
Štatút Rady Slovenskej lekárnickej komory o výučbových 
lekárňach 

 
Článok I 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Lekárenská prax (ďalej len „prax“) je riadnym povinným predmetom v harmonograme štúdia 
v akreditovanom študijnom programe farmácia v zmysle  zákona o vysokých školách a 
platného Študijného a skúšobného poriadku fakulty (ďalej len „študijný poriadok“).  

2. Prax zabezpečuje, organizuje a riadi Farmaceutická fakulta (ďalej len „fakulta“). Odborným 
garantom praxe je Slovenská lekárnická komora  (ďalej len „komora“). 

3. Prax je realizovaná vo výučbových lekárňach Slovenskej lekárnickej komory (ďalej len 
„výučbová lekáreň“). Podmienkou výkonu praxe je uzavretie zmluvy medzi fakultou a 
výučbovou lekárňou vychádzajúca z platnej dohody medzi fakultou a komorou, ktorá sa 
vzťahuje sa na konkrétneho študenta a ktorá je uzavretá na dobu určitú (ďalej len „zmluva“). 

4. Výučbová lekáreň je verejná lekáreň, nemocničná lekáreň alebo výdajňa zdravotníckych 
pomôcok, ktorá je zaradená Slovenskou lekárnickou komorou do Zoznamu výučbových 
lekární. 

5. Zoznam výučbových lekární („ďalej iba zoznam“) je zoznam lekární, ktoré majú právo 
realizovať odbornú prax študentov farmácie v rámci predmetu Lekárenská prax. Komora má 
právo upravovať zoznam. Komora zasiela fakulte aktuálny zoznam raz štvrť ročne (v priebehu 
1., 4., 7. a 10. kalendárneho mesiaca), alebo na požiadanie, pričom dodaný zoznam musí 
obsahovať deň jeho platnosti. 

6. Protokolárny záznam lekárenskej praxe je index činností realizovaných študentom v priebehu 
výkonu praxe. Protokolárny záznam slúži na priebežné hodnotenie študenta (v zmysle zákona 
č.131/2002 o vysokých školách). 

7. Náplň odbornej praxe je obsah činností, ktoré študent musí počas výkonu praxe teoreticky aj 
prakticky zvládnuť a ktoré mu musí výučbová lekáreň zabezpečiť proporcionálne, počas celej 
doby výkonu praxe. Náplň praxe je súčasťou protokolárneho záznamu a stanovuje ju fakulta. 

 
Článok II 

Získanie štatútu „Výučbová lekáreň“ 
 

1. Lekáreň môže získať štatút výučbovej lekárne za predpokladu, ak splní všetky kritériá pre 
získanie štatútu „Výučbová lekáreň“. 

2. Kritériami pre získanie štatútu výučbová lekáreň sú: 
a) podanie žiadosti na zaradenie do zoznamu výučbových lekární (ďalej iba „žiadosť“) na 

sekretariát Regionálnej lekárnickej komory (ďalej iba „regionálna komora“), pod ktorú daná 
lekáreň územne spadá, 

b) žiadosť podľa písmena a) tohto bodu musí obsahovať údaje o držiteľovi rozhodnutia na 
poskytovanie lekárenskej starostlivosti, meno zodpovedného lekárnika a čestné prehlásenie 
zodpovedného lekárnika, že lekáreň spĺňa všetky kritériá dané touto smernicou a jej prílohami, 

c) splnenie všetkých technických, logistických a personálnych kritérií uvedených v Prílohe č.1 
tohto dokumentu, 

d) schválenie štatútu Výučbová lekáreň pre danú lekáreň regionálnou komorou, pričom 
regionálna komora má právo regulovať hustotu rozmiestnenia výučbových lekární, 

e) lekáreň má určeného lekárnika, ktorý je zodpovedný za priebeh praxe študenta v danej lekárni 
a zároveň je splnomocnený štatutárom držiteľa rozhodnutia na poskytovanie lekárenskej 
starostlivosti konať v otázkach súvisiacich s realizáciou lekárenskej praxe (ďalej iba 
„zodpovedný lekárnik“); zodpovedný lekárnik musí byť zamestnaný v danej lekárni na plný 
pracovný úväzok. 

f) držiteľ rozhodnutia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti alebo odborný zástupca 
právnickej osoby je členom Slovenskej lekárnickej komory (ďalej iba „komora“), 



g) zodpovedný lekárnik je členom komory, má špecializáciu v odbore lekárenstvo min. I. stupňa 
a absolvoval školenie týkajúce sa aspektov štúdia v akreditovanom študijnom programe 
farmácia v systéme výučbových lekární (spôsob a podmienky školenia budú upravené 
osobitným predpisom). 

3. V prípade splnenia všetkých kritérií uvedených v bode 2 sa lekáreň stáva výučbovou lekárňou. 
Lekáreň oficiálne nesie označenie „Výučbová lekáreň“ odo dňa zápisu do zoznamu a je 
oprávnená byť označená logom Výučbová lekáreň. 

4. Kedykoľvek dôjde ku zmene skutočností uvedených v bodoch 2 a)-g), lekáreň stráca štatút 
výučbovej lekárne. V prípade, ak chce lekáreň nanovo získať štatút výučbová lekáreň musí 
opätovne dokladovať splnenie podmienok uvedených v bodoch 2 a) – g). 

5. Prezídium komory má právo na podnet Regionálnej komory odobrať lekárni štatút Výučbová 
lekáreň, 

6. Pri strate alebo odobraní štatútu Výučbová lekáreň je lekáreň povinná odstrániť označenie 
logom Výučbová lekáreň  

 
Článok III 

Zoznam výučbových lekární 
 

1. Lekáreň je zapísaná do zoznamu výučbových lekární, pokiaľ splní všetky podmienky uvedené 
v článku II, bod 2, písm. b). 

2. Zoznam vedie, aktualizuje a zverejňuje komora prostredníctvom regionálnych komôr tak, že 
každá regionálna komora vedie a aktualizuje zoznam v rámci pôsobnosti svojej regionálnej 
komory a pravidelne každý mesiac hlási zmeny na sekretariát komory. 

3. Komora pravidelne zverejňuje aktualizovaný zoznam na webovej stránke komory 
(www.slek.sk). Zároveň v pravidelných dvojmesačných odstupoch poskytuje aktualizovaný 
zoznam zodpovednému pracovníkovi fakulty (podľa článku I, bod 5). 

 
Článok IV 

Práva výučbovej lekárne 
 

1. Výučbová lekáreň má právo: 
a) realizovať výučbu študentov farmácie v rámci predmetu „Lekárenská prax“ na základe platnej 

zmluvy na dané obdobie, 
b) výberu študentov pre výkon praxe v prípade, ak o prax prejaví záujem viac študentov, 
c) poskytovať študentovi počas praxe nepeňažné výhody, 
d) individuálne určovať študentovi harmonogram realizácie praxe v plnom rozsahu náplne 

odbornej praxe, 
e) hodnotiť študenta počas výkonu praxe a pri jej ukončení, 
f) požadovať od študenta prehlásenie o neprítomnosti na pracovisku v prípade, ak k 

neprítomnosti dôjde, 
g) požadovať predčasné ukončenie praxe študenta v prípade, ak tento porušil podmienky 

stanovené zmluvou alebo ktoré ustanovuje  študijný poriadok. 
 

Článok V 
Povinnosti výučbovej lekárne 

 
1. Výučbová lekáreň je povinná: 
a) realizovať výučbu študentov farmácie v rámci predmetu „Lekárenská prax“ na základe platnej 

zmluvy na dané obdobie, 
b) umožniť študentovi výkon lekárenskej praxe vo výučbovej lekárni v prípade, ak študent o 

danú lekáreň prejaví záujem, 
c) viesť lekárenskú prax študenta bezodplatne, 
d) umožniť študentovi realizovať lekárenskú prax v plnom rozsahu náplne odbornej praxe, 
e) rešpektovať počas výkonu praxe všetky ustanovenia zmluvy a študijného poriadku, 



f) oznámiť Komore všetky zmeny v kritériách uvedených v čl.2 ods. 2 a v prílohe č.1 tohto 
štatútu, najneskôr do 14 dní po ich uskutočnení. 

2. Neplnenie si povinností uvedených v bode 1, písm. a-f) tohto článku môže viesť k odobratiu 
štatútu „Výučbová lekáreň“ v zmysle článku I, bod 5. 

 
Článok VI 

Zahájenie lekárenskej praxe 
 

1. Študent môže zahájiť lekárenskú prax iba v lekárni, ktorá k danému dňu má platný štatút 
výučbovej lekárne. V opačnom prípade sa čas, kedy nie sú uvedené podmienky splnené 
študentovi do praxe nezapočítavajú. 

2. Pred zahájením odbornej praxe je lekáreň povinná mať uzatvorenú zmluvu na dobu, počas 
ktorej bude študent v lekárni prax vykonávať . 

3. V prípade, ak si študent vyberie výučbovú lekáreň pre výkon svojej praxe, lekáreň obdrží 
zmluvu, ktorú autorizuje podpisom zodpovedného lekárnika. Zmluva nadobúda platnosť v 
okamihu podpisu dodatku o pristúpení študenta k zmluve, ktorý je neoddeliteľnou prílohou 
zmluvy. 

4. V prípade, ak študent v deň zahájenia praxe nie je prítomný v lekárni, zodpovedný lekárnik 
túto skutočnosť bezodkladne oznámi zodpovednému pracovníkovi fakulty. 

5. Zodpovedný lekárnik si v deň zahájenia praxe overí, či má študent pri sebe protokolárny 
záznam.  

 
Článok VII 

Priebeh lekárenskej praxe 
 

1. V prípade, ak sa počas priebehu praxe objavia skutočnosti, ktoré sú v rozpore s platnou 
zmluvou alebo so študijným poriadkom, zodpovedný lekárnik tieto skutočnosti bezodkladne 
oznámi zodpovednému pracovníkovi fakulty. 

2. Počas praxe zodpovedný lekárnik priebežne hodnotí študenta. Priebežné hodnotenie sa 
zaznamenáva do protokolárneho záznamu. V prípade straty protokolárneho záznamu, alebo 
jeho znehodnotenia je úlohou študenta a zodpovedného lekárnika dodatočne dokladovať 
realizovanú prax. Stratu protokolárneho záznamu je nutné oznámiť zodpovednému 
pracovníkovi fakulty najneskôr do 3 dní. 

3. V prípade ak príde zo strany študenta alebo zo strany výučbovej lekárne k porušeniu 
podmienok praxe stanovených zmluvou alebo študijným poriadkom je možné prax študenta 
v lekárni ukončiť aj pred vypršaním zmluvy. 

4. Študent má vo vážnych a odôvodnených prípadoch právo požiadať o zmenu miesta výkonu 
praxe aj počas doby výkonu praxe. 

5. Predčasné ukončenie praxe sa realizuje dodatkom ku zmluve, ktorý musí byť podpísaný 
štatutárom komory, fakulty a výučbovej lekárne. 

6. Aktuálne informácie pre študentov a pre zodpovedných lekárnikov sú uverejňované na 
webovej stránke fakulty a komory. 

 
Článok VIII 

Ukončenie lekárenskej praxe 
 

1. Pri ukončení praxe zodpovedný lekárnik zhodnotí prácu študenta počas praxe. Hodnotenie je 
realizované slovne a pomocou bodového systému uvedeného v protokolárnom zázname. 
Hodnotenie študenta zodpovedný lekárnik potvrdzuje svojim podpisom. 

2. V prípade, ak študent ku dňu vypršania platnosti zmluvy má prax neúplnú vzhľadom na jej 
obsah alebo rozsah stanovené zmluvou a študijným poriadkom, zodpovedný lekárnik túto 
skutočnosť uvedie v písomnom hodnotení študenta, ktoré je súčasťou protokolárneho 
záznamu. 

 
 



Článok IX 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Regionálne komory majú kedykoľvek právo kontrolovať plnenie tejto smernice, ako aj jej 

príloh priamo vo výučbovej lekárni. Zároveň majú regionálne komory právo riešiť prípadné 
sťažnosti na danú lekáreň. 

2. Táto smernica je záväzná pre všetky výučbové lekárne, komoru aj fakultu. 
3. Táto smernica vstupuje do platnosti dňa 1.1.2008. 

 



Príloha č.1 
Technické, logistické a personálne požiadavky na výučbovú 

lekáreň 
 
Nemocničná lekáreň, verejná lekáreň, pobočka verejnej lekárne alebo výdajňa zdravotníckych 
pomôcok môže požiadať o pridelenie štatútu výučbová lekáreň, ak spĺňa nasledovné technické, 
logistické a personálne požiadavky. Vzhľadom na špecifiká nemocničnej lekárne budú tieto 
posudzované individuálne, pričom sa na ne v primeranej miere vzťahujú dole uvedené požiadavky.  
 
A.  Technické požiadavky 

• musí ísť o zariadenie lekárenskej starostlivosti s platným povolením na poskytovanie 
lekárenskej starostlivosti (podľa zákona č.140/1998 Z.z.), 

• zariadenie musí mať vydané platné rozhodnutie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti 
aspoň dva (slovom dva) kalendárne roky, počítané k plánovanému dňu zahájenia praxe, 

• lekáreň a jej zamestnanci dodržiavajú etický kódex zdravotníckeho pracovníka,  
• lekáreň spĺňa aj ostatné technické požiadavky vyplývajúce z vyhlášky č.198/2001, ktorou sa 

ustanovujú podmienky na správnu lekárenskú prax. 
 
B. Logistické požiadavky 

• v sortimente lekárne sú obsiahnuté aj zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, 
• objem realizovanej preskripcie v danej lekárni by mal byť aspoň 2000 lekárskych predpisov, 

resp. lekárskych poukazov v priemere za jeden mesiac, 
• objem realizovanej individuálnej prípravy liekov v danej lekárni by mal byť aspoň 10 

predpisov za deň, 
• lekáreň disponuje písomnými a elektronickými informačnými zdrojmi o liekoch 

a zdravotníckych pomôckach, 
• lekáreň má prístup na internet tak, aby bol prístup umožnený aj zamestnancom, resp. 

študentovi, 
• lekáreň spĺňa aj ostatné požiadavky na logistiku vyplývajúce z vyhlášky č.198/2001, ktorou sa 

ustanovujú podmienky na správnu lekárenskú prax. 
 
 
C. Personálne požiadavky na výučbovú lekáreň 

• pre udelenie štatútu výučbová lekáreň musí mať daná lekáreň zamestnaných aspoň dvoch 
farmaceutov na plný úväzok, prípadne viac farmaceutov, ktorých čiastočné úväzky sú 
rovnaké, alebo presahujú súhrnne dva riadne úväzky; v takomto prípade lekáreň môže 
zabezpečovať prax jednému študentovi, 

• ak chce lekáreň zabezpečovať  prax pre viac študentov, tak na každého ďalšieho študenta musí 
zamestnávať jedného farmaceuta na plný úväzok, prípadne viac farmaceutov, ktorých 
čiastočné úväzky sú rovnaké, alebo presahujú súhrnne jeden riadny úväzok, 

• lekárnik, ktorý je vedený ako zodpovedný lekárnik musí byť v lekárni zamestnaný na plný 
úväzok. 

 
 

Schválené Radou SLeK 17.11.2007 


