
 

Katedra chemickej teórie liečiv, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava 

 
 Všeobecná a anorganická chémia 

 
 Skúška – organizácia, podmienky 
 

 
✓ Skúška z predmetu Všeobecná a anorganická chémia sa koná výlučne písomnou formou v termínoch od 2.1. 2023 

do 10.2. 2023. 
✓ Na skúšku sa študent dostane, len ak bol na všetkých laboratórnych cvičeniach a seminároch, napísal všetky testy 

a zaplatil za ním rozbité laboratórne sklo a zničené laboratórne pomôcky a prístroje. 
✓ Nie je dovolené písať náhradný test a zúčastniť sa na skúške z predmetu v ten istý deň. Percentuálne koeficienty 

za semináre platia len počas skúškového obdobia aktuálneho zimného semestra. 
✓ Ak študent na skúške neuspeje, je povinný absolvovať celý program predmetu Všeobecná a anorganická chémia 

(prednášky a semináre). Laboratórne cvičenia po predložení žiadosti môžu byť po posúdení uznané. 
 
Organizácia skúšky 
✓ Skúška je formou písomného testu v termínoch uvedených dolu.  
✓ Test má dve časti (časť I., časť II.): 
✓ I. časť (max. počet  bodov 60, trvanie 75 min) - Všeobecná chémia  
✓ II. časť (max. počet bodov 60, trvanie 75 min) - Anorganická chémia (chémia prvkov a ich zlúčenín) 
✓ Celkové trvanie skúšky je 150 min. 
 
✓ Písomná skúška sa uskutoční dňa 20.12. 2022 a v nasledujúcich termínoch v skúškovom období zimného 

semestra 2022/2023: 10.1., 17.1., 24.1., 31.1. a 7.2. 2023 vždy v utorok o 8:00. 
✓ Podmienkou účasti na termíne skúšky dňa 20.12. 2022 je dosiahnutie minimálne 80% zo súčtu 

maximálnych počtov bodov štyroch písomných testov č.1 až č. 4. 
✓ Pri prvom zápise predmetu sú tri termíny na skúšku. Jej úspešné absolvovanie sa odporúča ako predpoklad na 

účasť na skúške z predmetu Organická chémia I v letnom semestri. 
✓ Ak je predmet prenosový, sú dva termíny na skúšku. 
✓ Skúška sa realizuje v miestnosti špecifikovanej v AIS alebo zverejnenej iným spôsobom. 
✓ Študent sa prihlasuje na skúšku elektronicky v AIS. Na skúške sa môže zúčastniť len študent, ktorý je zapísaný 

v AIS na daný termín skúšky. 
✓ Na skúšku sa možno prihlásiť do 12:00 v posledný pracovný deň pred dňom konania skúšky, potom je termín 

záväzný. Maximálny počet študentov na skúške je 100. 
✓ Neúčasť na skúške sa neospravedlňuje a sa klasifikuje ako „neprospel“ (FX). 
✓ Akceptované ospravedlnenie je lekárske potvrdenie o  ochorení alebo doklad o inom vážnom probléme brániacom 

účasti na skúške. Sken originálneho dokumentu sa doručí do 3 dní po skúške osobne alebo e-mailom na adresu 
kchtl@fpharm.uniba.sk alebo poštovou doporučenou zásielkou na adresu: Katedra chemickej teórie liečiv FaF UK, 
Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava (platí dátum poštovej pečiatky).  

 
Hodnotenie výsledku skúšky 
✓ Súčet bodov za seminárové testy a laboratórny test sa započíta ako 30% do známky za predmet. 
✓ Výsledok písomnej skúšky sa započíta ako 70% do známky za predmet. 
✓ V oboch častiach I. a II. musí študent súčasne mať minimálne 60% maximálneho počtu bodov za danú časť. 
✓ Študent má právo v určenom čase nahliadnuť do skúškového testu. 
✓ Na výsledok skúšky sa vzťahuje nasledujúca klasifikačná stupnica a počet kreditov.  
 
Klasifikačná stupnica  
Úspešnosť (%) Známka Počet kreditov 
 
90,1 – 100,0 A (1) (prospel) 8 
82,1 –  90,0 B ( 1,5) (prospel) 8 
74,1 –  82,0 C ( 2 ) (prospel) 8 
66,1 –  74,0 D ( 2,5) (prospel) 8 
60,0 –  66,0 E ( 3) (prospel) 8 
< 60,0 FX (neprospel) – 
 
V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie, resp. na základe nariadenia z rektorátu alebo dekanátu fakulty môže 
dôjsť k zmene štýlu výučby a skúšok na distančný. V prípade takejto zmeny budú študenti informovaní o nových 
postupoch prostredníctvom školského e-mailu (uniba.sk) alebo cez iný on-line komunikačný kanál (MS Teams). 
 
Bratislava, 12. september 2022 
 
 doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. 
 vedúca katedry 
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