PRÍRUČKA PRE UCHÁDZAČA
o štúdium na Farmaceutickej Fakulte UK v Bratislave
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FARMACEUTICKÁ FAKULTA UK V BRATISLAVE
VZNIK A ROZVOJ
Farmaceutická
fakulta
Univerzity
Komenského
v Bratislave
(ďalej
Farmaceutická fakulta UK) bola založená
1. septembra 1952. Počas akademického
roka 1953/1954 prešla z pôvodného
štvorročného na päťročné magisterské
štúdium v študijnom programe Farmácia.
V roku 1958 začala výstavbu vlastného
sídla na ulici Odbojárov 10, ktorá bola
slávnostne otvorená v roku 1960 a je
sídlom fakulty dodnes. Od roku 2002
ponúka aj trojročné bakalárske štúdium v
študijnom programe Zdravotnícke a
diagnostické pomôcky.
V akademickom roku 2022 – 2023 fakulta
oslavuje 70. výročie svojho založenia. Za
svoju históriu vychovala viac ako 11,5-tisíc
absolventov. Patrí k pevným pilierom
Univerzity Komenského vo všetkých
oblastiach. Dodnes ostáva jedinou
farmaceuticky zameranou fakultou na
Slovensku, pričom v rokoch 1960 – 1969

bola jedinou svojho druhu v celom
Československu. Vychováva originálneho
odborníka na lieky a zdravotnícke pomôcky
integrovaním
interdisciplinárnych
poznatkov v rámci farmaceutických vied.
Významná je jej prestíž ako európskej
akademickej inštitúcie. Je súčasťou
celouniverzitných excelentných pracovísk
pre biomedicínsky výskum. Je partnerom
viac ako troch desiatok zahraničných
vedecko-výskumných pracovísk z celého
sveta, členom združení EPSA (European
Pharmaceutical Students´ Association)
a IPSF
(International
Pharmaceutical
Students´ Federation. Na fakulte pôsobili
a pôsobia významní odborníci, ktorí sú
nositeľmi nových smerov a prístupov vo
vedeckovýskumnej
aj
výchovnovzdelávacej činnosti.
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PREČO ŠTUDOVAŤ FARMÁCIU
ČO VŠETKO GARANTUJE SÚČASNÚ
MEDZINÁRODNÚ REPUTÁCIU A UZNANIE?
Farmaceutická
fakulta
Univerzity
Komenského v Bratislave stála pri
formovaní
odboru
a je
jedinou
vysokoškolskou
inštitúciou,
ktorá
pripravuje absolventov pre všetky sféry
činností farmaceuta v spoločnosti. Rozvíja
farmaceutický
výskum
a prispieva
k poznaniu aj v ďalších súvisiacich vedných
disciplínach z oblasti chémie, biológie,
fyziky a iných.
Farmácia je vzrušujúca oblasť, ktorá napĺňa
túžbu chrániť či prinavracať zdravie,
získavať mimoriadne bohaté poznatky prírodovedné, medicínske a technologické,
a tak napĺňať i svoje osobné profesionálne
ambície s cieľom poskytovať nádej chorým
pacientom prostredníctvom bezpečných,
kvalitných a účinných liekov a pomôcok,
ktoré ich vyliečia.

VYSOKÚ

DOMÁCU

AJ

Farmaceutická fakulta prevádzkuje dve
lekárne - Univerzitnú lekáreň, ktorá je
najväčšou verejnou lekárňou na Slovensku
a zároveň plní aj úlohu praktickej výučbovej
základne pre študentov, ako aj v rámci
špecializačného štúdia. Druhá verejná
lekáreň je Fakultná lekáreň, ktorá je
súčasťou
budovy,
v
ktorej
sídli
Farmaceutická fakulta. Funguje tiež ako
výučbová základňa pre slovenských a
zahraničných študentov farmácie.
V rámci programu Erasmus+ majú študenti
možnosť
absolvovať
jednoči
dvojsemestrálne štúdium, alebo stáž na
jednej z 31 zahraničných univerzít či stáž
v lekárni ako súčasť povinnej 6-mesačnej
lekárenskej praxe.

2

UPLATNENIE PRE ABSOLVENTOV
FARMACEUTOV NIKDY NIE JE DOSŤ!

Absolventi farmaceutického štúdia nachádzajú
uplatnenie nielen na Slovensku, ale i v zahraničí,
predovšetkým ako lekárnici verejných a nemocničných
lekární, tiež ako klinickí farmaceuti na oddeleniach
nemocníc, ako pracovníci farmaceutických spoločností
vo výrobe, výskume a distribúcii liekov, v regulačných
autoritách, v poisťovniach ako revízni farmaceuti, ale aj
ako pracovníci vedeckých, výskumných i kontrolných
ústavov a laboratórií, a tiež ako pedagogickí pracovníci
na stredných či vysokých školách pri výchove
a vzdelávaní študentov s farmaceutickým zameraním.

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA ŠTÚDIUM
PODANIE PRIHLÁŠKY
Termín podania prihlášky na spojený študijný program FARMÁCIA vyučovaný v slovenskom je
do 28. februára 2022 a v anglickom jazyku do 31. 7. 2022. Na bakalársky študijný program
ZDRAVOTNÍCKE A DIAGNOSTICKÉ POMÔCKY vyučovaný v slovenskom jazyku sa treba
prihlásiť do 30. júna 2022. Do tohto dátumu musí byť prihláška doručená aj v tlačenej podobe
spolu s povinnými prílohami na adresu fakulty:
Farmaceutická fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
Odbojárov 10
832 32 Bratislave
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POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE
Suma poplatku: 50 €
Číslo účtu: 7000083012/8180
IBAN: SK 84 8180 0000 0070 0008 3012
Banka: Štátna pokladnica
SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: 648003
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko
Konštantný symbol: 558

PRIJÍMACIA SKÚŠKA
Prijímaciu skúšku je možno vykonať aj
opakovane so zohľadnením najlepšieho
výsledku.
Prebieha
prostredníctvom
spoločnosti realizujúcej porovnávacie
skúšky
(https://scio.sk/nps/terminy-amiesta.asp) v niekoľkých mestách na
Slovensku, vo viacerých termínoch od
decembra do mája. Pre magisterský
študijný program Farmácia pozostáva
z testových otázok z biológie a chémie
a z testu
všeobecných
študijných
predpokladov. Pre bakalársky študijný
program Zdravotnícke a diagnostické
pomôcky pozostáva z testových otázok

z biológie a z testu všeobecných študijných
predpokladov.
Fakulta ponúka možnosť prijatia aj bez
testovania víťazom v celoštátnom kole
olympiády pre žiakov stredných škôl
v predmete biológia alebo chémia a tiež
uchádzačom so stanoveným celkovým
priemerným prospechom v posledných 4
rokoch štúdia na strednej škole
všeobecného, alebo farmaceutického
zamerania podľa aktuálne platného
systému. Viac na stránke fakulty Prijímacie
konanie:
https://www.fpharm.uniba.sk/prijimacky/

Uchádzač sa môže na jednej prihláške prihlásiť na štúdium obidvoch študijných programov
uskutočňovaných na Farmaceutickej UK (magisterský študijný program – Farmácia a bakalársky
študijný program – Zdravotnícke a diagnostické pomôcky). Študent však musí splniť podmienky
pre všetky študijné programy, na ktoré sa prihlásil. Tieto výsledky sa prepočítavajú podľa kritérií
prijímacieho konania na daný študijný program. Ak uchádzač splní podmienky prijatia na viacero
študijných programov, bude prijatý na ten z nich, na ktorý sa prihlásil s najvyššou prioritou (v
poradí dôležitosti).
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DÔLEŽITÉ KONTAKTY
DÔLEŽITÉ KONTAKTY
ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

WEBOVÉ STRÁNKY

+421 2 501 17 145, -146, -147, -142, -144
studijne@fpharm.uniba.sk

www.fpharm.uniba.sk
www.facebook.com/FarmaciaUK

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY UCHÁDZAČOV
Odpovede na najčastejšie otázky uchádzačov o štúdium na Farmaceutickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave k podaniu prihlášky, k prijímaciemu konaniu a k testovaniu
uchádzačov spoločnosťou SCIO nájdeš na webe fakulty:
https://www.fpharm.uniba.sk/prijimacky/

TU TI PONÚKAME KRÁTKY VÝBER
Je potrebné na prihláške potvrdiť známky zo strednej školy?
Nie. Pošlite prihlášku bez vyplnenia známok. Ak sa uchádzate o prijatie bez testovania je potrebné
poslať s prihláškou aj úradne overené fotokópie ročníkových vysvedčení.

V elektronickej prihláške vidím, že poplatok za prijímacie konanie ešte nebol
zaplatený, ale ja už som ho zaplatil.
Zaplatenie poplatku sa kontroluje a eviduje v systéme AIS2 manuálne, evidované je ekonomickým
oddelením, pričom dochádza k časovému posunu. V prípade nezrovnalostí uchádzačov
kontaktujeme.

Musím sa prihlásiť zvlášť aj na Národné porovnávacie skúšky (NPS)?
Áno. Ak sa zúčastňujete prijímacieho konania testovaním, je nutné, aby ste sa potom, ako Vám príde
e-mail z FaF UK o spracovaní Vašej prihlášky a e-mail zo spoločnosti SCIO, prihlásili na testy NPS
spoločnosti SCIO, ktorá testy realizuje www.scio.sk.

Kedy a ako získam zľavový kupón na NPS?
Na zľavový kupón máte nárok doručením prihlášky na fakultu. Na uplatnenie zľavy počkajte na email z fakulty potvrdzujúci prijatie vašej prihlášky. Do niekoľkých dní spoločnosť SCIO vygeneruje
zľavový kupón, ktorý si vyzdvihnete na stránke spoločnosti pri prihlasovaní sa na skúšku.
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Počul som, že existujú skriptá z biológie a chémie. Kde sa dajú kúpiť?
Odporúčanou
literatúrou
sú
všetky
stredoškolské učebnice a iná študijná
literatúra, ktorá sa venuje biológii a chémii na
takej úrovni, aby uchádzač mohol byť
úspešný v rámci prijímacieho konania na FaF
UK. Dnes, na rozdiel od minulosti, neexistujú
žiadne oficiálne skriptá pre prípravu na
prijímacie konanie, ktoré by boli zároveň
zdrojom otázok pre NPS. Vzorové testy
nájdete na stránke spoločnosti SCIO.

Kedy sa dozviem, či som prijatý na
školu?
Po zasadnutí komisie dekana FaF UK, ktorá rozhodne o konečnom počte prijatých uchádzačov podľa
schválených pravidiel prijímacieho konania na daný akademický rok. Komisia zasadne v priebehu
mesiaca júl. Kritériom pre prijatie je poradie uchádzačov zostavené na základe výsledkov o úrovni
študijných predpokladov podľa NPS. Prijatým i neprijatým uchádzačom bude následne zaslané
písomné vyrozumenie na trvalú adresu do vlastných rúk uvedenú v prihláške.

Čo ak zabudnem potvrdiť svoj záujem o štúdium elektronickou návratkou?
V súlade so zákonom o vysokých školách strácate právo na zápis na štúdium a Vaše miesto bude
ponúknuté nasledujúcemu uchádzačovi podľa poradia úspešnosti.
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TVOJE MOŽNOSTI ŠTÚDIA NA FaF UK
Hlavným poslaním fakulty je vychovávať vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v študijnom
programe Farmácia, ktorí majú hlboké vedomosti o liečivách a liekoch, ich účinkoch a osude
v organizme. V študijnom programe Zdravotnícke a diagnostické pomôcky študenti získavajú
rozsiahle znalosti o materiáloch, o technológii výroby, a najmä o využiteľnosti zdravotníckych
a diagnostických pomôcok v preventívnej a liečebnej zdravotníckej starostlivosti. Fakulta
poskytuje vysokoškolské štúdium vo všetkých troch stupňoch. Bakalárske a magisterské
štúdium sa uskutočňujú v dennej forme. Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v dennej aj
externej forme. Ďalej sa na fakulte uskutočňujú rigorózne konania a špecializačné štúdiá. Na
Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v súčasnosti študuje takmer 1750
študentov. Okrem študentov zo Slovenska, prichádzajú študovať aj zahraniční študenti
z viacerých krajín, napr. Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Ukrajiny, Španielska, Talianska,
Číny, Portugalska, Iránu, Sýrskej arabskej republiky, Jordánska.

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM, I. stupeň vysokoškolského vzdelania
ŠTUDIJNÝ PROGRAM ZDRAVOTNÍCKE A DIAGNOSTICKÉ POMÔCKY
Štandardná dĺžka štúdia je najmenej tri
a najviac päť rokov. Štúdium je ukončené
priznaním titulu bakalár (Bc.). Absolventi
bakalárskeho študijného programu sa
stávajú
zdravotníckymi
pracovníkmi
v odbore Zdravotnícke vedy.
Absolventi
nachádzajú
uplatnenie
v špecializovaných oddeleniach nemocníc

a v iných zdravotníckych zariadeniach,
vo výdajniach zdravotníckych potrieb, vo
farmaceutickom priemysle s portfóliom
zdravotníckych pomôcok - vo výskume
a vývoji,
vo
výrobe,
v distribúcii,
v poisťovniach či v regulačných inštitúciách.

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM, II. stupeň vysokoškolského vzdelania
ŠTUDIJNÝ PROGRAM FARMÁCIA
Študijný program farmácia sa študuje
v spojenom I. a II. stupni so štandardnou
dĺžkou štúdia najmenej päť a najviac sedem
rokov. Realizuje sa v slovenskom a pre
samoplatcov aj v anglickom jazyku.
Štúdium charakterizuje vyvážený pomer
rozsahov jednotlivých foriem kontaktnej
výučby a široká ponuka povinne voliteľných
a voliteľných predmetov. Praktická výučba
študentov
je
špecifická
a zahŕňa
absolvovanie 6-mesačnej praxe počas
štúdia vo výučbových zariadeniach, ako aj
verejných lekárňach doma i v zahraničí.

Záverečné práce sú experimentálneho
charakteru. Výsledky výskumu sú počas
štúdia prezentované v rámci fakultných
a nadnárodných konferencií študentskej
vedeckej
činnosti,
účinkovaním
na domácich a zahraničných vedeckých
konferenciách a výstupmi vo forme
abstraktov
a vedeckých
článkov
v zborníkoch vedeckých podujatí a vo
vedeckých časopisoch. Štúdium je
ukončené udelením titulu magister (Mgr.).
Absolventi majú rozsiahle vedomosti
a praktické
zručnosti
so
širokým

7

uplatnením, napr. v regulovanom povolaní
farmaceut v lekárenstve, pri výrobe
a distribúcií liekov, klinickej praxi alebo

v zastúpení farmaceutickom spoločnosti.
Diplom získaný na Farmaceutickej fakulte
je akceptovaný v členských krajinách EÚ.

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM, III. stupeň vysokoškolského vzdelania
Farmaceutická
fakulta
Univerzity
Komenského považuje postgraduálne
štúdium za kľúčovú zložku budovania
dlhodobého
vedecko-výskumného
potenciálu. Doktorandské štúdium sa
realizuje prostredníctvom štvorročného
denného a päťročného externého štúdia.

V súčasnosti je možné na fakulte
študovať na III. stupni štyri akreditované
študijné programy, a to Farmakológia,
Farmaceutická chémia, Farmakognózia a
Klinická farmácia. Štúdium je ukončené
ziskom akademického titulu doktor philosophiae doctor (PhD.).

RIGORÓZNE KONANIE
Súčasťou rigorózneho konania je rigorózna
práca a rigorózna skúška. Uchádzač na
základe samostatného štúdia preukazuje,
že má v študijnom odbore hlbšie vedomosti
v jeho širšom základe a je spôsobilý si

samostatne osvojovať nové poznatky vedy
a praxe. Navyše je schopný získané
vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom
v praxi. Rigorózna skúška je ukončená
ziskom titulu doktor farmácie (PharmDr.).

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM
V roku 2013 získala Farmaceutická fakulta
UK v Bratislave akreditáciu MZ SR a získala
tak možnosť realizovať špecializačné
štúdium
v
špecializačnom
odbore
lekárenstvo.
Hlavnou
úlohou
špecializačného odboru lekárenstvo je
poskytovanie lekárenskej starostlivosti,
najmä zabezpečovanie a výdaj liekov,
zdravotníckych pomôcok, dietetických
potravín, prípravu, kontrolu a uchovávanie
liekov, poskytovanie farmaceutických
informácií a rád, dohľad nad liekovými
rizikami, interakciami a zneužívaním liekov.
Špecializačné štúdium nadväzuje na
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v
magisterskom študijnom programe a
študijnom odbore farmácia a trvá
štandardne tri roky, pretože k absolvovaniu

špecializačnej skúšky je potrebných
najmenej
36
mesiacov
odbornej
zdravotníckej
praxe.
Študenti
špecializačného štúdia musia absolvovať 4
týždne teoretickej prezenčnej výučby na
FaF UK, tzv. špecializačné kurzy a 3-dňové
sústredenie pred špecializačnou skúškou.
Prednášky v rámci špecializačných kurzov
sú zamerané predovšetkým na predmety
samotnej
špecializačnej
skúšky
–
lekárenstvo, farmakológia, technológia
liekov
a základy
komunikácie
pre
farmaceutov.
Špecializačným štúdiom si farmaceut
zvyšuje odbornú spôsobilosť na výkon
špecializovaných pracovných činností
a získava diplom o špecializácii.
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ERASMUS+
Erasmus+ je program Európskej únie v
oblasti vzdelávania, odbornej prípravy,
mládeže a športu. Na pôde vysokých škôl je
zameraný na podporu vzdelávania
študentov, ale i na podporu a prehlbovanie
akademicko-vedeckej spolupráce medzi
partnerskými
univerzitami,
a
to
prostredníctvom mobility akademických
pracovníkov. Nový program má v rokoch
2021 – 2027 priniesť inovatívne zmeny ako
v oblasti študentských mobilít, tak i v
podpore
medzinárodnej
spolupráce
univerzít zapojených do programu
Erasmus+. Študenti Farmaceutickej fakulty
UK v Bratislave sa programu Erasmus/
Erasmus+ zúčastňujú od roku 2003. Počnúc
akademickým rokom 2009/2010 sa začal
prejavovať intenzívnejší záujem aj zo strany
zahraničných
univerzít
a
počet
zahraničných študentov má stále rastúcu

tendenciu. V rámci programu Erasmus+
majú študenti možnosť absolvovať jedno- či
dvojsemestrálne štúdium, alebo stáž na
jednej z 31 zahraničných univerzít a v
posledných rokoch sú mimoriadne
obľúbené stáže v lekárni ako súčasť
povinnej 5-mesačnej lekárenskej praxe. Sú
neoceniteľnou príležitosťou na prehĺbenie
teoretických vedomostí a získanie nových
praktických zručností. Absolventské stáže
umožňujú zase čerstvým absolventom
nadobudnúť ďalšie cenné praktické
skúsenosti a zvýšiť si tak kvalifikáciu ešte
pred nástupom do zamestnania. Program
Erasmus+ výrazne ovplyvňuje myslenie
mladých ľudí a ponúka celý rad benefitov,
ktoré v konečnom dôsledku vedú k
osobnostnému a profesionálnemu rastu
študenta a k uvedomeniu si svojej hodnoty
pre spoločnosť.

PARTNERSKÉ UNIVERZITY (zoznam zahraničných univerzít je priebežne
aktualizovaný na webovej stránke)
KU Leuven
Medical University of Plovdiv
Sofia University "St. Kliment Ohridski"
Masarykova univerzita Brno
University of Eastern Finland
Université de Lorraine
Université de Paris
University of Pécs
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Medical University of Silesia
University of Silesia in Katowice
Cracow University of Technology
AGH University of Science and Technology
Poznań University of Technology
Egas Moniz, CRL – Cooperativa de Ensino Superior,
Monte de Caparica
Universidade do Porto

George Emil Palade University of Medicine,
Pharmacy, Science, and Technology of Targu Mures
University of Ljubljana
Universidad CEU San Pablo
Universidad Complutense Madrid
Universitat de Barcelona
Universidad de Castilla-La Mancha
Universidad de Granada
Universidad de Murcia
Universidade de Santiago de Compostela
Universitat de València
Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna
Università degli Studi di Messina
Università degli Studi “G. d’Annunzio“ Chieti –
Pescara
Ankara University
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ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT NA FaF UK
KTO SME A ČO ROBÍME?
Slovenský spolok študentov farmácie
(SSŠF) je organizácia založená a vedená
študentmi Farmaceutickej fakulty UK. Je to
spolok „nadšencov“, ktorých teší urobiť
niečo pre spoločnú vec.
SSŠF organizuje množstvo vzdelávacích
podujatí od prednášok na témy, ktoré nie sú
bežne zahrnuté v študijnom pláne ako sú
Lekárenské paragrafy, Chcem viac, Kurz
lekárenskej komunikácie, rôzne odborné
projekty ako Majstrovstvá v lekárenskej
komunikácii, Majstrovstvá magistraliter
prípravy, Clinical Skills Event, Mentoring
projekt. Spolok organizuje aj najväčší veľtrh
práce farmaceutického prostredia –
Kariérne dni farmaceutov, ktorý prináša pre
našich študentov aktuálne a komplexné
informácie o kariérnych možnostiach.
Všetky tieto projekty a aktivity majú jeden
spoločný cieľ, a tým je ponúknuť študentom
farmácie možnosť rozvoja.
PLESY, TEAMBUILDINGY
Štúdium na našej fakulte nie je iba o učení,
je aj o medziľudských vzťahoch a tie
pravidelne utužujeme na Lodenici UK.
Pivečko, relax, grilovačka a partia
spolužiakov sú neodmysliteľnou súčasťou
Teambuildingu, a práve vďaka nim je to
jedno z najobľúbenejších podujatí na našej
fakulte. Žiaden farmaceut nemôže
vynechať Ples farmaceutov, aj keď ho na
ďalší deň skoro ráno čaká pár hodín v
labáku. Všetci tretiaci sa môžu tešiť na
Tabletku farmaceutov, na ktorej sa
oficiálne prehupnú do druhej polovice

štúdia lámaním symbolickej tabletky. Ples a
Teambuilding sú akcie, ktoré netreba
opisovať, ale treba ich zažiť.
PHARMFUTSAL CUP
Pre študentov so športovým duchom
pravidelne organizujeme náš tradičný
PharmFutsal Cup, ktorý sa koná vždy pred
Vianocami a Veľkou nocou. Na férový
priebeh hry každoročne dozerajú naši
vyučujúci z Katedry telesnej výchovy a
športu.
Okrem športového vyžitia na všetkých čaká
chutné občerstvenie a pre tých
najšikovnejších budú pripravené aj
zaujímavé ceny.
POĎ S NAMI DO SVETA!
Pre všetkých farmaceutov, ktorých láka
svet, ponúkame možnosti ako spraviť prvý
krok vo svojej medzinárodnej kariére,
spoznať kultúru iných krajín a nadviazať
priateľstvá na celý život. Vďaka tomu, že
sme súčasťou medzinárodných asociácií
študentov
farmácie,
reprezentujeme
slovenských študentov farmácie na
medzinárodných
kongresoch
IPSF
(International Pharmaceutical Students´
Federation),
EPSA
(Europenian
Pharmaceutical Students´ Association).
Všetci naši členovia majú možnosť
uchádzať sa o letné odborné absolventské
stáže, krátkodobé výmenné projekty ako
napríklad najobľúbenejší SEP (Student
Exchange Programme), na ktorom sa
študenti môžu zúčastniť profesionálnej
výmennej stáže vo viac ako 80 krajinách
sveta. Okrem skúseností na teba čaká aj
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nezabudnuteľný zážitok. Naši členovia
majú taktiež možnosť zúčastniť sa na
študentských kongresoch spolu s nami a
stať sa svetovými profesionálmi.
FARMAKOVINY, SPRIEVODCOVIA...
Už od roku 2012 sa začalo formovať
oficiálne periodikum Slovenského spolku
študentov
farmácie
pod
názvom
Farmakoviny. Hlavnou myšlienkou jeho
vzniku bolo priniesť medzi študentov
informácie o dianí na fakulte a reportáže zo
študentských mobilít. Postupom rokov sa
obsah Farmakovín prehĺbil a v súčasnosti v
nich môžete nájsť aj inšpiratívne rozhovory
s úspešnými absolventami, rozhovory s

pedagogickým osadenstvom FaF UK,
odborné články z pera študentov a stále
veľmi populárne články zo študentských
stáží a mobilít, ktoré sú studnicou inšpirácie
pre mladšie ročníky. Okrem Farmakovín
vydávame aj ďalšie dve publikácie –
Sprievodca
prváka
a Sprievodca
absolventa.
Pravidelnými
článkami
prispievame aj na náš blog SSŠF, ktorý si
môžete prečítať na našej webovej stránke.
Viac o fungovaní nášho spolku môžete
nájsť na webovej stránke www.sssf.sk, na
Facebooku: Slovenský spolok študentov
farmácie
a taktiež
na
Instagrame:
spsaslovakia.
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ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ČINNOSŤ (ŠVČ)
Študentská vedecká činnosť je určená
hlavne tým študentom, ktorí sú ochotní čoto obetovať zo svojho voľného času a stráviť
ho prácou v laboratóriu, lebo aj takto
získané
skúsenosti
prispievajú
k formovaniu profesionálnej osobnosti
budúcich farmaceutov.
Adekvátnym priestorom na zverejnenie
výsledkov prác študentov sú študentské
vedecké konferencie. Pre študentov
farmácie je najprestížnejšia Nadnárodná
študentská vedecká konferencia, ktorou
vrcholia fakultné študentské vedecké

konferencie štyroch farmaceutických fakúlt
z Čiech a Slovenska.
Vynikajúce výsledky našich študentov
odzrkadľujú úroveň vedecko-výskumnej
činnosti jednotlivých pracovísk a sú
dôkazom toho, že na Farmaceutickej
fakulte Univerzity Komenského existuje
základňa
študentov,
ktorí
sú
perspektívnymi pre formovanie novej
generácie pedagogických a výskumných
pracovníkov v odbore farmácia.
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POZNÁMKY:

„EŠTE CHCEM DODAŤ, ŽE SOM FARMACEUT
A VIEM O LIEKOCH VŠETKO.“

