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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty (ďalej len „fakulta“ alebo 

„FaF UK“) vydáva za účelom organizačného zabezpečenia, priebehu a vyhodnocovania 

študentskej ankety na FaF UK túto smernicu. 

 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Táto smernica upravuje organizačné zabezpečenie, priebeh a vyhodnocovanie 

študentskej ankety na FaF UK. 
(2) Študentská anketa je uskutočňovaná v súlade s § 70 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 

Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“). 

(3) Zámerom študentskej ankety je skvalitnenie pedagogického procesu a prostredia na 
štúdium na FaF UK. 

 
Čl. 2 

Obsahová štruktúra študentskej ankety a technické zabezpečenie 
 

(1) FaF UK systematicky overuje formou študentskej ankety dostatočné priestorové, 
materiálne, technické, informačné a personálne zabezpečenie uskutočňovania 
študijného programu 
a) priebežne, 
b) pravidelne a 
c) ad hoc. 

(2) Študentská anketa sa realizuje v nasledujúcich oblastiach: 
a) všeobecné témy, 
b) študijné programy, 
c) predmety jednotlivých študijných programov. 

(3) Všeobecné témy sa týkajú činnosti fakulty ako celku, pričom sa netýkajú priamo 
výučby, ale sú zamerané na poskytované služby, či už priamo fakultou (jej 
zamestnancami), alebo tretími subjektmi (stravovacie služby a pod.). 

(4) V zmysle ods. 2 písm. b) a c) sa študent môže vyjadriť iba ku študijnému programu 
uskutočňovaného na FaF UK a len ku študijnému programu, na ktorý je zapísaný a 
predmetom, ktoré má študent v danom semestri zapísané alebo absolvoval v rámci 
štúdia, pokiaľ sa jedná o absolventa. 

(5) Otázky študentskej ankety schvaľuje dekan po prerokovaní vo Vedení FaF UK 
najneskôr dva týždne pred začiatkom študentskej ankety. 

(6) Technické zabezpečenie študentskej ankety vykonáva útvar informačných 
technológií (IIKS). Rozhodnutia o prevádzkových aspektoch študentskej ankety 
spadajú do pôsobnosti prodekana pre informačné technológie. O zásadných 
technických aspektoch študentskej ankety prodekan pre informačné technológie 
informuje na zasadnutiach Vedenia FaF UK. 

 
 



 

 

Čl. 3 
Priebeh študentskej ankety 

 
(1) Študentská anketa je uskutočňovaná v semestri akademického roka alebo počas 

skúškového obdobia. 
(2) Právo zúčastniť sa študentskej ankety má každý študent FaF UK. Účasť študentov v 

študentskej ankete je anonymná. Študentská anketa je realizovaná elektronicky. Po 
ukončení vypĺňania študentskej ankety daným študentom sú všetky ukladané osobné 
a prihlasovacie údaje anonymizované. 

(3) Vyučujúci je povinný na základe výzvy dekana vyjadriť sa k hodnoteniu svojho 
predmetu. 

(4) Garant študijného programu je povinný na základe výzvy dekana vyjadriť sa k 
hodnoteniu svojho študijného programu. 

(5) Ak je hodnotený zamestnanec povinný sa vyjadriť podľa ods. 3 alebo 4, musí tak urobiť 
písomnou formou. 

(6) K výsledkom ankety a k súvisiacim prijatým opatreniam pripraví dekan v spolupráci 
s Vedením FaF UK písomné stanovisko. Písomné stanovisko sa zverejňuje na 
webovom sídle fakulty. 
 

Čl. 4 
Zverejňovanie výsledkov študentskej ankety 

 
(1) Študentská anketa prebieha v nasledujúcich fázach: 

a) Sprístupnenie ankety je spravidla možné v priebehu celého akademického roka, 
vrátane skúškovej časti semestra. 

b) Vyhodnotenie ankety prebieha bezprostredne po uzavretí ankety a trvá spravidla 
2 týždne. 

c) Zverejnenie výsledkov nasleduje bezprostredne po prerokovaní výsledkov 
ankety Vedením FaF UK. 

d) Písomné stanovisko dekana k výsledkom ankety sa zverejňuje najneskôr ku konci 
akademického roka, v ktorom bola študentská anketa realizovaná. 

 
Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania. 
 
 
 
 
 
V Bratislave 12.4.2022   prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH. v.r.  
        dekan FaF UK 


