
Názov zamestnania: farmaceutický laborant bez špecializácie  
 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon 
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 

špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších 
predpisov 

 
§ 40 

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných 
činností v zdravotníckom povolaní 

farmaceutický laborant 
 

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím úplného 
stredného odborného vzdelania v študijnom odbore farmaceutický laborant. 

 
(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným 

štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti N. 
 
 

§ 41 
Výkon pracovných činností 
farmaceutického laboranta 

 
(1) Farmaceutický laborant, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných 

činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti pri príprave a kontrole liekov, pri 
výdaji zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín a pri uchovávaní a skladovaní liečiv, 
liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu 
získaného vzdelania.  

 
(2) Farmaceutický laborant, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných 

činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti spojené s prípravou, kontrolou 
a distribúciou zdravotníckych pomôcok a s poskytovaním lekárenskej starostlivosti podľa 
akreditovaného špecializačného študijného programu1 príslušného špecializačného odboru. 

 
 

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

§ 79 
 

(22) Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom 
odbore laboratórne metódy v toxikológii liekov a xenobiotík podľa predpisov účinných do 30. 
júna 2010, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v 
špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii v zdravotníckom 
povolaní farmaceutický laborant podľa tohto nariadenia vlády. 

 
(23) Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom 

odbore farmaceutická kontrola podľa predpisov účinných do 30. júna 2010, sa rozumie odborná 
spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore metódy 
farmaceutického skúšania v zdravotníckom povolaní farmaceutický laborant podľa tohto 
nariadenia vlády. 

                                                             
1
 § 40 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 



Príloha č. 1 
k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z.z. 

 
STUPNE VZDELANIA A ŠTUDIJNÉ ODBORY NA ZÍSKANIE 

ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ  
V JEDNOTLIVÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH POVOLANIACH 

 
P. FARMACEUTICKÝ LABORANT 

 
- úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore farmaceutický laborant 
 

 
Príloha č. 3 

k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z.z. 
 

SÚSTAVA ŠPECIALIZAČNÝCH ODBOROV 
 

N. FARMACEUTICKÝ LABORANT 
 
Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok 

1.  lekárenstvo 
2.  metódy farmaceutického skúšania 
3.  technológia prípravy liekov 
4.  vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii 
5.  zdravotnícke pomôcky 

 
 
 
 



Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 – OL, 
ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne 
štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy 

sústavného vzdelávania a ich štruktúra 
 

Príloha č. 11 k výnosu č. 12422/2010 – OL 
 

MINIMÁLNE ŠTANDARDY PRE ŠPECIALIZAČNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY A ICH ŠTRUKTÚRA V 
ZDRAVOTNÍCKOM POVOLANÍ 
FARMACEUTICKÝ LABORANT 

 
1. Minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy 

o lekárenstvo 
o metódy farmaceutického skúšania* 
o technológia prípravy liekov; 
o vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii 
o zdravotnícke pomôcky 

* doplnené výnosom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. augusta 2011 č. 
07575-OL-2011,ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne 
štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné 
študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania 
a ich štruktúra 

 
 

Informácie o štandardoch nájdete na stránke: 
o http://www.health.gov.sk/?schvalene-vzorove-specializacne-studijne-programy-a-vzorove-

certifikacne-studijne-programy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.health.gov.sk/?schvalene-vzorove-specializacne-studijne-programy-a-vzorove-certifikacne-studijne-programy
http://www.health.gov.sk/?schvalene-vzorove-specializacne-studijne-programy-a-vzorove-certifikacne-studijne-programy


Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich 
skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania 

 
§ 2 

Používanie profesijných titulov a ich skratiek 
viažucich sa na odbornú spôsobilosť na 
výkon odborných pracovných činností 

 
16)  Profesijný titul "farmaceutický laborant" používa osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon 

odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní farmaceutický laborant podľa 
osobitného predpisu.2 

 
 
 

 
 

                                                             
2
 § 40 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. 


