
– 30 – 

VÝUČBOVÉ MIESTNOSTI  

Prednáškové učebne: 

Miestnosť Adresa Blok * Kapacita miestnosti 

Aula FaF UK Odbojárov 10 – prízemie D 290 miest 

151 Odbojárov 10 – I. posch. E 96 miest 

419 Odbojárov 10 – IV. posch. B 96 miest 

102 Kalinčiakova ul. 8 – I. posch. K 150 miest 

105 A Kalinčiakova ul. 8 – I. posch. K 50 miest 

105 B Kalinčiakova ul. 8 – I. posch. K 90 miest 

Seminárne učebne: 

Miestnosť Adresa Blok * Kapacita miestnosti 

150 (OSM 1) Odbojárov 10 – I. posch. E 20 miest 

144 (OSM 2) Odbojárov 10 – I. posch. E 24 miest 

143 (OSM 3) Odbojárov 10 – I. posch. E 30 miest 

142 (OSM 4) Odbojárov 10 – I. posch. E 30 miest 

141 (OSM 5) Odbojárov 10 – I. posch. E 30 miest 

236 Kalinčiakova ul. 8 – II. posch. M 25 miest 

238 Kalinčiakova ul. 8 – II. posch. M 30 miest 

330 (KBMBL) Kalinčiakova ul. 8 – III. posch. L 25 miest 

404 (KORF) Kalinčiakova ul. 8 – IV. posch. L 20 miest 

407 (KORF) Kalinčiakova ul. 8 – IV. posch. L 25 miest 

409 Kalinčiakova ul. 8 – IV. posch. L 30 miest 

414 (KORF) Kalinčiakova ul. 8 – IV. posch. L 20 miest 

 * značenie blokov v areáli FaF UK (Odbojárov 10 a Kalinčiakova 8) pozri na strane 69 

ŠTUDIJNÍ PORADCOVIA – ČLENOVIA PEDAGOGICKEJ KOMISIE 

I. akademický rok PharmDr. Eva Kráľová, PhD.  (02) 501 17 363 

II. akademický rok PharmDr. Vladimír Forman, PhD.  (02) 501 17 208 

III. akademický rok PharmDr. Katarína Maráková, PhD.  (02) 501 17 248 

IV. akademický rok PharmDr. Andrea Balažová, PhD. 
 (02) 501 17 309, 316  
     VoIP klapka: 9-32-315 

V. akademický rok Mgr. Ondrej Sprušanský, PhD.  (02) 501 17 376 
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HARMONOGRAM NA AKADEMICKÝ ROK 2020/2021 

Zimný semester 

Zápis študentov 

1. rok Mgr. a 1. rok Bc. 3. septembra 2020 

2. rok Mgr.  8. septembra 2020 

3. rok Mgr. 7. septembra 2020 

4. rok Mgr. 4. septembra 2020 

5. rok Mgr. 2. septembra 2020 

2. rok Bc. a 3. rok Bc. 9. septembra 2020 

Výučba 

1. – 4. rok štúdia Mgr. 
1. – 3. rok štúdia Bc. 

21.09.2020 – 18.12.2020 

3. rok Bc. prax   
2 týždne 

07.09.2020 – 18.09.2020 

5. rok štúdia Mgr. 
5-mesačná prax 

01.08.2020 – 31.12.2020 

Skúškové obdobie 
1. – 5. rok štúdia 04.01.2021 – 12.02.2021 

Prihlasovanie na skúšky  05.12.2020 – 12.02.2021 

Štátna skúška 5. rok štúdia Mgr. 25.01.2021 – 05.02.2021 

 
Prihlasovanie na štátne skúšky 
Mgr. 

04.01.2021 - 08.01.2021 

Letný semester 

Výučba 

1. – 3. rok štúdia Mgr. 
1. – 2. rok štúdia Bc. 

15.02.2021 – 14.05.2021 

4. rok štúdia Mgr.: Výučba 
Prax 4 týždne 

15.02.2021 – 23.04.2021 
26.04.2021 – 21.05.2021 

5. rok štúdia Mgr. 15.02.2021 – 23.04.2021 

3. rok štúdia Bc. 15.02.2021 – 09.04.2021 

Skúškové obdobie 

1. – 4. rok štúdia Mgr. 
1. – 2. rok štúdia Bc. 

17.05.2021 – 30.06.2021 

3. rok štúdia Bc. 12.04.2021 – 07.05.2021 

Prihlasovanie na skúšky 1.–4. rok 
štúdia Mgr., 1.–2. rok štúdia Bc. 

08.05.2021 – 30.06.2021 

Odovzdanie diplomových 
prác 

5. rok štúdia Mgr. do 23.04.2021 

Odovzdanie bakalárskych 
prác 

3. rok štúdia Bc. do 03.05.2021 

Štátna skúška a obhajoba 
diplomovej práce 

5. rok štúdia Mgr. 17.05.2021 – 28.05.2021 

Prihlasovanie na štátne skúšky Mgr. 26.04.2021 – 29.04.2021 

Štátna skúška a obhajoba 
bakalárskej práce 

3. rok štúdia Bc. 31.05.2021 – 04.06.2021 

Prihlasovanie na štátne skúšky Bc. 03.05.2021 – 06.05.2021 

Opravný/náhradný termín ŠS a obhajoby záverečnej 
práce  

16.08.2021 – 31.08.2021 

Hlavné prázdniny 01.07.2021 – 31.08.2021 



– 44 – 

Trojročný bakalársky študijný program 
zdravotnícke a diagnostické pomôcky v študijnom 

odbore zdravotnícke a diagnostické pomôcky 
 

1. rok štúdia – odporúčaný študijný plán  

ZIMNÝ SEMESTER – POVINNÉ PREDMETY 

Kód PREDMET VYUČUJÚCI 
ROZSAH 
VÝUČBY 

KREDIT 

KFT/05-Bc/00 Biológia  
Dr. Sprušanský, Dr. 
Šrankova, Dr. Piváčková 

2/0/1 S 5 

KFT/02-Bc/00 Anatómia a fyziológia človeka 
doc. Stankovičová,  
Dr. Kráľová, Dr. Jankyová,  
doc. Paul Hrabovská  

2/0/2 S 5 

KFCHL/07-Bc/00 Fyzika pre zdravotníkov 
doc. Gallová,  
Ing. Oremusová 

2/0/3 S 5 

KGF/11-Bc/00 Zdravotnícke pomôcky I.  
Dr. Raučinová,  
Dr. Selčanová, Dr. Šimunková 

2/0/0 S 5 

KFCHL/10-Bc/00 Vybrané kapitoly z matematiky  
doc. Frecer,  
doc. Chovancová 

1/2/0 S 5 

KORF/15-Bc/00 Základy etiky (1) Dr. Lehocká 1/0/0 S 2 

KJ/09-Bc/15 
Základy latinského jazyka pre 
zdravotníckeho pracovníka (1) 

doc. Ozábalová, Dr. Lábaj 0/2/0 S 2 

KJ/01-Bc/00 
Odborná jazyková príprava 
z anglického jazyka (1) 

Dr. Kližanová, Dr. Žufková 0/2/0 S 1 

KTV/01-Bc/00 Telesná výchova (1) 
Dr. Tibenská, Dr. Ludvig,  
Dr. Nagyová, Dr. Tokár 

0/0/2 - 

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

KORF/02-Bc/00 Dejiny farmácie doc. Tesař, Dr. Capandová 0/2/0 S 5 

KFCHL/13-Bc/00 Základy aplikovanej štatistiky Dr. Fazekaš  2/1/0 S 5 

LETNÝ SEMESTER   –    POVINNÉ PREDMETY 

KFT/13-Bc/00 Patológia 
doc. Stankovičová  
prof. Klimas, Dr. Kráľová 

2/0/2 S 5 

KGF/12-Bc/00 Zdravotnícke pomôcky  II.  
Dr. Raučinová,  
Dr. Selčanová, Dr. Šimunková 

1/0/1 S 5 

KORF/20-Bc/00 Základy výpočtovej techniky doc. Tesař 0/0/2 S 5 

KORF/16-Bc/00 Základy etiky (2) Dr. Lehocká 1/0/0 S 3 

KORF/13-Bc/00 Verejné zdravotníctvo 
doc. Mináriková,  
doc. Tesař 

2/1/0 S 5 

KJ/10-Bc/15 
Základy latinského jazyka pre 
zdravotníckeho pracovníka (2) 

doc. Ozábalová, Dr. Lábaj 0/2/0 S 2 

KJ/02-Bc/00 
Odborná jazyková príprava 
z anglického jazyka (2) 

Dr. Kližanová, Dr. Žufková 0/2/0 S 1 

KTV/02-Bc/00 Telesná výchova (2) 
Dr. Tibenská, Dr. Ludvig,  
Dr. Nagyová, Dr. Tokár 

0/0/2 - 

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

KFT/15-Bc/00 Prvá pomoc doc. Tumová 2/0/0 S 5 
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2. rok štúdia – odporúčaný študijný plán  

ZIMNÝ SEMESTER – POVINNÉ PREDMETY 

Kód PREDMET VYUČUJÚCI 
ROZSAH 
VÝUČBY 

KREDIT 

KGF/13-Bc/00 Zdravotnícke pomôcky III.  
Dr. Raučinová, Dr. Selčanová,  
Dr. Šimunková 

2/0/0 S 5 

KCHTL/09-Bc/00 Základy chémie materiálov I. Dr. Mikláš, Ing. Horáková   2/0/2 S 5 

KBMBL/11-Bc/00 Mikrobiológia 
doc. Hrčka Dubničková,  
doc. Bilková, Dr. Drobná,  
Dr. Kiňová Sepová 

2/0/1 S 5 

KFT/20-Bc/00 Základy farmakológie (1) 
doc. Křenek,  
prof. Duriš Adameová 

2/0/0 S 2 

KFB/09-Bc/00 
Základy botaniky 
a farmakognózie 

prof. Mučaji, doc. Habán 2/0/1 S 5 

KJ/03-Bc/00 
Odborná jazyková príprava 
z anglického jazyka (3) 

Dr. Žufková, Dr. Kližanová 0/2/0 S 1 

KTV/03-Bc/00 Telesná výchova (3) 
Dr. Tibenská, Dr. Tokár,  
Dr. Ludvig, Dr. Nagyová  

0/0/2 - 

LETNÝ SEMESTER – POVINNÉ PREDMETY 

KGF/14-Bc/00 Zdravotnícke pomôcky IV. 
Dr. Raučinová, Dr. Selčanová,  
Dr. Šimunková 

2/0/1 S 5 

KFCH/09-Bc/00 Základy chémie materiálov II. doc. Andriamainty 2/0/1 S 5 

KFT/21-Bc/15 Základy farmakológie (2) 
doc. Křenek,  
prof. Duriš Adameová 

2/0/1 S 4 

KBMBL/10-Bc/00  Imunologické diagnostiká 
doc. Bilková,  
Dr. Kiňová Sepová 

2/0/1 S 5 

KBMBL/15-Bc/15 Zdravotnícka hygiena 
doc. Hrčka Dubničková,  
doc. Bilková, Dr. Kiňová Sepová 

1/0/1 S 4 

KORF/21-Bc/15 Zdravotnícka informatika doc. Tesař 1/0/2 S 4 

KORF/17-Bc/15 Základy manažmentu 
doc. Tesař,  
doc. Mináriková  

2/0/0 S 4 

KTV/04-Bc/00 Telesná výchova (4) 
Dr. Tibenská, Dr. Tokár,  
Dr. Ludvig, Dr. Nagyová 

0/0/2  - 

KORF/26-Bc/15 
Odborná prax vo výdajniach 
zdravotníckych pomôcok 

Dr. Lehocká, Dr. Snopková 
2 týždne 

S 
4 

 

3. rok štúdia – odporúčaný študijný plán  

ZIMNÝ SEMESTER – POVINNÉ PREDMETY 

Kód PREDMET VYUČUJÚCI 
ROZSAH 
VÝUČBY 

KREDIT 

KGF/15-Bc/15 Zdravotnícke pomôcky V.  
Dr. Raučinová, Dr. 
Selčanová, Dr. Šimunková 

2/0/1 S 4 

KFANF/06-Bc/15 
Hodnotenie kvality zdravotníckych 
pomôcok I. 

Dr. Dokupilová 2/0/4 S 6 

KBMBL/16-Bc/15 
Zdravotnícke a diagnostické 
pomôcky a biologické prostredie 

doc. Obložinský,  
Dr. Balažová 

1/0/1 S 4 

KFT/18-Bc/15 Veterinárne zdravotnícke pomôcky 
Dr. Máťuš,  
Mgr. Vavrinec 

1/1/0 S 4 

KORF/05-Bc/15 Ekonomika v zdravotníctve doc. Mináriková 2/2/0 S 4 

KORF/11-Bc/15 Prax v zdravotníckych zariadeniach 
Dr. Lehocká,  
Dr. Snopková 

2 týž. S 4 

pozri AIS2 Príprava bakalárskej práce (1)  0/0/8 S 4 
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LETNÝ SEMESTER – POVINNÉ PREDMETY 
 

Kód PREDMET VYUČUJÚCI 
ROZSAH 
VÝUČBY 

KREDIT 

KORF/23-Bc/15 
Zdravotnícke pomôcky – výroba 
a distribúcia 

doc. Mináriková 1/2/0 S  4 

KFCH/07-Bc/15 
Hodnotenie kvality zdravotníckych 
pomôcok II. 

doc. Sýkorová,  
Dr. Kapustíková 

2/0/4 S 6 

KFANF/07-Bc/15 
Chemické diagnostické 
a zdravotnícke pomôcky, ich 
vlastnosti a štandardizácia 

Dr. Maráková 2/0/2 S 4 

KORF/19-Bc/15 Základy psychológie a práva 
Dr. Lehocká,  
Dr. Capandová 

1/2/0 S 4 

pozri AIS2 Príprava bakalárskej práce (2)  0/0/10 S 4 

Štátna skúška z 
predmetu:  

Zdravotnícke pomôcky   4 

Diagnostické pomôcky   4 

Obhajoba bakalárskej práce   4 

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

KORF/27-Bc/15 
Základy práva pre zdravotníckych 
pracovníkov 

Dr. Capandová 1/2/0 S 2 

 

Vysvetlivky k rozsahu výučby predmetu: 
0/0/0  týždenný počet povinných výučbových hodín, forma:  prednášky / semináre / praktické cvičenia  
S  predmet sa ukončuje skúškou  

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: 
 

• Povinne voliteľný predmet môže obsahovať prerekvizitu, ktorú sa odporúča mať 

splnenú v čase zápisu na predmet (informácie o prerekvizitách sú uvedené 

v informačnom liste predmetu zverejnenom na webovej stránke fakulty a v AIS) 
 

• Účasť na všetkých formách výučby, ktorú si študent zapíše je povinná. 
 

• Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia je pre študijný 

program so štandardnou dĺžkou štúdia tri roky: minimálne 180 kreditov 

 

Na riadne skončenie štúdia musí študent získať kredity v tejto štruktúre: 

kredity za povinné predmety spolu: 166 
kredity za povinne voliteľné predmety spolu najmenej:  2 
kredity za predmety štátnej skúšky spolu: 12 

SPOLU za celé štúdium najmenej: 180 

 

Pred konaním štátnej skúšky 
 

musí mať študent úspešne absolvované všetky skúšky zapísané vo svojom študijnom 
pláne vybrané z ponuky predmetov schváleného študijného programu, získať za ne 
minimálne 168 kreditov (povinné + povinne voliteľné predmety) a vloženú záverečnú 
prácu v určenom termíne do systému AIS.  
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Úplné znenie Opatrenia dekana č. 1/2019, vrátane príloh,  

nájdete zverejnené na www.fpharm.uniba.sk, v sekcii 

Štúdium, časť Predpisy spojené so štúdiom 
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Vnútorné predpisy  

Univerzity Komenského v Bratislave  

Farmaceutickej fakulty 
 

 

 
 

Vnútorný predpis  
 

schválený Akademickým senátom  

Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty  

a 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave 

 
 

Študijný poriadok  

Univerzity Komenského v Bratislave,  

Farmaceutickej fakulty  

 
 

 
 

Úplné znenie študijného poriadku FaF UK, vrátane príloh,   

nájdete zverejnené na www.fpharm.uniba.sk, v sekcii Štúdium, 

časť Predpisy spojené so štúdiom 
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DISCIPLINÁRNY PORIADOK 

Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
 
Podľa uznesenia Akademického senátu FaF UK sa Farmaceutická fakulta UK vo 
veciach disciplinárnych priestupkov študentov fakulty riadi vnútornými predpismi 
Univerzity Komenského v Bratislave:  

• č. 13/2018 Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre 
študentov a  

• č. 14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity 
Komenského v Bratislave pre študentov  

v platnom a účinnom znení:  
https://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/ 

https://uniba.sk/vecny-register/ 
 

Platné znenia celouniverzitných vnútorných predpisov zverejňuje Univerzita 
Komenského v Bratislave na svojom webovom sídle, napr. vo vecnom registri 
vnútorných predpisov UK rozdelenom podľa oblastí úpravy.  

https://uniba.sk/vecny-register/ 
V časti ŠTÚDIUM sú aktuálne verzie predpisov viažucich sa k týmto témam:  
1. Študijný poriadok UK 
2. Školné a poplatky spojené so štúdiom 
3. Doktorandské štúdium, Špecializačné štúdium, Rigorózne konanie a Záverečné práce 
4. Disciplinárne konanie 
5. Ubytovanie, Štipendiá a Študenti so špecifickými potrebami 
6. Imatrikulácie, Promócie, Diplomy 
7. Akademická knižnica 
8. Zahraničné štúdium a zahraniční študenti 

 
 

Výber z vnútorného predpisu UK č. 13/2018  
(Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov):  

 
Disciplinárnym priestupkom študenta je: 
a) úmyselné závažné porušenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov 

akademickej samosprávy UK alebo jej súčastí, zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov, vnútorných predpisov UK alebo jej súčastí, pokiaľ vnútorný predpis UK 
alebo jej fakulty nestanovuje za takéto konanie alebo nekonanie vylúčenie zo štúdia 
pre nesplnenie podmienok študijného programu, 

b) zneváženie dobrej povesti alebo dobrého mena UK alebo jej súčasti, 
c) neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnosti člena akademickej obce UK 

alebo zamestnanca UK; najmä ak ide o prípady zníženia dôstojnosti člena 
akademickej obce UK alebo zamestnanca UK alebo ich vážnosti v spoločnosti, 

d) úmyselný násilný čin proti študentovi, zamestnancovi alebo návštevníkovi UK, 
e) úmyselné odcudzenie, trvalé alebo dočasné prisvojenie si alebo závažné poškodenie 

majetku, ktorý vlastní, spravuje alebo má v užívaní UK, majetku študentov, 
zamestnancov alebo návštevníkov UK alebo majetku tretích osôb, 

f) požívanie alkoholických nápojov, omamných alebo psychotropných látok počas účasti 
na vzdelávacích alebo vedeckovýskumných činnostiach UK alebo účasť pod ich 
vplyvom na vzdelávacích alebo vedeckovýskumných činnostiach UK, 
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g) verejné podporovanie násilia, nenávisti alebo obmedzovania práv a slobôd skupiny 
osôb alebo jednotlivca pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, 
národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu 
pleti, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie, náboženské vyznanie alebo preto, 
že sú bez vyznania, alebo fyzický alebo verbálny útok na skupinu osôb alebo 
jednotlivca z týchto dôvodov, 

h) verejné hanobenie niektorého národa, národnosti, ich jazyka, niektorej rasy, etnickej 
skupiny, náboženskej skupiny alebo sexuálnej orientácie, 

i) verejné popieranie, spochybňovanie, schvaľovanie alebo snaha o ospravedlnenie 
holokaustu, zločinov režimu založeného na fašistickej ideológii, nacistickej ideológii 
alebo komunistickej ideológii alebo zločinov iného podobného hnutia, ktoré násilím, 
hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv 
a slobôd osôb; genocídia, zločinov proti mieru, zločinov proti ľudskosti alebo 
vojnových zločinov, ak bol páchateľ alebo účastník tohto činu odsúdený 
právoplatným rozsudkom medzinárodného súdu zriadeného na základe 
medzinárodného práva verejného, ktorého právomoc uznala Slovenská republika, 
alebo právoplatným rozsudkom súdu Slovenskej republiky, 

j) založenie, podpora alebo propagácia skupiny, hnutia alebo ideológie, ktoré smerujú k 
potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktoré hlásajú rasovú, etnickú, 
národnostnú alebo náboženskú nenávisť alebo nenávisť voči inej skupine osôb alebo 
ktoré v minulosti smerovali k podobnému potlačeniu základných práv a slobôd osôb, 

k) výroba, prechovávanie alebo rozširovanie elektronických alebo hmotných materiálov 
obsahujúcich informácie uvedené v písmenách g) až j), 

l) vydávanie cudzej práce za vlastnú, použitie cudzej práce alebo jej časti vo vlastnej 
práci bez príslušného odkazu na pôvodné dielo alebo doslovné použitie časti cudzej 
práce bez citovania pôvodného autora, 

m) opakované odovzdanie rovnakej alebo mierne pozmenenej práce, ktorá už bola 
študentom odovzdaná v rámci určitého predmetu alebo v rámci študijného programu 
za účelom splnenia študijných povinností, bez predchádzajúceho súhlasu 
vyučujúceho predmetu alebo garanta študijného programu, v rámci ktorých sa práca 
opakovane odovzdáva a hodnotí, 

n) akákoľvek forma odpisovania alebo nedovolenej spolupráce alebo napovedania v 
priebehu písomného alebo ústneho hodnotenia študijných výsledkov (preverovania 
vedomostí) alebo počas prípravy naň v rámci predmetu, alebo používanie 
technických zariadení alebo akýchkoľvek nosičov informácii iným ako dovoleným 
spôsobom v priebehu písomného alebo ústneho hodnotenia študijných výsledkov 
(preverovania vedomostí) alebo počas prípravy naň v rámci predmetu a to najmä ak: 
1. študent má počas preverovania vedomostí pri sebe zariadenie umožňujúce skrytú 

formu komunikácie s inou osobou, prijímanie alebo odosielanie správ; za takéto 
zariadenie sa nepovažuje vypnutý mobilný telefón; 

2. študent počas preverovania vedomostí používa zariadenie umožňujúce 
komunikáciu s inou osobou, prijímanie alebo odosielanie správ; 

3. študent má počas preverovania vedomostí pri sebe akýkoľvek nosič informácií 
alebo má prístup k akémukoľvek nosiču informácií, ktorý obsahuje čo i len sčasti 
informácie alebo iné podklady, ktoré môžu byť predmetom preverovania 
vedomostí z daného predmetu; 

4. študent počas preverovania vedomostí používa akýkoľvek nosič informácií alebo 
má prístup k akémukoľvek nosiču informácií, 
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o) falšovanie alebo úmyselné neoprávnené pozmeňovanie dokladov súvisiacich so 
štúdiom; falšovanie alebo úmyselné neoprávnené pozmeňovanie preukazov, 
dokumentov alebo listín, ktoré študent predkladá na základe vnútorných predpisov 
UK a jej súčastí alebo na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo 
používanie nepravých alebo neoprávnene pozmenených dokladov súvisiacich so 
štúdiom alebo nepravých alebo neoprávnene pozmenených preukazov, dokumentov 
alebo listín, ktoré študent predkladá na základe vnútorných predpisov UK a jej súčastí 
alebo na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, ako pravých a 
nepozmenených, 

p) porušenie pravidiel, ktoré je uchádzač povinný dodržiavať počas prijímacej skúšky a 
v dôsledku tohto porušenia pravidiel bol uchádzač prijatý na štúdium, 

q) neuhradenie školného alebo poplatku spojeného so štúdiom vo výške a termíne 
splatnosti podľa osobitného vnútorného predpisu UK; odmietnutie poskytnutia 
informácií a skutočností rozhodujúcich na ich určenie podľa § 71 ods. 3 písm. b) 
zákona o vysokých školách alebo uvedenie nepravdivých alebo neúplných 
informácií, 

r) využitie služby sociálnej podpory podľa zákona o vysokých školách na iný účel, než 
na aký sú určené, alebo ak ich využil napriek tomu, že na ne nemá nárok, alebo ak 
iným spôsobom túto podporu zneužil, napríklad prenechanie ubytovania v 
ubytovacom zariadení UK inej osobe bez súhlasu riaditeľa (vedúceho) ubytovacieho 
zariadenia, alebo ponechanie si viacerých ubytovaní v ubytovacích zariadeniach pri 
súbežnom štúdiu na viacerých fakultách UK alebo vysokých školách, 

s) obchodovanie s právami, spočívajúce v prenechaní práva získaného v súvislosti so 
štúdiom za odplatu, protihodnotu, protislužbu alebo inú výhodu, 

t) porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vnútorných predpisov UK 
o ochrane nefajčiarov na akademickej pôde UK a v okolí akademickej pôdy UK v 
takej vzdialenosti od hraníc akademickej pôdy, v rámci ktorej všeobecne záväzné 
právne predpisy ustanovujú zákaz fajčenia, 

u) výtržnosť alebo hrubá neslušnosť alebo správanie, ktoré je v hrubom rozpore s 
dobrými mravmi. 
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Orientačný plán areálu FaF UK  

(Odbojárov 10 a Kalinčiakova 8)  

a značenie blokov v areáli  

 
 

 
 
 
 
  


