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Vnútorný predpis č. 4/2022 Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského 

v Bratislave, Farmaceutickej fakulty (ďalej len „Študijný poriadok FaF UK“) v súlade s §27 ods. 

1 písm. a) a § 33 ods. 3 písm. a) 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“) bol schválený v Akademickom senáte Univerzity Komenského v Bratislave, 

Farmaceutickej fakulty (ďalej len „Akademický senát FaF UK“) dňa  15.3.2022 a v súlade s § 33 

ods. 5 zákona o vysokých školách Akademickým senátom Univerzity Komenského 

v Bratislave dňa  20.4.2022.  

 

 

 
Čl. I 

 
Študijný poriadok FaF UK sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 
Článok 41 sa dopĺňa a znie nasledovne: 
Dekan môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa na základe písomnej žiadosti študenta 

a) udeliť výnimku z termínov fakultného harmonogramu štúdia, 
b) udeliť výnimku z kontrolných etáp štúdia, 
c) udeliť výnimku z maximálnej dĺžky prerušenia štúdia, 
d) umožniť prerušenie štúdia v prípade, ak študent nemá splnené podmienky kontrolnej 

etapy štúdia alebo 
e) odpustiť zmeškanie lehoty podľa tohto študijného poriadku. 

 

 

Čl. II 

 

Študijný poriadok FaF UK sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

Za článok 43 sa vkladá nový článok 43a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

Čl. 43a 

Osobitné ustanovenia 

 

(1)  Dekan môže v osobitných prípadoch vzniknutých v dôsledku mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu po prechádzajúcom písomnom súhlase 

rektora upraviť harmonogram štúdia podľa čl. 7 ods. 6 a 7 aj po uplynutí lehoty podľa 

čl. 7 ods. 6. 

 

(2)  Dekan môže v osobitných prípadoch vzniknutých v dôsledku mimoriadnej situácie, 



 

 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu udeliť študentovi výnimku podľa čl. 41 

písm. a) až e) aj bez písomnej žiadosti študenta. 

 
 

Čl. III 

 

Študijný poriadok FaF UK sa mení nasledovne: 

 

Článok 27, odsek 4 znie: 

Počet kreditov pridelených k činnostiam doktoranda je uvedený v opise študijného 

programu. 

 

Článok 43, odsek 3 znie: 

Prílohami tohto študijného poriadku sú: 

Príloha č. 1 Minimálne počty kreditov v kontrolných etapách štúdia 
Príloha č. 2 Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, hodnotenia a evidencie 

študijných výsledkov na fakultách UK 
Príloha č. 3 Obsahové náležitosti rozhodnutí 
Príloha č. 4 Vzor rozhodnutia o vylúčení študenta zo štúdia. 

 

Príloha č. 3 Pridelenie kreditov jednotlivým druhom činností doktoranda sa zo Študijného 

poriadku FaF UK vyníma. 

 

Príloha č. 4 Obsahové náležitosti rozhodnutí sa prečísluje na Prílohu č. 3 

 

Príloha č. 5 Vzor rozhodnutia o vylúčení študenta zo štúdia sa prečísluje na Prílohu č. 4. 

 

 
Čl. IV 

Prechodné ustanovenia 

 

Tento Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, 

Farmaceutickej fakulty nadobúda platnosť dňom jeho schválenia v Akademickom senáte 

Univerzity Komenského v Bratislave a účinnosť dňa 1. septembra 2022. 

 

 

V Bratislave, 21.3.2022  

  
RNDr. František Bilka, PhD. prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH. 

predseda Akademického senátu FaF UK dekan FaF UK 



 

 

  
V Bratislave, ........................ 2022  

  

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

predsedníčka Akademického senátu UK rektor UK 

       


