hod. mimoriadnu situáciu pre územie 

Slovenskej republiky. 

3) V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v spojení s Opatrením Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/5455/2020 z 

03.07.2020 v znení  Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození 

verejného zdravia č. OLP/5761/2020 zo dňa 17.07.2020 (spolu ďalej len „Opatrenie“) vydáva 

Prezídium Slovenskej lekárnickej komory toto odporúčanie, ktorého účelom je eliminácia rizika 

nákazy a šírenia ochorenia COVID-19 u subjektov podľa Článku II tohto odporúčania.  

 

Článok II 

Dotknuté subjekty 

Držitelia povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej a/alebo nemocničnej 

lekárni zapísanej v zozname výučbových lekární vedenom Slovenskou lekárnickou komoru 

poskytujúci päťmesačnú časť lekárenskej praxe študentov magisterského študijného programu 

v študijnom odbore farmácia v období od 1.8.2020 do 31.12.2020. 

 

Článok III 

Odporúčania 

 

Odporúča sa pred nástupom študenta na prax a následne každých 14 dní: 

- uskutočňovať zisťovanie, či študent počas predchádzajúcich 14 dní navštívil krajinu neuvedenú 

v prílohe č. 1  Opatrenia v znení platnom ku dňu zisťovania, alebo či mal študent kontakt 

s osobou prichádzajúcou počas predchádzajúcich 14 dní z takejto krajiny 

- v prípade, že študent počas predchádzajúcich 14 dní navštívil krajinu neuvedenú v prílohe č. 1 

Opatrenia v znení platnom ku dňu zisťovania alebo študent mal kontakt s osobou 



prichádzajúcou počas predchádzajúcich 14 dní z takejto krajiny, vyžiadať od študenta 

potvrdenie o negativite testu RT-PCR na ochorenie COVID-19, 

- vyžiadať od študenta čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 3 tohto odporúčania. 

 

Zároveň sa vyžaduje pred nástupom študenta na prax vyžiadať od študenta potvrdenie 

o zdravotnej spôsobilosti na prácu s potravinami (tzv. zdravotný preukaz). 

 

Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

1) Toto odporúčanie schválilo Prezídium Slovenskej lekárnickej komory na svojom per rollam 

rokovaní dňa 30. 7. 2020.  

2) V prípade vydania opatrení zo strany orgánov štátnej správy majú tieto prednosť pred 

odporúčaniami v tomto dokumente obsiahnutými.  

 

 

PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory 

 

Prílohy:  

1. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. 

OLP/5455/2020 z 03.07.2020 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_domaca_izolacia_rizikove_krajiny_03072

020.pdf 

 

2. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. 

OLP/5761/2020 zo dňa 17.07.2020 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/zmena_hranice_17_7.pdf 

 

3.  Čestné vyhlásenie študenta 

 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_domaca_izolacia_rizikove_krajiny_03072020.pdf
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_domaca_izolacia_rizikove_krajiny_03072020.pdf
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/zmena_hranice_17_7.pdf

