Žiadosť o vydanie povolenia vo veci zmeny odborného zástupcu – právnická osoba - PO
Obchodné meno:..........................................................................................................................
Sídlo:.............................................................................................................................................
Právna forma:................................................................................................................................
IČO:...............................................................................................................................................
1. Meno a priezvisko štatutára:.....................................................................................................
Rodné číslo:....................................................................................................................
Dátum narodenia: ..........................................................................................................
Adresa bydliska:.............................................................................................................
2. štatutár:

3. štatutár:

Meno a priezvisko nového odborného zástupcu:..........................................................................
Rodné číslo odborného zástupcu:.................................................................................................
Dátum narodenia odborného zástupcu: ........................................................................................
Adresa bydliska odborného zástupcu:...........................................................................................
Druh a rozsah zaobchádzania s liekmi a zdravotníckymi pomôckami:........................................
Názov zariadenia: .........................................................................................................................
Adresa miesta výkonu
činnosti:.........................................................................................................................................
Deň začatia zaobchádzania s liekmi a zdravotníckymi pomôckami:
.......................................................................................................................................................
Telefonický a emailový kontakt do lekárne
(výdajne):......................................................................................................................................
Telefonický kontakt žiadateľa: ....................................................................................................

...........................................................
podpis
Súčasne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov súhlasím na dobu neurčitú so spracovaním, evidenciou a uchovávaním osobných údajov za účelom
vydania povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti a registratúry poskytovateľov lekárenskej
starostlivosti.

Pri ustanovení nového odborného zástupcu držiteľ povolenia predkladá:
-

-

-

-

pracovnú zmluvu odborného zástupcu okrem prípadu, ak je odborný zástupca aj
štatutárnym orgánom držiteľa povolenia alebo členom štatutárneho orgánu držiteľa
povolenia - overenú
doklad o odbornej spôsobilosti odborného zástupcu:
 licencia na výkon zdravotníckeho povolania, resp. licencia na výkon činnosti
odborného zástupcu s vyznačenou právoplatnosťou - overená
 diplomy – Mgr., PharmDr., diplom o špecializácii, vysvedčenie – podľa druhu
poskytovania lekárenskej starostlivosti - overené
doklad o dôveryhodnosti odborného zástupcu (čestné vyhlásenie) podľa § 10 ods. 1
písm. a) až d) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení
neskorších predpisov, aj ak je členom štatutárneho orgánu alebo ak ho ustanovil
žiadateľ, ktorým je fyzická osoba - overený
výpis z registra trestov odborného zástupcu, nie starší ako tri mesiace – tento zabezpečí
úrad elektronicky
čestné vyhlásenie odborného zástupcu, že vykonáva činnosť odborného zástupcu len na
jednom mieste výkonu činnosti - overené
čestné vyhlásenie držiteľa povolenia, že sa údaje, na základe ktorých bolo vydané
pôvodné povolenie, nezmenili - overené

Žiadateľ je povinný zaplatiť správny poplatok – 50 € (v súlade so Sadzobníkom
správnych poplatkov, položka 150 písm. a doklad o zaplatení doložiť do spisu

-

Poplatok sa hradí pri prevzatí rozhodnutia v pokladni TTSK v rámci úradných
hodín !

