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PRÍHOVOR DEKANA  

 

Milí študenti, vážené kolegyne, vážení kolegovia, 
po dvoch rokoch poznačených obavami a obmedzeniami vás srdečne vítam v novom 

akademickom roku 2022/2023. Dúfajúc v návrat normálnosti, či už zdravotnej, ale aj mierovej, 
dovoľte mi spomenúť to, čomu bude nadchádzajúci akademický rok venovaný. 

V prvom rade to bude spomienka na začiatky a históriu našej fakulty, pretože 
v septembri si pripomenieme 70 rokov jej založenia. Fakulta sa môže pochváliť bohatou 
históriou a hrdo sa môže hlásiť k svojim úspechom, za ktorými stoja osobnosti 
z predchádzajúcich generácií učiteľov. Dnes zažívame prirodzenú výmenu generácií, ktorá je 
súčasťou zákonitého vývoja a vždy je spojená s nadväzujúcimi negatívami aj pozitívami. Keď 
učitelia ukončia svoje pôsobenie vo vyučovacom procese, vždy je namieste otázka, kto a kedy 
ich bude schopný zastúpiť. Mená viacerých známych osobností sa za posledné roky vytratili z 
fakultnej ročenky, no ich odkaz ostáva zachovaný, dokonca je rozvíjaný. Na druhej strane je 
výmena generácií príležitosťou pre rast nových osobností. Z tohto hľadiska je fakulta, a o tom 
som presvedčený, vo vynikajúcej kondícii. 

Druhým faktorom, ktorý v tomto období výrazne ovplyvňuje chod a úlohy fakulty, je  
akreditačný proces. Ten bol výzvou vždy, no ten aktuálne prebiehajúci má oproti 
predchádzajúcim niekoľko odlišností. Odhliadnuc od faktu, že je najkomplexnejším (azda aj 
najbyrokratickejším) akreditačným procesom v našej histórii, ukladá nám zavádzať 
bezprecedentné zmeny. Vari najbadateľnejšia zmena je existencia vnútorného systému 
kvality. Povinnosť ho vytvoriť vyplýva zo zákona 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality 
vysokoškolského vzdelávania. Táto legislatíva vychádza z potreby zvyšovania kvality vysokých 
škôl a určuje, ako sa ku kvalite dopracovať, respektíve ju navýšiť. Aby sa nám však podarilo 
postupy a procesy kvality implementovať do dennej rutinnej praxe, bude si to vyžadovať čas 
a značné úsilie, pravdepodobne aj isté zmeny v uvažovaní a prístupe. 

Tretím silným činiteľom s výrazným vplyvom na nadchádzajúce obdobie je opäť 
legislatívna zmena, a to novelizovaný zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Tento 
akademický rok nás čaká diskusia o ustanovení a pôsobnosti univerzitných a, samozrejme, aj 
fakultných samosprávnych orgánov. Po nesmiernom úsilí akademickej obce obhájiť si 
samosprávu uplynulú jar, je to príležitosť ukázať, že akademická obec je dostatočne 
zodpovedná nastaviť samosprávu tak, aby univerzita a aj fakulty vedeli uspieť pri dosahovaní 
kvalitatívnych cieľov a aktuálnych výziev vyplývajúcich z novej legislatívy, ale aj v čoraz 
silnejšej medzinárodnej konkurencii. 

V deň, keď píšem tieto riadky, COVID-19 už nie je témou. Ja dúfam, že nebude témou 
ani v čase, keď ich budete čítať. Ak by náhodou opäť bol, snáď sme sa naučili, ako sa s ním 
vysporiadať medicínsky, ale aj v organizácii našej každodennej práce. Ak bolo na pandémii 
vôbec niečo pozitívne, tak snáď to, že nám ukázala, že farmácia je rozhodujúcim faktorom v jej 
zvládaní. Budovanie kvalitnej a sebavedomej farmaceutickej fakulty je nevyhnutnou 
podmienkou ku kvalitnej a sebavedomej slovenskej farmácii. 

Naším spoločným priestorom je fakulta. Fakulta so svojou minulosťou, prítomnosťou 
a najmä budúcnosťou. Prajem nám všetkým, aby naše spoločné úsilie prinášalo plody, ktoré 
budú hodné postavenia fakulty v tomto našom stredoeurópskom priestore. A do nového 
akademického roka vám všetkým prajem pevné zdravie, veľa energie, pracovných úspechov, 
zmysluplnej medziľudskej interakcie a skvelých rozhodnutí. 

 

V Bratislave, 9. 6. 2022    prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH 
dekan fakulty 
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prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor Univerzity Komenského v Bratislave 
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AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI  

UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
 
 

REKTOR UK 
prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

  kr@rec.uniba.sk 
 (02) 901 01 001 

  
  

PROREKTORI UK 
  

Prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci Prorektorka pre kvalitu 
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.  prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.  
  zuzana.kovacicova@uniba.sk  viera.stvrtinova@uniba.sk 
 (02) 901 09 333  (02) 901 09 182 
  
  

Prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť 
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.  
  jozef.masarik@uniba.sk  
 (02) 901 09 669  

  
  

Prorektor pre vonkajšie vzťahy Prorektorka pre majetok a investície 

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD.  
  radomir.masaryk@uniba.sk  jana.duracinska@uniba.sk 

 (02) 901 09 581, +421 905 776 689  (02) 901 09 109 

  

  

Prorektor pre medzinárodné vzťahy Prorektor pre informačné technológie 
doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. 
  jozef.tancer@uniba.sk   michal.gregus@uniba.sk 
 (02) 901 09 227  (02) 901 09 084 
  
  

PREDSEDNÍČKA AS UK KVESTORKA UK 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. 

  zlatica.plasienkova@uniba.sk; 
  as@rec.uniba.sk 

 kk@uniba.sk 
 (02) 901 09 395 

 (02) 901 02 061  

  
Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave 

Šafárikovo námestie 6 
P.O. Box 440 

814 99  Bratislava 1 
 02/592 44 111 - ústredňa, http://wwww.uniba.sk 

 
  

mailto:kr@rec.uniba.sk
http://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/vedenie-uk/prorektorka-pre-studijne-veci/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7wrwxkx+hlsxzfzlsxXrkfyx+ph');
mailto:viera.stvrtinova@uniba.sk
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7glwbc+jxpxofhXrkfyx+ph');
mailto:radomir.masaryk@uniba.sk
mailto:jana.duracinska@uniba.sk
http://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/vedenie-uk/prorektorka-pre-medzinarodne-vztahy/
mailto:jozef.tancer@uniba.sk
mailto:zlatica.plasienkova@uniba.sk
mailto:as@rec.uniba.sk
mailto:kk@uniba.sk
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VYBRANÉ ÚTVARY REKTORÁTU UK 
  

Oddelenie vzdelávania Oddelenie pre vonkajšie vzťahy 
Ing. Ivana Hladíková, vedúca  Mgr. Martina Mášiková, vedúca 
 ivana.hladikova@rec.uniba.sk,   martina.masikova@rec.uniba.sk 
 (02) 901 09 339  (02) 901 02 012 
  
Referát obsahovej správy AIS Oddelenie medziuniverzitnej spolupráce 
Mgr. Ľubica Janáčková, správca Mgr. Magdaléna Belková, vedúca  
 lubica.janackova@rec.uniba.sk  magdalena.belkova@rec.uniba.sk 
 (02) 602 95 577  (02)  901 09 443  
  
Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia 
Ing. Renáta Horáková, PhD., vedúca  
 renata.horakova@uniba.sk  
 (02) 901 02 081  
  
Archív UK Oddelenie legislatívy a právnych služieb 
Mgr. Mária Grófová, vedúca JUDr. Michal Káčerík, vedúci 
 maria.grofova@rec.uniba.sk  michal.kacerik@rec.uniba.sk 
 (02) 901 09 004  (02) 901 09 568 
  
Oddelenie pre Európske projekty a Erasmus + 
RNDr. Milan Remiš, vedúci  
 milan.remis@uniba.sk  
 (02) 901 02 066  
   

VYBRANÉ SÚČASTI A PRACOVISKÁ UK 
  
Centrum podpory informačných technológií (CePIT) 
CePIT – Hotline  02/901 04 444  cepit@uniba.sk 
Technická podpora: Pracovné dni:  7:00 – 20:00 
 Víkendy a sviatky:  9:00 – 12:00 
  
Centrum ďalšieho vzdelávania UK Psychologická poradňa pre študentov UK 
Mgr. Tatiana Ilavská, PhD. Mlyny UK – Átriový dom R 
Odbojárov 10/A, 831 04  Bratislava Staré Grunty 36, 842 25  Bratislava 
 tatiana.ilavska@cdv.uniba.sk PhDr. Ivan Rapoš 
 (02) 501 17 720, +421 911 730 033  ivan.rapos@uniba.sk, ppv@rec.uniba.sk 
  +421 911 972 160 
VYDAVATEĽSTVO UK  
Mgr. Agáta Jurášková, riaditeľka  Polygrafické stredisko 
 agata.juraskova@uniba.sk Ján Štrof, vedúci 
 (02) 901 09 658  jan.strof@rec.uniba.sk 
Šafárikovo nám. 6  02/901 02 047 
P.O.BOX 440 Staré grunty 55 
814 99 Bratislava 1 841 05 Bratislava 
  

mailto:ivana.hladikova@rec.uniba.sk
mailto:martina.masikova@rec.uniba.sk
mailto:lubica.janackova@rec.uniba.sk
mailto:omv@rec.uniba.sk
mailto:renata.horakova@uniba.sk
mailto:grofova@rec.uniba.sk
mailto:kacerik@rec.uniba.sk
mailto:grofova@rec.uniba.sk
mailto:cepit@uniba.sk
mailto:tatiana.ilavska@cdv.uniba.sk
mailto:ivan.rapos@uniba.sk
mailto:agata.juraskova@uniba.sk
mailto:jan.strof@rec.uniba.sk
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prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH 
dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
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AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI  

FARMACEUTICKEJ FAKULTY UK 
DEKAN 

 prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH 
   dekan@fpharm.uniba.sk 
  (02) 50 117 101 

 

PRODEKANI 

Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť, zahraničné styky a projektovú činnosť  
prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc. 
  frecer@fpharm.uniba.sk 
 (02) 50 117 115, 50 117 281 

 
Prodekan pre doktorandské štúdium 
 doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD. 

  lukac@fpharm.uniba.sk 
 (02) 50 117 329 

 
Prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v študijnom programe farmácia 
 doc. PharmDr. Marek Máťuš, PhD. 

  matus@fpharm.uniba.sk 
 (02) 50 117 115, 50 117 374 

 
Prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v študijnom programe zdravotnícke a diagnostické 
pomôcky a pre rozvoj fakulty 
 PharmDr. Milica Molitorisová, PhD. 

  milica.molitorisová@uniba.sk 
 (02) 50 117 119, 50 117 265 

 

Prodekanka pre spoluprácu s praxou, špecializačné štúdium a informačné technológie 
PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. 
  snopkova@fpharm.uniba.sk 

  (02) 50 117 119, 50 117 344 

 

Univerzita Komenského v Bratislave 
Farmaceutická fakulta (FaF UK) 

Odbojárov 10 
832 32  Bratislava 

 
 (02) 50 117 101 

 sd@fpharm.uniba.sk  

mailto:dekan@fpharm.uniba.sk
mailto:lukac@fpharm.uniba.sk
mailto:matus@fpharm.uniba.sk
mailto:milica.molitorisová@uniba.sk
mailto:snopkova@fpharm.uniba.sk
mailto:sd@fpharm.uniba.sk
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ORGÁNY AKADEMICKEJ SAMOSPRÁVY FAKULTY 
 

Orgánmi akademickej samosprávy fakulty sú v zmysle zákona o vysokých školách:  
dekan fakulty, vedecká rada fakulty, akademický senát fakulty a disciplinárna komisia fakulty 
pre študentov. 

 

VEDECKÁ RADA FAKULTY 
(: vr@fpharm.uniba.sk) 

Predseda 

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH – dekan FaF UK 

 

Členovia 

prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc. (prodekan FaF UK) 

doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD. (prodekan FaF UK) 

doc. PharmDr. Marek Máťuš, PhD. (prodekan FaF UK) 

PharmDr. Milica Molitorisová, PhD. (prodekanka FaF UK) 

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. (prodekanka FaF UK) 

doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD. (FaF UK) 

prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD. (FaF UK) 

prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. (BMC SAV, Bratislava) 

doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD. (FaF UK) 

prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc. (FaF UK) 

prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD. (FaF UK) 

PharmDr. Veronika Mikušová, PhD. (FaF UK) 

prof. Ing. Viktor Milata, DrSc., (FChPT STU, Bratislava) 

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. (UVLF, Košice) 

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. (FaF UK) 

prof. Ing. Milan Nagy, CSc. (FaF UK) 

doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD. (FaF UK) 

doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc. (CEM SAV, Bratislava) 

PharmDr. Peter Potúček, PhD., MSc. (ŠÚKL, Bratislava) 

doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. (FaF UK, Hradec Králové) 

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc. (HTA) (FaF UK) 

prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc. (FaF UK) 

doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. (FaF UK) 

doc. PharmDr. David Vetchý, Ph.D. (FaF MUNI, Brno) 

 

Prizýva sa bez hlasovacieho práva: 

RNDr. František Bilka, PhD. – predseda AS FaF UK 
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AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY 
 as@fpharm.uniba.sk 

Akademický senát fakulty sa skladá z volených zástupcov akademickej obce fakulty. 

 

Predseda akademického senátu (AS): RNDr. František Bilka, PhD. 

Podpredsedovia akademického senátu:    
Predseda zamestnaneckej časti AS:  doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD. 
Predseda študentskej časti AS: Mgr. Emil Babiak 

Tajomník  akademického senátu: doc. RNDr. Jana Gallová, CSc. 

Členovia zamestnaneckej časti:  
 zkas@fpharm.uniba.sk 

Členovia študentskej časti:  
 skas@fpharm.uniba.sk 

PharmDr. Andrea Balažová, PhD. Mgr. Emil Babiak 

RNDr. František Bilka, PhD. Denis Filin 

doc. PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD. Kristína Hrušková 

doc. RNDr. Jana Gallová, CSc. Dominika Nádaská 

PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD. Ivana Stašová 

PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD. Kristína Tóthová 

Mgr. Dalibor Ludvig, PhD.  

doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.  

RNDr. Roman Mikláš, PhD.  

prof. Ing. Milan Nagy, CSc.  

doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.  

PharmDr. Veronika Šimunková, PhD  

Ing. Anton Ťažký  

PaedDr. Viera Žufková, PhD.  

PORADNÉ ORGÁNY DEKANA FAKULTY 

Kolégium dekana   : kd@fpharm.uniba.sk 

Kolégium dekana je poradný orgán dekana, ktorého členmi sú prodekani, vedúci katedier a 
pracovísk, tajomník fakulty, predseda AS, obidvaja podpredsedovia AS a predseda fakultnej 
odborovej organizácie. 

Vedenie fakulty    : vf@fpharm.uniba.sk 

Vedenie fakulty je poradným orgánom dekana fakulty. Členmi vedenia fakulty sú prodekani 
fakulty, tajomník fakulty, predseda AS a obidvaja podpredsedovia AS.  
Na rokovania sa môže prizývať predseda fakultnej odborovej organizácie. 
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PRACOVISKÁ FARMACEUTICKEJ FAKULTY  
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE (FaF UK) 

DEKANÁT  FAF UK 
Odbojárov 10, 832 32 Bratislava    

Tajomníčka fakulty 
Mgr. Ing. Ingrid Slezáková 

 (02) 501 17 104  tf@fpharm.uniba.sk   č.dv.14 
  

Asistentka tajomníka Sekretariát dekana 
Jana Bláhová Mgr. Zuzana Ižová 
 (02) 501 17 103  (02) 501 17 101, 111 
atf@fpharm.uniba.sk  č. dv. 13  sd@fpharm.uniba.sk  č. dv. 12 
  

Referát ľudských zdrojov Referát plánu a rozpočtu 
Ing. Jana Slobodníková Kvetoslava Brezinová 
 (02) 501 17 138  (02) 501 17 109 
personalne@fpharm.uniba.sk   č. dv. 19      brezinova9@uniba.sk  č. dv. 30 
  

Referát správy majetku Referát verejného obstarávania 

Juliana Inczédiová  Radovana Hudecová 

 (02) 501 17 106  (02) 501 17 105 

 inczediova@fpharm.uniba.sk   č. dv. 28   rvo@fpharm.uniba.sk  č. dv. 10     
  

 Referát všeobecnej učtárne, Pokladňa Archív, podateľňa 
  (02) 501 17 116     č. dv. 22 Viera Floreková   č. dv. 32 

Ing. Adriana Liskovská  liskovska1@uniba.sk  podatelna@fpharm.uniba.sk   

Jana Bláhová                  blahova@fpharm.uniba.sk    
  

Referát ekonomiky práce a mzdovej učtárne   Oddelenie IIKS 
 (02) 501 17 139   rmu@fpharm.uniba.sk  č. dv. 20 Ing. Karol Liebl    č. dv. 25 
Mgr. Janette Baše    base@fpharm.uniba.sk    (02) 501 17 108 

Jozefína Ducárová    ducarova@fpharm.uniba.sk   iiks@fpharm.uniba.sk   
  

Referát BOZ a CO Elena Vilémová  č. dv. 25 
 (02) 501 17 108 Safety Control – VT2, s. r. o. 

 (02) 501 17 116  webmaster@fpharm.uniba.sk 
 nerpas@safetycontrol.sk  č. dv. 13   

  
  

Prevádzkový útvar hospodárskej správy 
Ing. Peter Kováč  - vedúci oddelenia Skladník      Adrián Nedorost 
 (02) 501 17 131 Domovník     Jana Števová 
 hs@fpharm.uniba.sk     č. dv. 7 Vodič              Jaroslav Žihlavský  
  

Mechanická dielňa   Vrátnica 
Tibor Rigó, Tibor Rigó ml.,  Miroslav Borinský, Rudolf Micheller, 
Miroslav Janč, Peter Spál, Pavol Brbúch Koloman Mundok, Bc. Ľudmila Ebringerová 

  

mailto:TF@fpharm.uniba.sk
mailto:ATF@fpharm.uniba.sk
mailto:sd@fpharm.uniba.sk
mailto:personalne@fpharm.uniba.sk
mailto:rvo@fpharm.uniba.sk
mailto:podatelna@fpharm.uniba.sk
mailto:blahova@fpharm.uniba.sk
mailto:rmu@fpharm.uniba.sk
mailto:base@fpharm.uniba.sk
mailto:ducarova@fpharm.uniba.sk
mailto:iiks@fpharm.uniba.sk
mailto:boz@fpharm.uniba.sk
mailto:hs@fpharm.uniba.sk
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ŠTUDIJNÉ ODDELENIE  
PRE BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM 

Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, prízemie 

 

Študijné oddelenie FAF UK  
Odbojárov 10 Vedúca študijného oddelenia 
832 32  Bratislava Ing. Jana Ivanová 
 (02) 501 17 146  (02) 501 17 142 
studijne@fpharm.uniba.sk  jana.ivanova@fpharm.uniba.sk 
  
  

Mgr. Monika Petríková Silvia Vitteková 
 (02) 501 17 144  (02) 501 17 147 
 monika.petrikova@fpharm.uniba.sk  vittekova@fpharm.uniba.sk 
  

Ing. Silvia Zolvíková Silvia Hudecová 
 (02) 501 17 145  (02) 501 17 141 
 silvia.zolvikova@fpharm.uniba.sk    silvia.hudecova@fpharm.uniba.sk   

     
Úradné hodiny 
Pondelok, Streda  13:00 – 15:00 hod. 
Utorok, Štvrtok  09:00 – 11:00 hod. 
 

 

REFERÁT PRE MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A MOBILITY 
Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, prízemie 

Mgr. Kristína Piatničková, PhD. 
 (02) 501 17 132  
 erasmus@fpharm.uniba.sk  č. dv. 8 

 

REFERÁT VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI 
A ZAHRANIČNÝCH STYKOV 

Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, prízemie 

Mgr. Adriana Lendvayová    
 (02) 501 17 107  
 ov@fpharm.uniba.sk; lendvayova@fpharm.uniba.sk    č. dv. 9 

 

Vedecký pracovník fakulty 
Kalinčiakova ul. 8, 832 32 Bratislava,  II. posch. 

Dr. h. c. prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc. 
 devinsky@fpharm.uniba.sk 

 

mailto:studijne@fpharm.uniba.sk
mailto:jana.ivanova@fpharm.uniba.sk
mailto:vittekova@fpharm.uniba.sk
mailto:erasmus@fpharm.uniba.sk
mailto:ov@fpharm.uniba.sk
mailto:lendvayova@fpharm.uniba.sk
mailto:devinsky@fpharm.uniba.sk
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I. KATEDRY 
 

03 110 

Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie 
Odbojárov 10, 832 32 Bratislava,  II. posch. a suterén (A) 

 

Vedúci katedry:      prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD. 
                                          (02) 501 17 243  mikus@fpharm.uniba.sk   č.dv. 206  

Zástupca vedúceho katedry:  prof. RNDr. Emil Havránek, PhD. 
                                          (02) 501 17 241/245  havranek@fpharm.uniba.sk   č.dv. 209  

Tajomník katedry:  PharmDr. Katarína Maráková, PhD. 
 (02) 501 17 248  marakova@fpharm.uniba.sk  č.dv. 213 

Sekretariát katedry:    Mgr. Zuzana Ižová 
 (02) 501 17 244  faf.kfa@fpharm.uniba.sk  č.dv. 208 

 

Emeritný profesor Profesori 
prof. RNDr. Emil Havránek, PhD. prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD. 

prof. RNDr. Milan Melník, DrSc. 
 

Odborní asistenti  
Ing. Ivan Benkovský, CSc. Mgr. Michal Hanko, PhD. 
PharmDr. Mária Bodnár Mikulová, PhD. Ing. Dáša Kružlicová, PhD. 
RNDr. Anna Boriková, PhD. PharmDr. Katarína Maráková, PhD. 
RNDr. Svetlana Dokupilová, PhD. PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD. 
 PharmDr. Samuel Varényi, PhD. 

  

Pracovníci s vysokoškolským vzdelaním Externí doktorandi, asistenti 
Ing. Anton Ťažký Mgr. Jana Havlíková, MSc. 

RNDr. Jozef Motyčka 
Ing. Silvia Molnárová 
Mgr. Jarmila Ferková (asistent KGF) 

  

Ostatní zamestnanci Denní doktorandi 
Terézia Čisáriková PharmDr. Ivana Čižmárová 
Oľga Jakubíková 
Zuzana Kohútová 

Mgr. Andrea Horniaková 
   Mgr. Bc. Petra Chaľová 

Dana Sviteková 
   Ľubica Szakáčová 

Mgr. Boris Kubík 
PharmDr. Michaela Matušková 
Mgr. Martina Opetová 

 
 
Externí spolupracovníci 
doc. RNDr. Lýdia Bezáková, CSc. 

Mgr. Kristián Slíž 
Mgr. Ondrej Štefánik 
Mgr. Radovan Tomašovský 
Mgr. Dominika Žigrayová 

  

* * * 

Vedeckovýskumná činnosť katedry predstavuje integrovaný základný výskum v troch oblastiach: (i) 
v oblasti analytických metód a kontrolných postupov významných pre identifikáciu a stanovenie látok v 
biologických a farmaceutických systémoch z aspektov ochrany zdravia a životného prostredia, (ii) v oblasti 
vývoja nových molekúl ako potenciálnych (rádio)farmák s dôrazom na aktuálne požiadavky (nukleárnej) 
farmácie a (iii) v oblasti nanotechnológií a inovatívnych materiálov.  

Ťažisko je v prvom prípade kladené na vývoj a aplikáciu inovatívnych metód inštrumentálnej analýzy 
(1D a 2D HPLC-UV/MS, 1D a 2D CE-UV/DAD/LIF/MS, RRFA, elektrochemické biosenzory, UV-VIS 

mailto:mikus@fpharm.uniba.sk
mailto:mikus@fpharm.uniba.sk
mailto:marakova@fpharm.uniba.sk
mailto:faf.kfa@fpharm.uniba.sk
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a Fluorescenčné spektrofotometrické metódy, a i.) s orientáciou na polykomponentnú anorganickú analýzu 
biogénnych a toxických prvkov, hladiny liečiv a ich metabolity v biologických matriciach, profilovanie 
endogénnych látok ako potenciálnych biomarkerov, analýzu liečiv v (nových) liekových formách, a analýzu 
cudzorodých látok v životnom prostredí. Inovatívne metodické prístupy spočívajú najmä v tvorbe 
multidimenzionálnych separačných techník, implementácii pokročilých detekčných techník (DAD, LIF, MS) 
do separácií, implementácii nových senzorov v elektrochémii, návrhu pokročilých (najmä on-line) postupov 
úpravy vzorky pre analýzu. Aplikovaný výskum, realizovaný v spolupráci s fakultnými aj mimofakultnými 
pracoviskami (predovšetkým klinickými – Nemocnica Sv. Michala v Bratislave, NOÚ v Bratislave), vrátane 
zahraničných (Erasmus Medical Center, Rotterdam), je zameraný najmä na oblasť biomedicínskych štúdií 
(farmakokinetika, metabolické štúdie, monitoring biomarkerov a diagnostické štúdie, optimalizácia terapie, 
štúdium mechanizmov pôsobenia liečiv, a i.) a galenickej farmácie (analytické štúdium nových liekových 
foriem vo vzťahu k liečivu príp. biologickému systému). Významné miesto nadobúda analýza biopolymérov 
(biologických liečiv, protilátok, nových derivátov polymérov) a vývoj inovatívnych analytických metód 
a postupov pre identifikáciu a kvantifikáciu takýchto látok v biologických a farmaceutických systémoch. 

V oblasti nukleárnej farmácie sa katedra zameriava na návrh, prípravu (syntézu) a analytické 
hodnotenie nových molekúl ako potenciálnych (rádio)farmák a koordinačnú chémiu biologicky významných 
zlúčenín. Syntetický protokol je doplnený chromatografickou semipreparáciou pre získanie produktov 
s vysokou čistotou. V syntéze a sledovaní jej priebehu je implementovaný mikrovlnný reaktor s on-line 
Ramanovou spektroskopiou. V hodnotení nových látok sa využívajú relevantné analytické metódy (TLC, UV, 
fluorescenčná spektrometria, IČ, NMR, EPR (externe), HPLC-MS/MS, CE-MS/MS, v širšom kontexte aj 
zobrazovacie metódy, napr. PET (externe)) a v hodnotení ako aj predikcii nových molekúl štatistické 
a regresné metódy a metódy molekulového modelovania. Pozornosť je z hľadiska biologickej aktivity 
venovaná štúdiu vzťahu štruktúry k účinku pre novú skupinu látok na báze triazínsulfonamidových konjugátov 
s aminokyselinami a peptidmi ako potenciálnych inhibítorov karboanhydráz. Za účelom (rádio)terapie 
a (rádio)diagnostiky hypoxických nádorov sa dôraz kladie na štúdium tvorby a hodnotenie biologickej aktivity 
komplexov uvedených konjugátov s katiónmi kovov a ich rádioizotopmi. Komplexný výskum je podporený aj 
spoluprácou s fakultnými a mimofakultnými pracoviskami (Biont), vrátane zahraničných (University of 
Florence). Nové molekuly sa tiež hodnotia vzhľadom na ich antioxidačnú, antimikróbnu, antivirotickú a ďalšie 
chemické/biologické aktivity v spolupráci so špecializovanými domácimi aj zahraničnými pracoviskami. 

V oblasti nanotechnológií sa katedra venuje návrhu a príprave nanočasticových systémov pre účely 
vývoja inovatívnych materiálov, inovatívnych analytických systémov (modifikovaných senzorov, selektorov, 
pseudostacionárnych fáz a sorbentov) a inovatívnych liekových foriem a nosičov liečiv (v spolupráci 
s Katedrou galenickej farmácie FaF UK). V štúdiu takýchto systémov na báze biodegradovateľných polymérov 
a ich nových derivátov sú implementované metódy elektrónovej mikroskopie popri vyššie uvedených 
analytických technikách. 

 
 

 03 120 

Katedra chemickej teórie liečiv 
Kalinčiakova ul. 8, 832 32 Bratislava,  II. posch. 

 

Vedúci katedry:        doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. 
       (02) 501 17 330   valentova@fpharm.uniba.sk  č.dv. 225 

Zástupca vedúceho katedry:         doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. 
       (02) 501 17 329  pisarcik@fpharm.uniba.sk   č.dv. 223 

Tajomník katedry:         Mgr. Lucia Lintnerová, PhD. 
               (02) 501 17 327  lintnerova@fpharm.uniba.sk  č.dv. 222 

Sekretariát  katedry:               Eva Očvárová 
        (02) 501 17 332  kchtl@fpharm.uniba.sk  č.dv. 226 
 

Docenti Denní doktorandi 

doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD. Mgr. Martin Bajcura 

doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. PharmDr. Janka Leskovská 

mailto:valentova@fpharm.uniba.sk
mailto:pisarcik@fpharm.uniba.sk
mailto:kchtl@fpharm.uniba.sk
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doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. PharmDr. Mário Markuliak 

 Mgr. Bianka Oboňová 
  

Odborní asistenti Odborní zamestnanci 

Ing. Ladislav Habala, PhD. Kristóf Hajnalka  

Mgr. Peter Herich, PhD. Igor Klein 

RNDr. Jana Korcová, PhD. Adrián Nedorost 

Mgr. Lucia Lintnerová, PhD. Alžbeta Nedorostová 

RNDr. Roman Mikláš, PhD. Janka Tarabová 

Mgr. Natalia Lucia Miklášová, PhD.  

Mgr. Anna Miňo, PhD.  

Ing. Iveta Pechová, PhD.  

Ing. Emil Švajdlenka, Ph.D.  
* * * 

Vedeckovýskumná činnosť katedry je zameraná na komplexný výskum projekcie, prípravy a štúdia 
vlastností bioaktívnych molekúl – potenciálnych liečiv. Nosným programom výskumu katedry je chiralita 
bioaktívnych zlúčenín, ich syntéza a ich vplyv na biosystém. Výskumná činnosť sa realizuje najmä v 
týchto oblastiach: 
- projekcia, príprava a štúdium vlastností nových membránovo aktívnych amfifilných zlúčenín, vrátane 
hodnotenia ich biologickej aktivity na celulárnej a subcelulárnej úrovni, štúdium ich koloidných 
vlastností, štúdium nanonosičov,  
- nové syntetické metódy využiteľné pri príprave chirálnych zlúčenín, 
- využitie enantioseparačných techník pri hodnotení stereoselektivity metabolizmu vybraných liečiv so 
stereogénnym centrom, 
- návrh, príprava a štúdium koordinačných zlúčenín biologicky významných centrálnych atómov a 
ligandov najmä s antiflogistickým, protinádorovým, rádioprotektívnym a superoxiddismutáze 
podobným účinkom, 
- výskum v oblasti látok negatívne ovplyvňujúcich človeka (drogy, antidoping a iné zakázané látky) 
v rámci Centra excelencie bezpečnostného výskumu, 
- využitie počítačov pre vývoj nových biologicky aktívnych zlúčenín – CAMD (computer-aided 
molecular design). 
- multiinštrumentálne spektrálne a analytické metódy (GC-MS/MS, LC-MS/MS, LC-HRMS (Orbitrap), 
DART, CD) 

 

03 130 

Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv 
Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava, III. posch. 

 

Vedúci katedry:   doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.    

   (02) 501 17 314  oblozinsky@fpharm.uniba.sk  č.dv. 332A/1 

Zástupca vedúceho katedry:   doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD. 

 (02) 501 17 312  dubnickova@fpharm.uniba.sk č. dv. 322/a 

Tajomník katedry:   neobsadené 

Sekretariát katedry:   Margita Sztranyovská 

 (02) 501 17 309  kbm@fpharm.uniba.sk    č. dv. 324 
 

03 131 

Oddelenie biochémie a molekulárnej biológie 

mailto:oblozinsky@fpharm.uniba.sk
mailto:dubnickova@fpharm.uniba.sk
mailto:kbm@fpharm.uniba.sk


16 

 

 

Vedúci oddelenia:   RNDr. František Bilka, PhD.  

      (02) 501 17 316  bilka@fpharm.uniba.sk   č. dv. 331 

Docent  

doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD. 
 

 

Odborní asistenti  

PharmDr. Andrea Balažová, PhD. PharmDr. Renáta Kubíková, PhD. 

RNDr. František Bilka, PhD.  Ing. Ľudmila Pašková, PhD. 

Mgr. Ivana Holková, PhD.  
 

 

03 132 

Oddelenie mikrobiológie, imunológie a hygieny 
 

Vedúci oddelenia:                 doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.  

 (02) 501 17 316  bilkova@fpharm.uniba.sk   č. dv. 331 

Docenti Emeritný profesor 

doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD. prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc.  

doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.  
  

Odborní zamestnanci Odborní asistenti 

Simona Ďurčová 

Monika Hujová 

Mgr. Eva Drobná, PhD.  

PharmDr. Boris Dudík, PhD. 

Alžbeta Krajíčková PharmDr. Gabriela Greifová, PhD. 

Agnesa Laciková PharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD. 
  

Denní doktorandi Pracovníci s vysokoškolským vzdelaním 

Mgr. Ema Balážová Ing. Zuzana Strašková 

Mgr. Barbora Hlubinová  

Mgr. Mária Nováková  

Mgr. Veronika Vyletelová  

* * * 
Vedecko-výskumná práca katedry sa orientuje týmito smermi: 
- Štúdium enzýmov a ich regulačných mechanizmov vo vzťahu k biosyntéze terapeuticky účinných 

obsahových látok rastlín. Enzýmy signálne transdukčných procesov v rastlinných bunkách. 

- Štúdium vplyvu laktobacilov na ovplyvnenie nealkoholovej tukovej choroby pečene. Objasnenie 

mechanizmov účinku na zápal a lipidový metabolizmus: TLR4 signálna dráha a jej „downstream“ 

molekuly, anabolické a katabolické deje lipidového metabolizmu v pečeni. 

- Testovanie potenciálnych antioxidačne účinných látok s využitím modelových enzýmov. Príprava 

rekombinantných lipoxygenáz, štúdium štruktúry aktívneho miesta enzýmu z pohľadu objasnenia 

mechanizmu inhibície novými molekulami potenciálne terapeuticky účinných látok v procese zápalu. 

- Interakcia biocídnych účinkov novopripravených zlúčenín s bunkami mikroorganizmov. 

Imunomodulačné  a antimikróbne účinky mikroorganizmov, prírodných a syntetických zlúčenín. 

- Biologická a genetická charakterizácia potenciálne probiotických mikroorganizmov. Selekcia nových 

probiotických mikroorganizmov pre použitie v humánnej a/alebo veterinárnej praxi. Charakterizácia ich 

biochemických a molekulárno-biologických vlastností, štúdium antimikróbnej aktivity 

a imunomodulačného potenciálu. 
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03 140 

Katedra farmaceutickej chémie 
Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, III. posch.  

 

Vedúci katedry:  doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD. 

 (02) 501 17 229  andriamainty@fpharm.uniba.sk  č. dv. 325 

Zástupca vedúceho katedry:  doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD. 

 (02) 501 17 227  malik@fpharm.uniba.sk  č. dv. 323 

Tajomník katedry:  PharmDr. Iva Kapustíková, PhD. 

 (02) 501 17 224  kapustikova@fpharm.uniba.sk  č. dv. 318 

Sekretariát katedry:  Anna Novotná 

 (02) 501 17 228  novotna@fpharm.uniba.sk  č. dv. 324 
 

 

Emeritný profesor 

Dr. h. c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. 

 

Docenti Odborní asistenti 

doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD. Mgr. Stanislav Bilka, PhD. 

doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD. Ing. Jaroslav Galba, PhD. 

doc. PharmDr. Miroslava Sýkorová, PhD. PharmDr. Vladimír Garaj, PhD. 

 PharmDr. Iva Kapustíková, PhD. 

Asistenti PharmDr. Matej Maruniak, PhD. 

PharmDr. Eva Salanci, PhD. PharmDr. Lenka Stopková, PhD. 

 Mgr. Róbert Šandrik, PhD. 

Denní doktorandi Ing. Stanislava Šoralová, PhD. 

PharmDr. Miroslav Kemka  

PharmDr. Zuzana Štiffelová Odborní zamestnanci 

 Lívia Budová 

Externí doktorandi Viera Današová 

PharmDr. Katarína Birošíková Vlasta Hanulíková 

 Martina Kysucká 
  

 Ostatní pracovníci 

 Jozefína Horčárová 

 

  
* * * 

Predmetom vedeckovýskumnej činnosti katedry je štúdium vzťahov medzi chemickou štruktúrou a 
antibakteriálnou, antimykobakteriálnou, antifungálnou, antivirotickou, antiprotozoálnou a antineoplastickou 
aktivitou v sériách heteroarylových zlúčenín s karboxamidovým, resp. karbamátovým zoskupením s využitím 
metód multidimenzionálneho QSAR a molekulového modelovania. Vedeckovýskumná činnosť katedry sa 
realizuje v týchto oblastiach: 
- príprava a biologické hodnotenie originálnych N-aryl-N-fenylpiperazínových zlúčenín,  

mailto:andriamainty@fpharm.uniba.sk
mailto:malik@fpharm.uniba.sk
mailto:kapustikova@fpharm.uniba.sk
mailto:novotna@fpharm.uniba.sk
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- príprava, charakterizácia a štúdium agregačných, fyzikálno-chemických, termodynamických a 

biologických vlastností derivátov izatínu ako vhodných kandidátov pre nové potenciálne liečivá, 

- štúdium fyzikálno-chemických vlastností novo syntetizovaných liečiv, ako aj zlúčenín so schopnosťou 

ovplyvňovať membránové transportné systémy, resp. štúdium povrchovo aktívnych zlúčenín, 

- štúdie farmakofórových skupín zodpovedných za väzbu biologicky aktívnych zlúčenín na cieľové miesta 

pomocou modelovania, dokovania s následným návrhom štruktúry nových liečiv. 
 

 
 

 
03 150 

Katedra farmakológie a toxikológie 
Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava, prízemie 

 

Vedúci katedry:   doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD. 

 (02) 501 17 392  krenek@fpharm.uniba.sk  č.dv. 172 

Zástupca vedúceho katedry:  prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH  

     (02) 501 17 368  klimas@fpharm.uniba.sk  č.dv. 19 

Tajomník katedry:   PharmDr. Eva Kráľová, PhD. 

 (02) 501 17 363  kralova@fpharm.uniba.sk  č.dv. 6 
 

Sekretariát katedry: Dagmar Křečková  Alexandra Striničová 

  (02) 501 17 378   č.dv. O171  (02) 501 17 371 č.dv. K23/a 

  kreckova@fpharm.uniba.sk    strinicova@fpharm.uniba.sk   
 

 

03 151  

Oddelenie farmakologickej propedeutiky 

Vedúci oddelenia:   PharmDr. Stanislava Kosírová, PhD. 

     (02) 501 17 364  kosirova@fpharm.uniba.sk  č.dv. 7b 

Docenti Denní doktorandi 

doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc.   PharmDr. Peter Galis 

doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD. Mgr. Lucia Markusková 

 Mgr. Tibor Hodbod 

 Mgr. Michaela Sasváriová 

Odborní asistenti  

Mgr. Lenka Bies Piváčková, PhD. Externí doktorandi  

PharmDr. Katarína Hadová, PhD. PharmDr. Zuzana Blahová 

PharmDr. Eva Kráľová, PhD.    Mgr. Slavomíra Hričáková Onderišinová  

PharmDr. Stanislava Kosírová, PhD. Mgr. Lazaros Salvaras 

PharmDr. Attila Kulcsár, PhD. PharmDr. Ľubica Slobodová  

Mgr. Ondrej Sprušanský, PhD. PharmDr. Peter Stanko  

PharmDr. Csaba Horváth, PhD.  

  

  
 
 
 
 

mailto:krenek@fpharm.uniba.sk
mailto:klimas@fpharm.uniba.sk
mailto:kralova@fpharm.uniba.sk
mailto:kreckova@fpharm.uniba.sk
mailto:strinicova@fpharm.uniba.sk
mailto:stankovicova@fpharm.uniba.sk
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03 152 

Oddelenie farmakológie a toxikológie 

Vedúci oddelenia:   doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.  
                (02) 501 17 392  krenek@fpharm.uniba.sk  č.dv. 172  

Profesorka  

prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD. 

 

Docenti Odborní asistenti 

doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD. Mgr. Diana Vavrincová, PhD. 

doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc. Mgr. Peter Vavrinec, PhD. 

doc. PharmDr. Marek Máťuš, PhD PharmDr. Tomáš Rajtík, PhD. 

 PharmDr. Eva Malíková, PhD. 

  

Denní doktorandi Externí doktorandi 

Mgr. Izabela Jarabicová  PharmDr. Katarína Lelková 

Mgr. Marína Púchovská  

PharmDr. Eva Veľasová   
 

03 153 

Oddelenie klinickej farmakológie a farmakoterapie 
Vedúci oddelenia:   prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH  

                         (02) 501 17 368  klimas@fpharm.uniba.sk  č. dv. 19 

 

Profesori Odborní asistenti 

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH 

 

PharmDr. Gabriel Dóka, PhD. 

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD. 

 PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD. 

 JUDr. Mgr. Petra Capandová, PhD. 

Pracovníci s vysokoškolským vzdelaním  

Mgr. Adriana Chalányiová  

  

Denní doktorandi  Odborní zamestnanci 

Mgr. Natália Hromníková Veronika Haššová 

Mgr. Bc. Zuzana Chudá Elena Vilémová 

Mgr. Henrieta Oravcová Simona Kolembusová 

  

Externí doktorandi Zverinec 

MUDr. PharmDr. Evelin Karim Aziz Alena Hnízdová 

 Lenka Svobodová 

 

* * * 
Katedra farmakológie a toxikológie sa vo vedeckovýskumnej práci zameriava na analýzu účinkov 

látok ovplyvňujúcich predovšetkým kardiovaskulárny systém. Vedeckovýskumné tímy katedry analyzujú: 
- molekulárnu farmakológiu kardiovaskulárneho, renovaskulárneho a endokrinného systému, 

mailto:tumova@fpharm.uniba.sk
mailto:klimas@fpharm.uniba.sk
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- farmakologické vlastnosti známych i novosyntetizovaných liečiv na funkciu srdca, ciev, obličiek, ovplyvnenie 
génovej expresie na rôznych experimentálnych animálnych modeloch kardiovaskulárnych ochorení vrátane 
hypertenzie, ischemicko-reperfúzneho poškodenia myokardu, aterosklerózy a srdcového zlyhávania, 
- farmakoterapiu rizikových skupín pacientov, predovšetkým detí a seniorov, so zreteľom na účinnosť 
a bezpečnosť liekov. 
- problematiku liečby zriedkavých ochorení, 
- identifikáciu a riešenia farmakoterapeutických problémov v klinickej praxi. 
 
 
 

03 160 

Katedra organizácie a riadenia farmácie 
Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava, I. posch. 

 

Vedúci katedry:    doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc (HTA)

   (02) 501 17 348  tesar@fpharm.uniba.sk  č.dv. 117a  

Zástupca vedúceho katedry:   doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc. 

   (02) 501 17 341  minarikova@fpharm.uniba.sk, č.dv. 104 

Tajomník katedry:   PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.  

 (02) 501 17 346  lehocka@fpharm.uniba.sk  č.dv. 114 

Sekretariát katedry:   Eva Kuchtová 

 (02) 501 17 348  kuchtova@fpharm.uniba.sk  č.dv. 117 

 

03 161 

Oddelenie sociálnej farmácie 
 

Vedúci oddelenia: doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc (HTA)  

 (02) 501 17 348  tesar@fpharm.uniba.sk  č.dv. 117a  

  

Docenti  

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc (HTA) 

doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc. 

 
 

Odborní asistenti Denní doktorandi 

Mgr. Ing. Ingrid Slezáková Mgr. Monika Čičová 

PharmDr. Zuzana Koblišková, PhD. Mgr. Zuzana Pagáčová 

PharmDr. Miriam Vulevová, MBA Mgr. Laura Adamkovičová 

JUDr. PhDr. Lilla Garayová, PhD. 
 

 
 

Externí doktorandi Odborní zamestnanci 

PharmDr. Filip Max Peter Kečkeš 

PharmDr. Slávka Porubcová  

 

 

 

 

mailto:tesar@fpharm.uniba.sk
mailto:minarikova@fpharm.uniba.sk
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mailto:kuchtova@fpharm.uniba.sk
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03 162 

Oddelenie lekárenstva 

 

Vedúci oddelenia:                neobsadené 
 

Odborní asistenti  

PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD. PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. 

PharmDr. Lucia Masaryková, PhD. 
 

 

* * * 
Katedra zabezpečuje výučbu v rámci povinných predmetov: Sociálna farmácia a farmakoekonomika, 

Lekárenstvo, legislatíva a etika a Verejné zdravie a farmaceutická starostlivosť;  povinne voliteľných 
predmetov: Farmaceutická propedeutika, Výpočtová technika, Základy manažmentu vo farmácii, 
Hodnotenie zdravotníckych technológií, Farmaceutická informatika, Základy dietológie a výživy, 
Zdravotnícka psychológia, Dejiny farmácie, Základy práva pre farmaceutov, Nemocničné lekárenstvo; a 
garantuje a zabezpečuje povinnú šesťmesačnú lekárenskú prax a organizuje ostatné odborné praxe vo 
farmaceutických zariadeniach. Katedra organizácie a riadenia farmácie je zodpovedným pedagogickým 
útvarom, ktorý organizačne a odborne zabezpečuje a koordinuje akreditované špecializačné štúdium v 
špecializačnom odbore lekárenstvo na FaF UK pre povolanie farmaceut. 

Vedeckovýskumná činnosť katedry sa sústreďuje na problematiku:  
a) farmakoekonomiky, farmakoepidemiológie a manažmentu farmácie, 
b) komparáciu problematiky postavenia farmácie a zdravotníctva s krajinami EU, 
c) vzťahu spotreby liekov k zdravotnému  stavu obyvateľstva, 
d) farmaceutickej historiografie, 
e) realizáciu informačných systémov vo farmácii, 
f)  postavenia lekárenstva v zdravotníctve. 

 
 

03 170 

Katedra farmakognózie a botaniky 
Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, IV. posch. 

 

Vedúci katedry:          prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 

       (02) 501 17 204  mucaji@fpharm.uniba.sk  č.dv. 411 

Sekretariát katedry:        Terézia Kňazeová  

       (02) 501 17 205  knazeova@fpharm.uniba.sk  č.dv. 408 
 

03 171 

Oddelenie farmakognózie 
 

Vedúci oddelenia:  prof. Ing. Milan Nagy, CSc. 
 (02) 501 17 170  nagy@fpharm.uniba.sk  č.dv. 407 

Profesori Docentky 

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. doc. PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD. 

prof. Ing. Milan Nagy, CSc. doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD. 

 
Odborní asistenti Denní doktorandi 

PharmDr. Vladimír Forman, PhD. Mgr. Michaela Mergová 

PharmDr. et Mgr. Elena Kurin, PhD.  

PharmDr. Zuzana Scheerová Kontšeková, PhD.  

mailto:mucaji@fpharm.uniba.sk
mailto:knazeova@fpharm.uniba.sk
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PharmDr. Ivana Šušaníková, PhD.   

RNDr. Daniela Tekeľová, CSc.  

Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.  

 
 

Pracovníci s vysokoškolským vzdelaním 

RNDr. Peter Gál, PhD., MBA RNDr. Veronika Lachová, PhD. 
 

03 172 

Oddelenie botaniky a farmakoergázie 
Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava, I. posch. 

Vedúci oddelenia:   doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.    
          (02) 501 17 213  haban@fpharm.uniba.sk  č.dv. 134 
 

Docent Odborní zamestnanci 

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.  Anna Krchňavá 

 Ing. Ľudmila Leváková, PhD. 

Odborní asistenti Magdaléna Országová 

Mgr. Ondrej Ďuriška, PhD. Zuzana Sztranyovszká 

 
 

* * * 
Výskum katedry sa sústreďuje na požiadavky spoločenskej praxe a zameriava sa na liečivá 

biogénneho pôvodu: 

Oddelenie farmakognózie vo výskume vychádza z prírodných surovín (drog, čerstvých rastlín, 

rastlinných a živočíšnych produktov), izoluje ich biologicky aktívne látky, stanovuje ich štruktúru, 

biochemické a fyzikálno-chemické vlastnosti, zaoberá sa zákonitosťami ich tvorby a významom v kontexte 

živej prírody. Študuje vzájomné interakcie sekundárnych metabolitov a s tým súvisiace modifikácie ich 

biologických vlastností in vitro a in vivo. Ďalej sa zaoberá anatomicko-morfologickým hodnotením v praxi 

významných drog. 

Oddelenie botaniky a farmakoergázie sa zameriava na botanický výskum liečivých, 

aromatických a koreninových rastlín, tiež húb s liečivými účinkami. Ďalej sa zaoberá makro- 

a mikroskopickou štruktúrou rôznych rastlinných orgánov, floristickým prieskumom a rozšírením 

farmaceuticky významných taxónov slovenskej flóry. Študuje vplyv agroekologických podmienok na 

produkciu rastlinnej suroviny pre farmaceutický priemysel a interakcie medzi farmakoergáziou 

a kvantitatívno-kvalitatívnymi vlastnosťami rastlinných drog. 

 

03 180 

Katedra fyzikálnej chémie liečiv 
Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, prízemie vľavo 

Vedúci katedry:  prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc. 

  (02) 501 17 180, 292  uhrikova@fpharm.uniba.sk  č.dv. 5 

Zástupca vedúceho katedry: doc. RNDr. Jana Gallová, CSc. 

  (02) 501 17 291  gallova@fpharm.uniba.sk  č.dv. K28 

Tajomník katedry:       Ing. Jarmila Oremusová, CSc.  

     (02) 501 17 282  oremusova@fpharm.uniba.sk  č.dv. 2 

Sekretariát katedry:       Kristína Satková  

 (02) 501 17 285  kfchl@fpharm.uniba.sk  č.dv. 8 

mailto:haban@fpharm.uniba.sk
mailto:uhrikova@fpharm.uniba.sk
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Profesori Emeritný profesor 

prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc. 

prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc. 

prof. Pavol Balgavý, CSc. 

  

Docenti Pracovníci s vysokoškolským vzdelaním 

doc. RNDr. Jana Gallová, CSc. Mgr. Norbert Kučerka, DrSc. 

doc. Mgr. Marcela Chovancová, PhD.  

 Odborní asistenti 

Asistenti RNDr. Alexander Búcsi, PhD. 

Mgr. Katarína Želinská RNDr. Tomáš Fazekaš, PhD. 

 Mgr. Lukáš Hubčík, PhD. 

Odborní zamestnanci Mgr. Mária Klacsová, PhD. 

Adriána Bálintová Ing. Jarmila Oremusová, CSc. 

Kristína Satková   

Anna Sláviková Denní doktorandi 

 Mgr. Adriana Čelková  

Externí doktorandi Mgr. Atoosa Keshavarzi 

Mgr. Nina Královič Kanjaková  

Mgr. Katarína Želinská 

Mgr. Ali Asi Shirazi 

 
* * * 

Vo vedeckom výskume sa na katedre experimentálnymi a teoretickými výpočtovými metódami 

študujú fyzikálnochemické vlastnosti liečiv a modelových látok s dôrazom na: 

− objasnenie molekulového mechanizmu účinku liečiv (antivirotík, sterolov, peptidov a proteínov) pri 

interakcii s lipidovými dvojvrstvami podobného zloženia ako v bunkových membránach a pľúcnom 

surfaktante; 

− interakciu DNA s nadmolekulovými fosfolipidovými agregátmi z hľadiska ich využitia ako prenosových 

vektorov genetického materiálu; 

− tvorbu molekulových asociátov, micelizáciu a rozdeľovacie rovnováhy liečiv z hľadiska objasnenia účinku 

liečiv a možností prípravy vhodných liekových foriem; 

− kombinatoriálnu chémiu ako metódu pre dizajn liečiv a molekulové modelovanie pre skúmanie interakcií 

receptor – liečivo;teoretický, ako aj experimentálny výskum zameraný na peptidomimetické molekuly 

antivirotík s preukázanou inhibičnou aktivitou virálnych proteáz koronavirusu SARS-CoV-2. 

 

03 190 

Katedra galenickej farmácie 
Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, I. posch. a suterén (B) 

Vedúci katedry:    PharmDr. Veronika Mikušová, PhD. 

      (02) 501 17 265  mikusova@fpharm.uniba.sk  č.dv.109  

Zástupca vedúceho katedry: PharmDr. Veronika Šimunková, PhD. 

 (02) 501 17 270,  simunkova@fpharm.uniba.sk č.dv.129, 

Tajomník katedry:   PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, PhD. 

                          (02) 501 17 269  maria.raucinova@fpharm.uniba.sk č.dv. 114  

mailto:milica.molitorisova@fpharm.uniba.sk
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Sekretariát katedry:   Mária Horváthová 

 (02) 501 17 266  horvathova.maria@fpharm.uniba.sk č.dv. 110  

 

03 191 

Oddelenie individuálne pripravovaných liekov 
 

Vedúci oddelenia:  PharmDr. Veronika Šimunková, PhD. 

     (02) 501 17 270  simunkova@fpharm.uniba.sk  č.dv.129  

 

Odborní asistenti Asistenti 

PharmDr. Mária Čuchorová, PhD. 

Mgr. Martina Čierna, PhD. 

PharmDr. Desana Matušová, PhD. 

PharmDr. Veronika Šimunková, PhD 

Mgr. Jana Selčanová 

.  

 
03 192 

Oddelenie hromadne vyrábaných liekov 
 

Vedúci oddelenia:  PharmDr. Veronika Mikušová, PhD. 

     (02) 501 17 265  mikusova@fpharm.uniba.sk  č.dv.109 

 

Docenti Asistenti 

doc. RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD. Mgr. Jarmila Ferková 

doc. PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD. PharmDr. Alžbeta Lengyelová 
 

PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, PhD. 

Odborní asistenti PharmDr. Jozef Zima 

PharmDr. Veronika Mikušová, PhD.  

PharmDr. Miroslava Špaglová, PhD. 

PharmDr. Miroslava Potúčková, PhD. 

 

 

 
03 193 

Oddelenie zdravotníckych pomôcok a zdravotníckej techniky 
 

Vedúci oddelenia:   PharmDr. Milica Molitorisová, PhD. 

 (02) 501 17 262 (119)  molitorisova@fpharm.uniba.sk  č.dv.105 (17) 

 

Odborní asistenti Asistenti 

PharmDr. Jana Kubíková, PhD., MBA Ing. Silvia Molnárová 

Michael Kenneth Lawson, B.A. (Hons), MSc., PhD. PhDr. Eva Nováková 

PharmDr. Milica Molitorisová, PhD.  

  

  

  

mailto:horvathova.maria@fpharm.uniba.sk
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Odborní zamestnanci Ostatní pracovníci 

Marta Bruteničová Dana Čierna 

Daniel Krchňák, DiS  

Erika Polášková  

Iveta Rigáňová 

 

  

* * * 
Vedecko-výskumná činnosť katedry sa sústreďuje na štúdium podmienok, za ktorých možno liečivá 

a farmaceutické pomocné látky technologicky spracovať na lieky v daných liekových formách, ktoré spĺňajú 
zákonitosti farmaceutickej technológie. Výskum je komplexný, od predformulačných štúdií cez dizajn 
liekových formulácií až po hodnotenie ich kvality. Aplikovateľný výskum pokrýva industriálnu farmáciu, ako aj 
individuálne pripravované lieky.  

Nosným pilierom výskumnej práce Oddelenia hromadne vyrábaných liekov je aktuálne farmaceutická 
nanotechnológia. Skúmajú sa nanočastice ako nosiče liečiv, najmä matricového typu na báze polymérov 
alebo lipidové, ako sú napr. lipozomálne systémy. Aplikácia výskumu v tejto oblasti je orientovaná na 
zlepšenie biologickej dostupnosti liečiv, cielené doručenia liečiva na miesto účinku či zlepšenej rozpustnosti 
u ťažko rozpustných liečiv. 

Výskum Oddelenia individuálne pripravovaných liekov sa prioritne orientuje na moderné terapeutické 

systémy a liekové formulácie s využitím nových pomocných látok vyšších generácií. Zaoberá sa 

problematikou polotuhých liekových foriem (masti, krémy a gély na dermálne použitie), náplastí (dermálnych 

a transdermálnych) a filmov (orodisperovateľných alebo dermálnych). Z tuhých konvenčných liekových 

foriem, ako sú tablety, sa prechádza na výskum inovatívnych liekových foriem, ako sú násobné liekové formy 

(pelety, mikrokapsuly, minitablety), ktoré sú zaujímavé schopnosťou modifikovateľnej liberácie liečiva a  na 

prípravu lyofilizovaných parenterálnych práškov. 

Oddelenie zdravotníckych pomôcok a zdravotníckej techniky rieši najmä hodnotenie kvality 

zdravotníckych pomôcok a to aktuálne inhalačných liekov dodávaných v tlakových dávkovacích obaloch. 

 
 

03 200 

Katedra jazykov 
Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, I. posch. 

 

Vedúca katedry:      PaedDr. Viera Žufková, PhD. 

    (02) 501 17 191  žufkova@fpharm.uniba.sk  č.dv. 147 

Tajomníčka katedry:                   PhDr. Darina Kližanová  

       klizanova@fpharm.uniba.sk  č.dv. 146  
 

Asistentka  

PhDr. Darina Kližanová  
  

Odborní asistenti 

Mgr. Ivan Lábaj, PhD. PaedDr. Viera Žufková, PhD. 

Mgr. Nicol Sipekiová, PhD.  

mailto:žufkova@fpharm.uniba.sk
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* * * 
Katedra jazykov zabezpečuje výučbu odbornej latinčiny, angličtiny a nemčiny seminárnou formou 

v slovenskom a anglickom študijnom programe. Zároveň poskytuje semináre slovenčiny pre zahraničných 
študentov.  

Vedeckovýskumná činnosť z latinčiny sa zameriava na prehlbovanie bádania vo vybraných témach 
odboru klasická filológia. Katedra jazykov spolupracuje so zahraničnými akademickými a vedeckými 
inštitúciami, najmä v Rakúsku a vo Veľkej Británii. Cudzie jazyky sa realizujú jednak v štandardnej hovorovej 
podobe, ale aj v odbornej farmaceutickej, využívajúc kontakty so zahraničím a so zahraničnými vzdelávacími 
inštitúciami u nás. Slovenský jazyk pre cudzincov poskytuje základy praktickej komunikácie potrebnej v 
lekárni. 

 

03 210 

Katedra telesnej výchovy a športu 
Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, suterén (F, G, M)   Facebook: ktvšfafuk 

Vedúca katedry:   PaedDr. Martina Tibenská, PhD. 

  (02) 501 17 166  tibenska@fpharm.uniba.sk   

Zástupca vedúcej katedry:        Mgr. Dalibor Ludvig, PhD.  

                                                                   (02) 501 17 166  ludvig@fpharm.uniba.sk   
 

Odborní asistenti  
Mgr. Dalibor Ludvig, PhD. Mgr. Lenka Nagyová, PhD.  

PaedDr. Martina Tibenská, PhD. Mgr. Michal Tokár, PhD. 

 
* * * 

Katedra telesnej výchovy a športu sa vo vedeckovýskumnej činnosti zameriava na vplyv telesnej 
výchovy a športu na všestranný rozvoj osobnosti vysokoškoláka, sledovanie telesnej zdatnosti so zameraním 
na športovú špecializáciu a zvyšovanie fyzickej pripravenosti študentov UK.  Katedra sa v uvedených 
oblastiach podieľa na riešení čiastkových úloh štátneho plánu a rezortných plánov výskumu. 

Pedagogická činnosť katedry telesnej výchovy a športu je zameraná na vytvorenie trvalého kladného 
vzťahu študentov k pravidelnému aktívnemu pohybu ako zdravotnej prevencie na celý život. 

 
Telovýchovné a športové zariadenie v správe KTVŠ 

 

Lodenica 
841 04 Bratislava, Botanická 11 

 

Lodenica je účelové, telovýchovné a športové zariadenie farmaceutickej fakulty zamerané na 
výučbu vodnej turistiky. Súčasťou výučby je teoretická a praktická príprava študentov. 

 
 

03 520 

Ústredná knižnica 
Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava, I. posch. 

 

Riaditeľka knižnice:   PhDr. Mária Kadnárová  
 (02) 501 17 155  kadnarova1@uniba.sk   
 

Odborní pracovníci knižnice   

Mgr. Zuzana Hlavenková Renáta Podobeková 

Bc. Terézia Hilkovičová Bc. Alena Ševčíková 
 

 

mailto:tibenska@fpharm.uniba.sk
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Centrálne pracovisko Ústrednej knižnice na Kalinčiakovej ul. 8  (I. poschodie) 
 

Požičovňa – absenčné a prezenčné výpožičky:  Renáta Podobeková 
   (02) 501 17 154  
   podobekova1@uniba.sk 

                         pozicovna@fpharm.uniba.sk    
Úsek akvizície a spracovania fondov:  Bc. Terézia Hilkovičová 

   (02) 501 17 156  

   hilkovicova@fpharm.uniba.sk   

Evidencia publikačnej činnosti:  Mgr. Zuzana Hlavenková  

  (02) 501 17 156  

  hlavenkova7@uniba.sk  

Periodiká, MVS, inf. vzdelávanie, konzultácie:    Bc. Alena Ševčíková 

          (02) 501 17 154  

       sevcikova@fpharm.uniba.sk  

Predajňa skrípt:                                           preskri@fpharm.uniba.sk 

 

* * * 
 Ústredná knižnica FaF UK (ďalej ÚK) je špecializovanou akademickou knižnicou a poskytuje tieto 
služby: absenčné, prezenčné a medziknižničné výpožičné služby, konzultačné, bibliograficko-informačné,  
rešeršné, kopírovacie služby a iné.  Používatelia majú možnosť využívať služby knižnice v otvorenom priestore 
zariadenom moderným a komfortným mobiliárom, používateľskými PC (5 ks) s voľným prístupom 
k dokumentom, s prístupom k pevnej počítačovej sieti aj wifi pripojeniu (samostatná počítačová študovňa s 10 
PC) a väčším počtom študijných miest (68). Knižničný fond obsahuje celkom 52 106 k.j., ročný prírastok 
predstavuje cca 800 nových monografií a učebníc, približne 31 titulov tlačených časopisov a viac ako 45.000 
titulov elektronických plno textových zahraničných časopisov a 310 000 titulov e-kníh. Prístup k informáciám 
o dostupnej literatúre majú používatelia prostredníctvom súborného online katalógu UK. Pre potreby 
študentov a vyučujúcich sú okrem databáz licencovaných v projekte NISPEZ (WoS, Scopus, Wiley, Springer 
ai.) k dispozícii špecializované databázy a informačné zdroje ako: farmakologická databáza Lexicomp, 
chemická encyklopédia The Merck Index, európsky liekopis Pharmacopoeia online, vedecké periodiká 
American Chemical Society ai. Základ fondu tvoria monografie, učebnice, skriptá, príručky a zborníky. Časť 
fondu je deponovaná v 11 čiastkových knižniciach. ÚK archivuje (od r. 1991) a sprístupňuje fond záverečných 
a vedecko-kvalifikačných prác obhájených na fakulte. Sprístupňuje  online verziu a zdigitalizované ročníky 
vedeckého časopisu European Pharmaceutical Journal (ISSN 2453-6725), predtým Acta Facultatis 
Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. ÚK sa podieľa na budovaní celoslovenskej databázy 
o publikačnej činnosti CREPČ  2. Publikujúcim autorom poskytuje konzultácie k vydavateľskej činnosti 
vrátane hodnotenia predátorských aktivít. Ústredná knižnica zabezpečuje rôznymi formami informačné 
vzdelávanie študentov a zamestnancov fakulty. Od roku 2000 je členom Slovenskej asociácie knižníc. 
 

II. ÚČELOVÉ ZARIADENIA FAKULTY 
 

03 700 

Univerzitná lekáreň Farmaceutickej fakulty 
Ružinovská 12A, 821 01 Bratislava 

 

Prednosta:    PharmDr. Tatiana Geročová, PhD. 
 0910 539 864  prednosta.ulfafuk@uniba.sk    

     

Vedúci oddelenia 
lekárenskej prevádzky: PharmDr. Mariana Levrinc 

 (02) 482 11 001  univerzita@ulfafuk.sk 

mailto:pozicovna@fpharm.uniba.sk
mailto:hutyrova1@uniba.sk
mailto:preskri@fpharm.uniba.sk
mailto:prednosta.ulfafuk@uniba.sk
mailto:univerzita@ulfafuk.sk
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Lekárnici – asistenti Farmaceutickí laboranti 

PharmDr. Adriana Ďurčanská MPH Valéria Hanáková 

Mgr. Edvard Huorka Bc. Ivana Pörsöková 

Mgr. Binaka Kölesová Katarína Saganová 

Mgr. Kristína Labjaková Mgr. Katarína Vasilková 

PharmDr. Mariana Levrinc Mgr. Dagmar Voleničová 

PharmDr. Anna Michniaková  

Mgr. Helena Palkovičová Ekonomické oddelenie 

PharmDr. Pater Stanko Radovana Hudecová 

PharmDr. Marcela Špringerová Ing. Jaroslava Meravá 

PharmDr. Lucia Trenčianska  

PharmDr. Juliana Tóth Technicko-hospodársky pracovník 

 Slavomír Kubát 

 

* * * 
Univerzitná lekáreň je účelové zariadenie Farmaceutickej fakulty zamerané na komplexné 

poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Lekárenskú starostlivosť poskytuje nepretržite 24-hodín počas celého 
roka, čím je špecifická. Záujemcovia môžu využívať v lekárni bezplatné meranie fyzikálnych a biochemických 
parametrov spolu s odbornou konzultáciou a tiež odborné poradenstvo v oblasti liekov, výživových doplnkov 
a špeciálnej liečebnej kozmetiky. V Univerzitnej lekárni pravidelne prebiehajú praktické semináre 
z Lekárenstva študentov 4. ročníka a lekáreň  je celoročne zapojená do lekárenskej praxe našich i zahraničných 
študentov a tiež študentov stredných škôl zameraných na farmáciu. 

 

03 600 

Fakultná lekáreň 
Odbojárov 65/10, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, prízemie  
 (02) 50 117 186      fakultna.lekaren@fpharm.uniba.sk 

 

Odborný zástupca:   PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. 

 (02) 501 17 185  snopkova@fpharm.uniba.sk   
 

Farmaceuti – lekárnici Technicko-hospodársky pracovník 

PharmDr. Peivand Nassirin Zdenka Plaštiaková 

PharmDr. Peter Matejka, PhD.  

Mgr. Katarína Mudráková 
 

 
*** 

Fakultná lekáreň je verejná lekáreň, ktorá poskytuje lekárenskú starostlivosť pre zamestnancov 
a študentov Univerzity Komenského (zvýhodnené podmienky) a pre širokú verejnosť; lekáreň zásobuje liekmi, 
zdravotníckymi pomôckami, dietetickými pomôckami a doplnkovým sortimentom vedecké pracoviská 
Univerzity Komenského, ambulancie a iné zariadenia; a podieľa sa na pregraduálnej a postgraduálnej výchove 
budúcich farmaceutov a farmaceutických laborantov v slovenskom aj anglickom jazyku. Pre všetkých 
návštevníkov ponúka bezplatné vypracovanie liekového režimu, pravidelné aj mimoriadne vyšetrenia hodnôt 
glykémie, cholesterolu a triacylglycerolov, meranie krvného tlaku, odborné poradenstvo v oblasti výživy 
a správneho životného štýlu. Fakultná lekáreň organizuje osvetové podujatia pre širokú verejnosť „Farmácia 
pre všetkých“; je zapojená do osvetových projektov Slovenskej lekárnickej komory (interakcie liekov, 
potenciálne nevhodné lieky a iné); vykonáva analýzy, rozbory, spracováva prieskumy a poskytuje informácie, 

mailto:fakultna.lekaren@fpharm.uniba.sk
mailto:snopkova@fpharm.uniba.sk
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ktoré môžu ovplyvniť psychické alebo fyzické zdravie človeka a podieľa sa na zabezpečovaní ochrany 
životného prostredia. 

 

03 510 

Záhrada liečivých rastlín 

Správa: Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava, IV. posch. 
 

 (02) 501 17 198   hortus@fpharm.uniba.sk 
 

Záhrada liečivých rastlín: Nové Záhrady I, č. 21, Prievoz   (02) 433 36 914 
 

Pracovníci Anna Černá Jozef Hrúza 

 Alžbeta Hobotová  Ján Potocsi 

 Mária Hrušecká Eva Škorvagová 

 
* * * 

Záhrada liečivých rastlín je účelovým zariadením Farmaceutickej fakulty, ktorej hlavným zámerom je 
zhromažďovanie, udržiavanie a rozširovanie domácich a zahraničných liečivých a potenciálne liečivých rastlín. 
Genofond pracoviska zahrňuje cca 850 rastlinných druhov. Pracovisko spolupracuje so 150 domácimi 
a zahraničnými partnermi. Prostredníctvom Index seminum si s partnerskými pracoviskami vymieňa semená 
a vegetabilia. Dopestovaný rastlinný materiál slúži predovšetkým pre potreby výučby farmakognózie 
a botaniky, ďalej pre diplomantov, doktorandov, ako aj pre vedecko-výskumné účely pedagogických 
a vedeckých pracovníkov fakulty. Liečivé rastliny pestované v ZLR slúžia pri praktickom poznávaní liečivých 
a aromatických rastlín z predmetu Farmaceutická botanika, ale taktiež aj pri praktickom vyučovaní vo forme 
exkurzie pre Strednú zdravotnícku školu v Trenčíne a Trnave a pre študentov UTV UK. ZLR sa vo vedecko-
výskumnej činnosti v spolupráci s domácimi a zahraničnými inštitúciami zameriava na štúdium farmaceuticky 
významných biologicky aktívnych látok. Získané výsledky sa priebežne publikujú v odborných periodikách. 

 

03 220 

Centrálne laboratórium NMR 
832 32 Bratislava, Odbojárov 10, suterén (A) 

 
Pracovníci s vysokoškolským vzdelaním 

Mgr. Branislav Horváth, PhD.  (02) 501 17 299  horvath@fpharm.uniba.sk   
 

* * * 
Laboratórium nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR) je účelovým servisným a výskumným 

pracoviskom fakulty, ktorého činnosť je zameraná na:  
-  zabezpečovanie meraní spektier NMR pre potreby katedier FaF UK so zameraním najmä na potvrdenie 
štruktúry a čistoty a novosyntetizovaných látok, stanovenie fyzikálnochemických vlastností pomocou NMR, 
identifikáciu a určenie štruktúry látok izolovaných z rastlinných materiálov  
- projektovú spoluprácu s katedrami fakulty a inými NMR laboratóriami v SR. 
 

03 230 

Toxikologické a antidopingové centrum 
Odbojárov 10/A, 832 32 Bratislava 

 

Riaditeľ        prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD. 
 (02) 501 17 243, 380, 388  mikus@fpharm.uniba.sk    
  

Pracovníci so stredoškolským vzdelaním               Veronika Horváthová 
Pracovníci s vysokoškolským vzdelaním (pracovníci katedier bez prac. úväzku v TAC) 

mailto:hortus@fpharm.uniba.sk
mailto:horvath@fpharm.uniba.sk
mailto:mikus@fpharm.uniba.sk
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- pracovníci katedier FaF UK podľa typu laboratória TAC participujúci na projektoch TAC (viac informácií 
na webe www.fpharm.uniba.sk). 
 

* * * 
Toxikologické a antidopingové centrum je účelovým  výskumným a vývojovým pracoviskom fakulty , 

ktorého činnosť je zameraná na: 
- vývoj pokročilých analytických metód (1D a 2D (U)HPLC-DAD/MS/MS, 1D a 2D CE-DAD/LIF/MS/MS) 
a postupov úpravy vzorky (on-line CE, SPE a LC techniky) pre toxikologickú, antidopingovú, farmaceutickú 
a klinickú analýzu 
- výskum v oblasti izolácie, identifikácie a stanovenia toxických látok, liečiv a ich metabolitov  v matriciach 
biologického pôvodu, 
- analýzy vzoriek biologického pôvodu na diagnostické účely a screening v rámci dopingovej kontroly, 
- analýzy vzoriek farmaceutického a biologického pôvodu na účely farmaceutických a biomedicínskych 
štúdií, 
- analýzy vzoriek biologického a iného pôvodu pre účely kriminalistických a forenzných štúdií 
- projektovú spoluprácu s katedrami fakulty a mimofakultnými pracoviskami (Antidopingová agentúra, 
Akadémia Policajného zboru, Nemocnica Sv. Michala, Erazmus Medical Center in Rotterdam a ďalšie) 
v oblasti výskumu podobného zamerania,  
- projektovú spoluprácu s katedrami fakulty pri zabezpečovaní experimentálnych údajov v rámci II. a III. 
stupňa vysokoškolského štúdia. 

 

FAKULTNÉ ORGANIZÁCIE 
 

Závodný výbor odborovej organizácie pracovníkov školstva a vedy 
Odbojárov 10, 832 32 Bratislava,  (02) 501 17 111 

 

TJ Slávia Farmaceut 
Odbojárov 10, 832 32 Bratislava,  (02) 501 17 166 

 
 

Slovenský spolok študentov farmácie 
Sídlo: „ŠOPA“, Odbojárov 10, 1. poschodie, 832 32 Bratislava 

e-mail: sssf@sssf.sk 
webová stránka: www.sssf.sk 

facebook: Slovenský spolok študentov farmácie 
instagram: spsaslovakia 

linkedin: Slovak Pharmaceutical Students‘ Association 
 

Prezident Kristína Tothová  prezident@sssf.sk 

Viceprezident Veronika Smoleňová  viceprezident@sssf.sk 

Tajomník Erik Čurma  tajomnik@sssf.sk 

Hospodár Ivana Stašová  hospodar@sssf.sk 

Predseda pre digitálne média Katarína Kandráčová  media@sssf.sk 

Predseda pre zahraničie Laura Gálová  zahranicie@sssf.sk 

Predseda pre vzdelávanie Natália Krajčírová  vzdelavanie@sssf.sk 

Predseda pre publikácie Dominika Nádaská  publikacie@sssf.sk 

Predseda pre kultúru Dávid Jánošík  kultura@sssf.sk 

Dozorná rada: Laura Adamkovičová (predseda)  
Lucia Markusková 
Martina Podžubanová  

 dozornarada@sssf.sk 

 

http://www.fpharm.uniba.sk/
mailto:sssf@sssf.sk
http://www.sssf.sk/
mailto:tajomnik@sssf.sk
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* * * 
Slovenský spolok študentov farmácie (SSŠF) je samostatne fungujúcou organizáciou študentov FaF UK. Jeho 
primárnym cieľom je poskytovať priestor pre rast budúcim farmaceutom, ktorí túžia zo svojho štúdia vyťažiť 
maximum. Jeho najväčším projektom sú každoročné Kariérne dni farmaceutov – najväčší farmaceutický 
jobfair na Slovensku spojený s odborným sympóziom. Okrem toho pokrýva široké spektrum aktivít – 
zastrešuje vzdelávacie projekty zamerané na oblasti presahujúce študijný plán (Kvapka plná informácií, Kurz 
lekárenskej komunikácie, Chcem viac, Lekárenské paragrafy...), stará sa o kultúrny život na fakulte (Beánia 
farmaceutov, Tabletka, Pharmakvíz...), otvára našim študentom brány do celého sveta prostredníctvom 
výmenných programov Student Exchange Programme (SEP) a Twinnet či kongresov medzinárodných 
študentských asociácií EPSA a IPSF. V dielni SSŠF nechýba priestor ani na publikačné aktivity – Spolok 
pravidelne vydáva svoj vlastný časopis Farmakoviny a prispieva aj do externých periodík. Za zmienku taktiež 
stojí bohatá spolupráca s Katedrou telesnej výchovy a športu a podujatia, ktoré v rámci tejto spolupráce 
vznikajú – jesenný a jarný Teambuilding na Lodenici, futsalové turnaje, Pohybom proti obezite... V priateľskej 
atmosfére SSŠF je vítaný každý študent bez rozdielu, pričom Spolok veľmi rád poskytne každému z nich to, 
čo potrebuje – nezabudnuteľné zážitky a nové poznatky, ale aj priestor na realizáciu vlastných projektov 
a sebarozvoj. 

 
33 11 58 000 

Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra – Mlyny Univerzity Komenského 
Staré Grunty 36, 841 04  Bratislava 

  0918 110 124, 0918 110 133    mlyny.ubytovanie@uniba.sk  
 

               Riaditeľ:  Ing. Jozef Kráľ 
 riaditel.sd@uniba.sk  

 

Zdravotnícka starostlivosť o študenta 
VM Ľ. Štúra – Mlyny, Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava,  

Dorastová lekárka:  MUDr. Danica Petrovajová,  
 (02) 65421552, 0905 535570 

 

Polygrafické stredisko Univerzity Komenského 
Staré Grunty 55, 841 05  Bratislava 

Vedúci     Ján Štrof    02/654 29 997   polygraficke.stredisko@rec.uniba.sk 

 * * *  
V súlade s vydavateľským oprávnením hlavnou úlohou Polygrafického strediska UK je polygrafické 

spracovanie vysokoškolských skrípt na základe schváleného edičného plánu univerzity. Stredisko môže v 
rámci kapacitných možností zabezpečovať tiež polygrafické spracovanie: 
a) niektorých vedeckých prác v zborníkoch alebo monografiách zaradených do edičného plánu univerzity, 
b) autoreferátov, príp. aj metodických a iných pomocných materiálov pre potreby jednotlivých súčastí 
univerzity 

mailto:mlyny.ubytovanie@uniba.sk
mailto:polygraficke.stredisko@rec.uniba.sk
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VYÚČBOVÉ MIESTNOSTI  

Prednáškové učebne: 

Miestnosť Adresa Kapacita miestnosti 

102 Kalinčiakova ul. 8 – I. posch. 198 miest 

105 A Kalinčiakova ul. 8 – I. posch. 54 miest 

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

AULA FaF UK Odbojárov 10 – prízemie 292 miest 

151 Odbojárov 10 – I. posch. 99 miest 

419 Odbojárov 10 – IV. posch. 96 miest 

 
Seminárne učebne: 

Miestnosť Adresa Kapacita miestnosti 

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

407 Kalinčiakova ul. 8 – IV. posch. 25 miest 

404 Kalinčiakova ul. 8 – III. posch. 20 miest 

330 Kalinčiakova ul. 8 – IV. posch. 25 miest 

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

238 Kalinčiakova ul. 8 – II. posch. 25 miest 

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

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

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

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

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

Počítačová miestnosť Kalinčiakova ul. 8 – IV. posch. 20 miest 

ŠTUDIJNÍ PORADCOVIA – ČLENOVIA PEDAGOGICKEJ KOMISIE 

I. rok štúdia PharmDr. Andrea Balažová, PhD.  (02) 501 17 309,316 

II. rok štúdia PharmDr. Iva Kapustíková, PhD.  (02) 501 17 224 

III. rok štúdia PharmDr. Eva Kráľová, PhD.  (02) 501 17 363 

IV. rok štúdia PharmDr. Vladimír Forman, PhD.  (02) 501 17 208 

V. rok štúdia PharmDr. Katarína Maráková, PhD.  (02) 501 17 248 
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HARMONOGRAM NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 
 

Zimný semester 

Zápis študentov  
Zápis študentov - elektronicky 

1. rok Mgr. a 1 rok Bc. 
2. – 5. rok Mgr. a 2. – 3. rok Bc. 

   5. septembra 2022 
   1. septembra 2022 

Doplňujúci zápis 

2. rok Mgr. a Bc. 
3. rok Mgr. a Bc. 
4. rok Mgr. 
5. rok Mgr.  

   6. septembra 2022 
   7. septembra 2022 
   8. septembra 2022 
   9. septembra 2022 

Výučba 

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

19. 09. 2022 – 16. 12. 2022 

3. rok Bc. prax 
10-dňová odborná prax 
05. 09. 2022 – 16. 09. 2022 

5. rok štúdia Mgr. 
5-mesačná prax 
01. 08. 2022 – 31. 12. 2022 

Skúškové obdobie 
1. -  5. rok štúdia Mgr. 
1. -  3. rok štúdia Bc. 

02. 01. 2023 – 10. 02. 2023 

 Prihlasovanie na skúšky 04. 12. 2022 – 10. 02. 2023 

Štátna skúška 
5. rok štúdia Mgr. 23. 01. 2023 – 03. 02. 2023 

Prihlasovanie na štátne skúšky Mgr. 02. 01. 2023 – 06. 01. 2023 

Letný semester 

Výučba 

1. -  4. rok štúdia Mgr. 
1. a 2. rok štúdia Bc. 

13. 02. 2023 – 12. 05. 2023 

5. rok štúdia Mgr.: Výučba 
                                      Prax 4 týždne 

13. 02. 2023 – 21. 04. 2023  
13. 02. 2023 – 12. 03. 2023 

3. rok štúdia Bc. 13. 02. 2023 – 07. 04. 2023 

Skúškové obdobie 

1. -  4. rok štúdia Mgr. 
1. a 2. rok štúdia Bc. 

15. 05. 2023 – 30. 06. 2023 

3. rok štúdia Bc. 10. 04. 2023 – 05. 05. 2023 

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

07. 05. 2023 – 30. 06. 2023 

Prihlasovanie na skúšky 3. rok štúdia Bc. 03. 04. 2023 – 05. 05. 2023 

Odovzdanie diplomových prác 5. rok štúdia Mgr. do 21. 04. 2023   

Odovzdanie bakalárskych prác 3. rok štúdia Bc. do 01. 05. 2023 

Štátna skúška a obhajoba 
diplomovej práce 

5. rok štúdia Mgr. 12. 05. 2023 – 26. 05. 2023 

Prihlasovanie na štátne skúšky Mgr. 24. 04. 2023 – 28. 04. 2023 

Štátna skúška a obhajoba 
bakalárskej práce 

3. rok štúdia Bc. 29. 05. 2023 – 02. 06. 2023 

Prihlasovanie na štátne skúšky Bc. 01. 05. 2023 – 04. 05. 2023 

Opravný/náhradný termín ŠS a obhajoby záverečnej práce (Mgr., Bc.) 14. 08. 2023 – 31. 08. 2023 

Hlavné prázdniny 01. 07. 2023 – 31. 08. 2023  
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Päťročný magisterský študijný program farmácia  
v študijnom odbore farmácia  

 
 
 

1. rok štúdia – odporúčaný študijný plán:  

POVINNÉ PREDMETY 

Kód PREDMET VYUČUJÚCI 
ROZSAH 
VÝUČBY 

KREDIT 

ZIMNÝ SEMESTER: 

KFCHL/21-Mgr/21 Farmaceutická fyzikaA 

doc.Gallová, doc. Chovancová, Dr. 
Klacsová, Dr. Búcsi, Dr. Hubčík, 
Dr. Fazekaš, Ing. Oremusová, 
Mgr. Želinská 

2/0/2 S 5 

KJ/17-Mgr/22 
Latinská medicínska 
terminológiaB 

Dr. Sipekiová, Dr. Lábaj  0/2/0 S 2 

KBMBL/11-Mgr/22 Mikrobiológia 
doc. Hrčka Dubničková, Dr. 
Drobná, Dr. Greifová, doc. 
Bilková, Dr. Kiňová Sepová 

2/0/1 S 5 

KFT/19-Mgr/19 Všeobecná biológia 
Dr. Sprušanský, Dr. Bies 
Piváčková, Dr. Hadová, Dr. 
Horváth 

2/0/1 S 5 

KCHTL/06-Mgr/22 
Všeobecná a anorganická 
chémia 

doc. Pisárčik, Ing. Habala, Dr. 
Lintnerová, Dr. Miňo, Dr. Herich, 
Dr. Pechová, Dr. Mikláš, Dr. 
Miklášová 

2/2/3 S 8 

LETNÝ SEMESTER: 

KFANF/01-Mgr/22 Analytická chémia (1) 

Dr. Dokupilová, Dr. Hanko, Dr. 
Kružlicová, Dr. Varényi, Dr. 
Motyčka, Dr. Boriková, Mgr. 
Havlíková, Dr. Maráková, Dr. 
Benkovský, Dr. Bodnár Mikulová 

2/1/4 S 8 

KFCHL/22-Mgr/22 Fyzikálna chémiaD 

prof. Uhríková, doc. Gallová, Dr. 
Hubčík, Dr. Fazekaš, Dr. Búcsi, Dr. 
Klacsová, Ing. Oremusová, Mgr. 
Želinská 

2/0/3 S 6 

KFT/01-Mgr/00 Anatómia a fyziológiaC 

doc. Stankovičová, Dr. 
Sprušanský, Dr. Foltánová, Dr. 
Kosírová, Dr. Kráľová, Dr. Rajtík, 
Dr. Bies Piváčková, Dr. Dingová, 
Dr. Hadová, Dr. Horváth, doc. 
Paul Hrabovská 

2/0/3 S 6 

KCHTL/04-Mgr/00 Organická chémia (1) 

doc. Lukáč, doc. Valentová, Dr. 
Mikláš, Dr. Korcová, doc. Pisárčik, 
Ing. Habala, Dr. Lintnerová, Dr. 
Miňo, Dr. Herich, Dr. Pechová, Dr. 
Miklášová 

2/1/3 S 7 
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2. rok štúdia – odporúčaný študijný plán  

POVINNÉ PREDMETY  

Kód PREDMET VYUČUJÚCI 
ROZSAH 
VÝUČBY 

KREDIT 

ZIMNÝ SEMESTER:  

KFANF/02-Mgr/22 Analytická chémia (2) 

Dr. Dokupilová, Dr. Maráková, Ing. Ťažký, 
Dr. Piešťanský, Ing. Kružlicová, Ing. 
Benkovský, Dr. Bodnár Mikulová, Dr. 
Boriková, Dr. Varényi, Dr. Hanko, Dr. 
Matušková, Mgr. Havlíková 

2/0/4 S 7 

KBMBL/23-Mgr/22 ImunológiaF 

doc. Hrčka Dubničková, Dr. Drobná, 
Dr. Greifová, doc. Bilková, Dr. 
Kiňová Sepová, Dr. Drobná, Dr. 
Dudík 

2/0/1 S 5 

KCHTL/05-Mgr/00 Organická chémia (2) 
doc. Lukáč, doc. Valentová, Dr. 
Mikláš, Dr. Korcová, Dr. Milkáš, Dr. 
Miklášová 

2/2/0 S 5 

KFT/13-Mgr/22 PatológiaE 
doc. Stankovičová, Dr. Kráľová, doc. 
Paul Hrabovská, Dr. Foltánová 

2/0/2 S 5 

LETNÝ SEMESTER: 

KBMBL/03-Mgr/22 Biochémia 
doc. Obložinský, Dr. Bilka, Dr. 
Kubíková, Dr. Pašková, Dr. 
Balažová, Dr. Greifová, Dr. Holková 

3/0/4 S 8 

KFB/03-Mgr/22 Farmaceutická botanika doc. Habán, Mgr. Ďuriška 2/0/3 S 6 

KFT/08-Mgr/22 Farmakológia (1)G 

doc. Tumová, doc. Křenek, Dr. 
Vavrincová, Dr. Vavrinec, Dr. 
Kiliánová, doc. Máťuš, Dr. Dóka, doc. 
Paul Hrabovská, Dr. Bies Piváčková, 
Dr. Rajtík, prof. Duriš Adameová 

2/0/3 S 6 

KORF/12-Mgr/22 
Sociálna farmácia a 
farmakoekonomika 

doc. Tesař, Mgr. Ing. Slezáková, Dr. 
Koblišková, Dr. Vulevová 

2/2/0 S 5 

 

3. rok štúdia – odporúčaný študijný plán  

POVINNÉ PREDMETY  

Kód PREDMET VYUČUJÚCI 
ROZSAH 
VÝUČBY 

KREDIT 

ZIMNÝ SEMESTER: 

KBMBL/13-Mgr/22 Aplikovaná biochémiaJ 
doc. Obložinský, Dr. Bilka, Dr. 
Kubíková, Dr. Pašková, Dr. 
Balažová, Dr. Holková 

2/0/1 S 4 

KFCH/05-Mgr/00 Farmaceutická chémia (1) 

doc. Malík, Dr. Garaj, doc. 
Andriamainty, doc. Sýkorová, Dr. 
Bilka, Dr. Galba, Dr. Maruniak, Dr. 
Stopková, Dr. Šandrik, Dr. Šoralová, 
Dr. Salanci 

2/1/0 S 5 

KFB/04-Mgr/22 Farmakognózia (1) 

prof. Nagy, prof. Mučaji, doc. 
Czigle, doc. Bittner Fialová, Dr. 
Tekeľová, Dr. Tóth, Dr. Rendeková, 
Dr. Mitrengová, Dr. Forman, Dr. 
Kurin 

2/0/3 S 6 

KFANF/16-Mgr/22 
Analytické monitorovanie 
hladín liečiv v praxiN 

prof. Mikuš, Dr. Dokupilová, Dr. 
Piešťanský, Dr. Hanko, Mgr. 
Havlíková, Ing. Kružlicová, Dr. 
Maráková 

2/0/1 3 
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KFT/09-Mgr/22 Farmakológia (2)H 

doc. Tumová, doc. Křenek, Dr. 
Vavrincová, Dr. Vavrinec, Dr. 
Kiliánová, doc. Máťuš, Dr. Dóka, doc. 
Paul Hrabovská, Dr. Bies Piváčková, 
Dr. Rajtík, prof. Duriš Adameová, 
prof. Klimas 

4/0/2 S 7 

LETNÝ SEMESTER:  

KFCH/06-Mgr/20 Farmaceutická chémia (2) 

doc. Malík, Dr. Garaj, doc. 
Andriamainty, doc. Sýkorová, Dr. 
Bilka, Dr. Galba, Dr. Kapustíková, 
Dr. Maruniak, Dr. Stopková, Dr. 
Šandrik, Dr. Šoralová, Dr. Salanci 

2/0/5 S 8 

KFB/05-Mgr/22 Farmakognózia (2) 

prof. Nagy, prof. Mučaji, doc. 
Czigle, doc. Bittner Fialová, Dr. 
Tekeľová, Dr. Tóth, Dr. Rendeková, 
Dr. Mitrengová, Dr. Forman, Dr. 
Kurin 

2/0/5 S 8 

KGF/05-Mgr/22 
Farmaceutická technológia 
(1) 

Dr. Lengyelová, Dr. Šimunková, Dr. 
Mikušová, Dr. Raučinová, Dr. 
Čuchorová, Mgr. Čierna, Mgr. 
Selčanová, Dr. Špaglová, doc. 
Šupolíková, Dr. Matušová, Dr. 
Piešťanský, Dr. Potúčková 

4/0/5 S 9 

 

4. rok štúdia – odporúčaný študijný plán  

POVINNÉ PREDMETY  

     

Kód PREDMET VYUČUJÚCI 
ROZSAH 
VÝUČBY 

KREDIT 

ZIMNÝ SEMESTER:  

KFCH/01-Mgr/00 Analýza liečiv 

doc. Malík, Dr. Garaj, doc. 
Andriamainty, doc. Sýkorová, Dr. 
Bilka, Dr. Galba, Dr. Kapustíková, 
Dr. Maruniak, Dr. Stopková, Dr. 
Šandrik, Dr. Šoralová, Dr. Salanci 

3/0/3 S 7 

KGF/06-Mgr/22 
Farmaceutická technológia 
(2) 

Dr. Lengyelová, Dr. Šimunková, Dr. 
Mikušová, Dr. Raučinová, Dr. 
Čuchorová, Mgr. Čierna, Mgr. 
Selčanová, Dr. Špaglová, doc. 
Šupolíková, Dr. Matušová 

4/0/5 S 9 

KFT/11-Mgr/22 
Klinická farmakológia 
a farmakoterapiaK 

prof. Klimas, Dr. Vavrincová, Dr. 
Vavrinec, Dr. Kiliánová, Dr. Dóka, 
Dr. Bies Piváčková, Dr. Foltánová, 
Dr. Kosírová, Dr. Kráľová 

2/2/0 S 4 

pozri AIS2 
Príprava diplomovej práce 
(1) 

 0/0/4 S 3 

KFT/16-Mgr/22 ToxikológiaI 

doc. Paul Hrabovská, doc. Máťuš, 
Dr. Vavrinec, Dr. Sprušanský, Dr. 
Bies Piváčková, Dr. Dingová, Dr. 
Kiliánová 

1/1/0 S 3 

KORF/30-Mgr/20 
Verejné zdravie 
a farmaceutická 
starostlivosťO 

doc. Tesář,  
doc. Mináriková 

2/0/1 S 4 
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LETNÝ SEMESTER:  

KFT/12-Mgr/22 
Klinická farmácia 
a farmakoterapiaL 

prof. Klimas, Dr. Vavrincová, Dr. 
Vavrinec, Dr. Kiliánová, Dr. Dóka, 
Dr. Bies Piváčková, Dr. Foltánová, 
Dr. Kosírová, Dr. Kráľová 

3/2/0 S 5 

KORF/10-Mgr/22 
Lekárenstvo, legislatíva a 
etika 

Dr. Lehocká, Dr. Snopková,  
Dr. Masaryková 

2/2/0 S 4 

pozri AIS2 
Príprava diplomovej práce 
(2)M 

 0/0/10 S 4 

KBMBL/12-Mgr/22 
Technológia biologických 
liečivP 

doc. Bilková, Dr. Kiňová Sepová, 
doc. Obložinský, Dr. Pašková, Dr. 
Bilka, doc. Hrčka Dubničková, Dr. 
Drobná, Dr. Greifová 

2/0/1 S 4 

 

5. rok štúdia – odporúčaný študijný plán  

POVINNÉ PREDMETY 

Kód PREDMET VYUČUJÚCI 
ROZSAH 
VÝUČBY 

KREDIT 

KORF/09-Mgr/20 Lekárenská prax (1) Dr. Snopková, Dr. Lehocká 5 mesiacov S  20 

KORF/08-Mgr/20 Lekárenská prax (2)R Dr. Snopková, Dr. Lehocká 4 týždne S 6 

pozri AIS2 Príprava diplomovej práce (3)  0/22/0 S 10 

Štátna skúška 
z predmetu:  

Farmakológia    4 

Farmaceutická chémia    4 

Farmakognózia   4 

Farmaceutická technológia    4 

Sociálna farmácia a lekárenstvo    4 

Obhajoba diplomovej práce   4 
 

Vysvetlivky k rozsahu výučby predmetu: 
0/0/0  týždenný počet povinných výučbových hodín, forma:  prednášky / semináre / praktické cvičenia  
S  predmet sa ukončuje skúškou  
A Pre študentov v 3.-5. roku štúdia: predmet Farmaceutická fyzika je možno považovať za absolvovaný, ak študent 
absolvoval predmet Fyzika alebo Farmaceutická fyzika (1) 
B Pre študentov v 3.-5. roku štúdia: predmet Latinská medicínska terminológia je možno považovať za absolvovaný, 
ak študent absolvoval predmet Základy latinského jazyka pre farmaceutov (1) 
C Pre študentov v 3.-5. roku štúdia: predmet Anatómia a fyziológia je možno považovať za absolvovaný, ak študent 
absolvoval predmet Funkčná a patologická anatómia 
D Pre študentov v 3.-5. roku štúdia: predmet Fyzikálna chémia je možno považovať za absolvovaný, ak študent 
absolvoval predmet Farmaceutická fyzika (2) 
E Pre študentov v 3.-5. roku štúdia: predmet Patológia je možno považovať za absolvovaný, ak študent absolvoval 
predmet Systémová a patologická fyziológia 
F Pre študentov v 3.-5. roku štúdia: predmet Imunológia je možno považovať za absolvovaný, ak študent absolvoval 
predmet Biológia a fyziológia imunity 
G Pre študentov v 4.-5. roku štúdia: predmet Farmakológia (1) je možno považovať za absolvovaný, ak študent 
absolvoval predmet Farmakológia a toxikológia (1) 
H Pre študentov v 5. roku štúdia: predmet Farmakológia (2) je možno považovať za absolvovaný, ak študent 
absolvoval predmet Farmakológia a toxikológia (2) 
I Pre študentov v 5. roku štúdia: predmet Toxikológia je možno považovať za absolvovaný, ak študent absolvoval 
predmety Farmakológia a toxikológia (1) a Farmakológia a toxikológia (2) 
J Pre študentov v 4.-5. roku štúdia: predmet Aplikovaná biochémia je možno považovať za absolvovaný, ak študent 
absolvoval predmet Patobiochémia 
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K Pre študentov v 5. roku štúdia: predmet Klinická farmakológia a farmakoterapia je možno považovať za 
absolvovaný, ak študent absolvoval predmet Klinická farmakológia a farmakoterapia (1) 
L Pre študentov v 5. roku štúdia: predmet Klinická farmácia a farmakoterapia je možno považovať za absolvovaný, 
ak študent absolvoval predmet Klinická farmakológia a farmakoterapia (2) 
M Pre študentov v 5. roku štúdia: predmet Príprava diplomovej práce (2) predstavuje odporúčaný povinný predmet 
v letnom semestri  
N Pre študentov v 3.-5. roku štúdia: predmet Analytické monitorovanie hladín liečiv v praxi predstavuje povinne-
voliteľný predmet 
O Pre študentov v 5. roku štúdia: predmet Verejné zdravie a farmaceutická starostlivosť predstavuje povinne-voliteľný 
predmet 
P Pre študentov v 5. roku štúdia: predmet Technológia biologických liečiv predstavuje povinne-voliteľný predmet 
R Pre študentov v 5.roku štúdia: predmet KORF/08-Mgr/20 Lekárenská prax (2) je možno považovať za absolvovaný, 
ak študent absolvoval predmet KORF/08-Mgr/00 Lekárenská prax (1) 
 
 

 
POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

RV – rozsah výučby ORŠ – odporúčaný rok štúdia Z – zimný semester 
KR – kredity S – semester výučby L – letný semester 

KÓD PREDMET VYUČUJÚCI RV KR S ORŠ 

1. rok štúdia – odporúčané povinne voliteľné predmety 

KORF/24-Mgr/22 Dejiny farmácie doc. Tesař, Mgr. Ing. Slezáková 2/0/0 S 2 Z 1-5 

KORF/07-Mgr/22 Farmaceutická propedeutika 
doc. Tesař, Dr. Masaryková, Dr. 
Snopková, Dr. Lehocká, Dr. 
Koblišková, Dr. Vulevová 

2/0/0 S 2 Z 1 

KFCHL/18-Mgr/19 
Matematika pre 
farmaceutov 

prof. Frecer, doc. Chovancová 1/2/0 S 3 Z 1-2 

KTV/01-Mgr/19 Telesná výchova (1) 
Dr. Tibenská, Dr. Ludvig,  
Dr. Nagyová, Dr. Tokár 

0/0/2 S 1 Z 1-4 

KCHTL/07-Mgr/19 
Vybrané kapitoly 
z anorganickej chémie 

Ing. Habala, doc. Pisárčik 1/1/0 S 2 Z 1 

KORF/14-Mgr/00 Výpočtová technika doc. Tesař, Dr. Koblišková 0/0/2 S 2 Z 1-5 

KJ/18-Mgr/19 
Latinská farmaceutická 
terminológia 

Dr. Sipekiová, Dr. Lábaj 0/2/0 S 2 L 1 

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

Dr. Kližanová, Dr. Žufková 0/2/0 S 2 L 1-5 

KFT/15-Mgr/00 Prvá pomoc doc. Tumová 2/0/0 S 2 L 1-4 

KTV/02-Mgr/19 Telesná výchova (2) 
Dr. Tibenská, Dr. Ludvig,  
Dr. Nagyová, Dr. Tokár 

0/0/2 S 1 L 1-5 

KCHTL/08-Mgr/19 
Vybrané kapitoly 
z organickej chémie 

Dr. Mikláš, Dr. Miklášová 1/1/0 S 2 L 1 

2. rok štúdia – odporúčané povinne voliteľné predmety 

KCHTL/01-Mgr/00 Bioorganická chémia doc. Valentová 2/0/0 S 2 Z 2-3 

KFCHL/02-Mgr/20 Biofyzika 
prof. Uhríková, Dr. Klacsová, 
Dr. Kučerka 

1/2/0 S 3 Z 2-3 

KBMBL/07-Mgr/22 
Hygiena farmaceutických  
zariadení 

doc. Hrčka Dubničková,  
Dr. Drobná, doc. Bilková, 
Dr. Greifová, Dr. Kiňová Sepová 

2/0/1 S 3 Z 2-3 

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

Dr. Kližanová, Dr. Žufková 0/2/0 S 2 Z 1,2-5 

KFT/27-Mgr/20 
Patológia zriedkavých 
chorôb 

Dr. Malíková,  Dr. Foltánová 2/0/0 S 2 Z 2-3 
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KTV/03-Mgr/20 Telesná výchova (3) 
Dr. Tibenská, Dr. Ludvig,  
Dr. Nagyová, Dr. Tokár 

0/0/2 S 1 Z 1,2-5 

KFANF/12-Mgr/20 
Validácia v analytickej 
a farmaceutickej praxi 

Dr. Kružlicová 1/1/0 S 2 Z 2-5 

KFCHL/01-Mgr/20 
Bioštatistika pre 
farmaceutov 

Dr. Fazekaš, Dr. Búcsi 1/2/0 S 3 L 2 

KORF/06-Mgr/20 Farmaceutická informatika doc. Tesař, Dr. Koblišková 1/2/0 S 3 L 1,2-5 

KFT/28-Mgr/20 Medicínska propedeutika 
Prof. Klimas, doc. 
Stankovičová, Dr. Rajtík 

1/0/1 S 2 L 2-3 

KFANF/08-Mgr/20 
Nové smery v analytickej 
chémii 

Dr. Dokupilová, Dr. Piešťanský, 
Dr. Hanko, Ing. Kružlicová, Dr. 
Maráková, Dr. Varényi 

1/0/2 S 3 L 2-4 

FAF/PVP/20 
Študentská vedecká činnosť 
a  prezentácia 

zodpovedný prodekan 0/0/4 2 L 1,2-5 

KTV/04-Mgr/20 Telesná výchova (4) 
Dr. Tibenská, Dr. Ludvig,  
Dr. Nagyová, Dr. Tokár 

0/0/2 S 1 L 1,2-5 

KORF/18-Mgr/22 
Základy manažmentu vo 
farmácii 

doc. Tesař, doc. Mináriková 2/1/0 S 3 L 1,2-5 

KCHTL/10-Mgr/22 
Základy molekulového 
modelovania 

Dr. Lintnerová, doc. Pisárčik, 
Dr. Herich 

1/0/2 S 2 L 2 

3. rok štúdia – odporúčané povinne voliteľné predmety 

KFANF/14-Mgr/20 
Analýza látok v biologických 
systémoch 

Dr. Maráková 1/0/2 S 3 Z 3-4 

KBMBL/08-Mgr/22 Imunodiagnostika 
doc. Bilková, Dr. Kiňová 
Sepová,  

1/0/1 S 2 Z 3-4 

KFB/06-Mgr/22 Liečivé rastliny doc. Habán, Dr. Ďuriška 0/2/0 S 2 Z 3 

KBMBL/22-Mgr/22 
Molekulová biológia účinku 
liečiv 

Dr. Bilka, doc.Obložinský,  
Dr. Pašková, Dr. Holková, Dr. 
Balažová 

2/0/1 S 3 Z 3-4 

KFANF/13-Mgr/20 Rádiofarmaká 
Dr. Motyčka, Dr. Boriková, Dr. 
Bodnár Mikulová 

2/0/1 S 4 Z 3 

KGF/10-Mgr/22 Zdravotnícke pomôcky 
Dr. Šimunková, Dr. Raučinová, 
Mgr. Selčanová, Dr. 
Molitorisová, Dr. Kubíková 

2/0/0 S 2 Z 3 

KFT/29-Mgr/20 
Farmakológia liečiv na 
zriedkavé choroby 

prof. Klimas, Dr. Foltánová, Dr. 
Malíková, Dr. Kráľová 

2/0/0 S 2 L 3-4 

KCHTL/13-Mgr/20 
Metalofarmaká 
a nanočastice ako moderné 
liečivá vo farmácii 

Dr. Habala, doc. Pisarčík 2/0/0 S 2 L 3-4 

KFCH/08-Mgr/22 
Molekulárne základy vývoja 
liečiv 

Dr. Garaj, Dr. Šoralová 1/1/1 S 3 L 3-4 

KFB/13-Mgr/22 
Nové trendy v oblasti 
prírodných liečiv 

doc. Bittner Fialová 2/0/1 S 3 L 3 

KTV/06-Mgr/20 Pohyb a zdravie 
Dr. Tibenská, Dr. Ludvig,  
Dr. Nagyová, Dr. Tokár 

2/0/0 S 1 L 3-4 

KFT/17- Mgr/00 Veterinárna farmakológia doc. Máťuš, Dr. Vavrinec 2/0/0 S 2 L 3-4 

KBMBL/14-Mgr/22 Xenobiochémia Dr. Balažová 2/0/1 S 3 L 3-4 

4. rok štúdia – odporúčané povinne voliteľné predmety 

KFB/12-Mgr/22 
Bezpečnosť liekov 
a výživových doplnkov na 
rastlinnom základe 

doc. Czigle, Dr. Tóth 2/1/0 S 3 Z 4 

KJ/20-Mgr/22 Medical writing Dr. Žufková 0/2/0 S 2 Z 4 
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KBMBL/18-Mgr/22 
Pokročilé bunkovo-
biologické metódy 

Dr. Pašková 2/0/1 S 3 Z 4 

KGF/12-Mgr/22 
Správna výrobná prax 
v oblasti liečiv 

Dr. Molitorisová, Dr. Matušová, 
Mgr. Čierna 

2/0/1 S 3 Z 4 

KFB/08-Mgr/22 
Technológia prírodných 
liečiv  

Doc. Czigle, Dr. Forman 2/0/1 S 3 Z 4 

KORF/29-Mgr/22 Základy dietológie a výživy doc. Mináriková, Dr. Lehocká 2/1/0 S 3 Z 4 

KORF/22-Mgr/22 Zdravotnícka psychológia Dr. Lehocká, doc. Mináriková 1/1/0 S 2 Z 2-4 

KFCHL/16-Mgr/20 
Farmakokinetické 
modelovanie a vývoj liečiv 

prof. Frecer, Dr. Klacsová 2/1/0 S 3 L 4 

KORF/28-Mgr/15 
Hodnotenie zdravotníckych 
technológií 

doc. Tesař, Dr. Koblišková 1/1/0 S 2 L 4 

KGF/16-Mgr/22 
Inovatívne liekové formy 
a biologické lieky 

Dr. Mikušová, doc. Šupolíková, 
Dr. Raučinová,Dr. Špaglová, 
Dr. Šimunková, Dr. Matušová 

2/0/1 S 3 L 4 

KFT/23-Mgr/17 
Inovatívne lieky vo 
farmakoterapii 

prof. Klimas, Dr. Foltánová 2/0/0 S 2 L 4 

KGF/19-Mgr/22 Kozmetika vo farmácii 

Mgr. Selčanová, Mgr. Čierna, 
Dr. Mikušová, Dr. Raučinová, 
Dr. Špaglová, Dr. Šimunková, 
Dr. Matušová 

2/0/1 S 3 L 4 

KORF/32-Mgr/21 Nemocničné lekárenstvo Doc. Tesař, Dr. Lehocká 0/2/0 S 2 L 4 

KGF/20-Mgr/22 
Pokročilá magistraliter 
príprava 

Mgr. Selčanová, Dr. Mikušová, 
Dr. Raučinová, Dr. Špaglová, 
Dr. Šimunková, Dr. Čuchorová 

0/1/1 S 2 L 4 

KORF/27-Mgr/22 
Základy práva pre 
farmaceutov 

doc. Tesař, Dr. Garayová 1/2/0 S 3 L 3-4 

KFT/22-Mgr/20 Základy regulačnej farmácie prof. Klimas 1/1/0 S 2 L 4 

FAF/999/Eplus/20 
Trendy v európskom 
farmaceutickom vzdelávaní 

zodpovedný prodekan 
podľa 
plánu 

2 ZL 2-4 

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

 

VÝBEROVÉ PREDMETY * 
 

Kód PREDMET VYUČUJÚCI KR * 
ROZSAH 
VÝUČBY 

SEM ROČ 

KJ/04-Mgr/19 
Odborná jazyková príprava 
z anglického jazyka (4) 

Dr. Kližanová,  
Dr. Žufková 

1 0/2/0 S ZS 1-3-5 

KJ/12-Mgr/19 
Odborná jazyková príprava 
z nemeckého jazyka (2)  

Mgr. Rizmanová 1 0/2/0 S ZS 1-2-5 

KJ/14-Mgr/19 
Odborná jazyková príprava 
z nemeckého jazyka (4)  

Mgr. Rizmanová 1 0/2/0 S ZS 1-3-5 

KTV/05-Mgr/19 Telesná výchova (5) 
Dr. Tibenská, Dr. Ludvig,  
Dr. Nagyová, Dr. Tokár 

1 0/0/2 S ZS 1-3-5 

KFCHL/13-Mgr/22 Výpočty z farmaceutickej fyziky 
doc.Gallová, Dr. Búcsi, 
Ing.Oremusová 

1 0/2/0 S ZS 1-5 

KJ/03-Mgr/19 
Odborná jazyková príprava 
z anglického jazyka (3) 

Dr. Kližanová, Dr. Žufková 1 0/2/0 S LS 1-2-5 

KJ/15-Mgr/19 
Odborná jazyková príprava 
z anglického jazyka (5)  

Dr. Kližanová, Dr. Žufková 1 0/2/0 S LS 1-3-5 

KJ/11-Mgr/19 
Odborná jazyková príprava 
z nemeckého jazyka (1)  

Mgr. Rizmanová 1 0/2/0 S LS 1-5 



41 

 

KJ/13-Mgr/19 
Odborná jazyková príprava 
z nemeckého jazyka (3)  

Mgr. Rizmanová 1 0/2/0 S LS 1-2-5 

KJ/16-Mgr/19 
Odborná jazyková príprava 
z nemeckého jazyka (5)  

Mgr. Rizmanová 1 0/2/0 S LS 1-4-5 

KFANF/11-Mgr/19 Výpočty v chemickej analýze Dr. Boriková 1 0/2/0 S LS 1-5 

KFCHL/14-Mgr/22 Výpočty z fyzikálnej chémie 
Ing.Oremusová, Dr.Búcsi, 
prof.Uhríková,Dr. Hubčík 

1 0/2/0 S LS 1-5 

FAF/VP-2/22 Farmaceutická stáž zodpovedný prodekan 2 37 hodín prax 1-5 

FAF/VP/20 Mimofakultné študijné aktivity zodpovedný prodekan 1 podľa plánu 1-5 

FAF/VP-1/20 Študentská vedecká činnosť zodpovedný prodekan 1 podľa plánu 1-5 
 

 

 

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 päť rokov: minimálne 300 kreditov.  

 

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

kredity za povinné predmety, spolu:  232 
kredity za povinne voliteľné predmety, spolu:  min. 44 
kredity za predmety štátnej skúšky, spolu:  24 

* SPOLU za celé štúdium:  min. 300 

 
 

Pred konaním štátnej skúšky  

z predmetov Farmakognózia, Farmaceutická chémia, Farmakológia  

je potrebné absolvovať predmety:  
 

 analytická chémia  farmakológia  fyzikálna chémia 

 analýza liečiv  anatómia a fyziológia  farmakognózia 

 biochémia  klinická farmakológia a farmakoterapia  mikrobiológia 

 imunológia  klinická farmácia a farmakoterapia  organická chémia 

 farmaceutická botanika  patológia  toxikológia 

 farmaceutická fyzika   všeobecná a anorganická chémia  všeobecná biológia 
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Pred konaním štátnej skúšky  
z predmetov Farmaceutická technológia, Sociálna farmácia a lekárenstvo  

je potrebné vykonať skúšky:  
 

 farmaceutická technológia  lekárenstvo, legislatíva a etika 

 sociálna farmácia a farmakoekonomika  lekárenská prax 

 
 

Pred konaním štátnej skúšky  
z predmetu Obhajoba diplomovej práce  

 

musí mať študent úspešne absolvované všetky skúšky zapísané vo svojom študijnom pláne 

vybrané z ponuky predmetov schváleného študijného programu, získať za ne minimálne 276 

kreditov (povinné + povinne voliteľné predmety) a vloženú elektronickú verziu záverečnej práce 

v určenom termíne do systému AIS.  
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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. Bies 
Piváčková, Dr. Hadová, 
Dr. Horváth 

2/0/1 S 5 

KFT/02-Bc/00 Anatómia a fyziológia človeka 

doc. Stankovičová,  
Dr. Kráľová, Dr. Rajtík, 
Dr. Kiliánová, Dr. Kulcsár, 
prof. Klimas, Dr. Kosírová 
doc. Paul Hrabovská  

2/0/2 S 5 

KFCHL/07-Bc/22 Fyzika pre zdravotníkov 
doc. Gallová,  
Ing. Oremusová,  
doc. Chovancová 

2/0/3 S 5 

KGF/11-Bc/22 Zdravotnícke pomôcky I.  
Dr. Kubíková, Dr. 
Molitorisová, Ing. 
Molnárová, Dr. Nováková  

2/0/0 S 5 

KFCHL/10-Bc/22 Vybrané témy z matematiky  
doc. Chovancová, 
Dr. Želinská 

1/2/0 S 5 

KORF/33-Bc/22 Verejné zdravotníctvo I. doc. Mináriková, doc. Tesař 2/0/0 S 4 

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

Dr. Sipekiová, Dr. Lábaj 0/2/0 S 2 

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

Dr. Žufková, Dr. Kližanová,  0/2/0 S 1 

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

0/0/2 - 

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

KORF/24-Bc/22 História zdravotníckych pomôcok 
doc. Tesař,                                 
Mgr. Ing. Slezáková 

2/0/0 S 5 

KFCHL/13-Bc/22 Základy aplikovanej štatistiky Dr. Fazekaš, Dr. Búcsi  1/2/0 S 5 

LETNÝ SEMESTER   –    POVINNÉ PREDMETY 

KFT/13-Bc/00 Patológia 

doc. Stankovičová  
prof. Klimas, Dr. Kosírová,           
Dr. Foltánová, Dr. Kráľová, 
Dr. Kiliánová, Dr. Rajtík,               
Dr. Kulcsár, doc. Paul 
Hrabovská 

2/0/2 S 5 

KGF/12-Bc/22 Zdravotnícke pomôcky  II.  

Dr. Molitorisová, Mgr. 
Selčanová, Dr. Kubíková, Ing. 
Molnárová,  Dr. Nováková, 
Dr. Šimunková, Dr. 
Raučinová 

1/0/1 S 5 

KORF/20-Bc/22 Základy výpočtovej techniky doc. Tesař, Dr. Koblišková 0/0/2 S 3 



44 

 

KORF/16-Bc/22 Základy etiky  Dr. Lehocká, Dr. Masaryková 1/0/0 S 3 

KORF/13-Bc/22 Verejné zdravotníctvo II. 
doc. Mináriková,  
doc. Tesař 

2/1/0 S 5 

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

Dr. Sipekiová, Dr. Lábaj 0/2/0 S 2 

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

Dr. Žufková, Dr. Kližanová 0/2/0 S 1 

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

0/0/2 - 

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 

KFT/15-Bc/00 Prvá pomoc doc.Tumová 2/0/0 S 5 

 

2. rok štúdia – odporúčaný študijný plán  

ZIMNÝ SEMESTER – POVINNÉ PREDMETY 

Kód PREDMET VYUČUJÚCI 
ROZSAH 
VÝUČBY 

KREDIT 

KGF/13-Bc/22 Zdravotnícke pomôcky III.  
Mgr. Selčanová, Dr. Čuchorová, 
Ing. Molnárová, Dr. Nováková, 
Dr. Kubíková 

2/0/0 S 5 

KCHTL/09-Bc/00 Základy chémie materiálov I. 
Dr. Mikláš, Dr. Korcová, 
Dr. Miňo 

2/0/2 S 5 

KBMBL/11-Bc/22 Mikrobiológia 
doc. Hrčka Dubničková,  
Dr. Drobná, Dr. Kiňová Sepová, 
Dr. Greifová 

2/0/1 S 5 

KFT/20-Bc/00 Základy farmakológie (1) 

prof. Kuželová, doc. Křenek,      
prof. Klimas, Dr. Dóka,                    
Dr. Ondriašová, 
prof. Duriš Adameová  

2/0/0 S 2 

KFB/09-Bc/22 
Základy botaniky 
a farmakognózie 

prof. Mučaji, doc. Habán,        
Dr. Forman, Dr. Ďuriška 

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. Ludvig, Dr. Nagyová,            
Dr. Tibenská, Dr. Tokár 

0/0/2 - 

LETNÝ SEMESTER – POVINNÉ PREDMETY 

KGF/14-Bc/22 Zdravotnícke pomôcky IV. 
Mgr. Selčanová, Dr.Kubíková,    
Ing. Molnárová, Dr. 
Molitorisová, Dr. Raučinová,  

2/0/1 S 5 

KFCH/09-Bc/00 Základy chémie materiálov II. 
doc. Andriamainty, Dr. Šandrik. 
Dr. Salanci 

2/0/1 S 5 

KFT/21-Bc/15 Základy farmakológie (2) 

doc. Křenek, prof. Kuželová,       
prof Klimas, Dr. Dóka,                     
prof. Duriš Adameová,                         
Dr. Ondriašová 

2/0/1 S 4 

KBMBL/10-Bc/22 Imunologické diagnostiká 

doc. Bilková, Dr. Kiňová 
Sepová, Dr. Drobná, Dr. 
Greifová, doc. Hrčka 
Dubničková 

2/0/1 S 5 
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KBMBL/15-Bc/22 Zdravotnícka hygiena 
doc. Hrčka Dubničková, Dr. 
Drobná, doc. Bilková, Dr. 
Kiňová Sepová, Dr. Greifová,  

1/0/1 S 4 

KORF/21-Bc/22 Zdravotnícka informatika doc.Tesař, Dr. Koblišková 1/0/2 S 5 

KORF/17-Bc/22 Základy manažmentu doc. Mináriková, doc. Tesař 2/0/0 S 2 

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

0/0/2  - 

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

Dr. Snopková, Dr. Lehocká,  
2 týždne 

S 
4 

3. rok štúdia – odporúčaný študijný plán  

ZIMNÝ SEMESTER – POVINNÉ PREDMETY 

Kód PREDMET VYUČUJÚCI 
ROZSAH 
VÝUČBY 

KREDIT 

KGF/15-Bc/22 Zdravotnícke pomôcky V.  

Dr. Molitorisová, Dr. Raučinová, 
Mgr. Ferková, Mgr. Selčanová, 
Dr. Špaglová, Dr. Kubíková, Ing. 
Molnárová, Dr. Nováková 

2/0/1 S 4 

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

Dr. Dokupilová, Ing. Benkovský 2/0/4 S 6 

KBMBL/16-Bc/22 
Zdravotnícke a diagnostické 
pomôcky a biologické prostredie 

doc. Obložinský, Dr. Balažová, 
Dr. Holková, Dr. Bilka, Dr. Ing. 
Pašková, Dr. Kubíková 

1/0/1 S 4 

KFT/18-Bc/15 
Veterinárne zdravotnícke 
pomôcky 

doc. Máťuš, Dr. Vavrinec 1/1/0 S 4 

KORF/05-Bc/22 Ekonomika v zdravotníctve doc. Mináriková, doc. Tesař 2/2/0 S 5 

KORF/11-Bc/15 
Prax v zdravotníckych 
zariadeniach 

Dr. Lehocká, Dr. Snopková 2 týž. S 4 

FaF/01-Bc/22 Príprava bakalárskej práce I. FaF, vedúci bakalárskej práce 0/0/8 S 4 

 

LETNÝ SEMESTER – POVINNÉ PREDMETY 
 

Kód PREDMET VYUČUJÚCI 
ROZSAH 
VÝUČBY 

KREDIT 

KORF/23-Bc/22 
Zdravotnícke pomôcky – 
legislatíva a regulácia 

doc. Mináriková, doc. Tesař 1/1/0 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. Dokupilová, Dr. Maráková, 
Ing. Benkovský 

2/0/2 S 4 

KORF/19-Bc/22 Základy psychológie a práva 
Dr. Lehocká, 
Mgr. Ing. Slezáková 

1/2/0 S 4 

FaF/02-Bc/22 Príprava bakalárskej práce II. FaF, vedúci bakalárskej práce 0/0/10 S 4 

    

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY    

KORF/27-Bc/22 
Základy práva pre 
zdravotníckych pracovníkov 

doc. Tesař, Dr. Garayová 1/2/0 S 4 

 
 



46 

 

PREDMETY ŠTÁTNEJ SKÚŠKY    

Kód PREDMET KREDIT 

FaF/100-Bc/22 Zdravotnícke pomôcky 2 

FaF/200-Bc/22 Diagnostické pomôcky 2 

FaF/300-Bc/22 Obhajoba bakalárskej práce 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: 170 
kredity za povinne voliteľné predmety spolu najmenej:  4 
kredity za predmety štátnej skúšky spolu: 6 

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 174 
kreditov (povinné + povinne voliteľné predmety) a vloženú záverečnú prácu v určenom termíne 
do systému AIS2. 
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DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 
 

Doktorandské štúdium je najvyšším stupňom vysokoškolského vzdelávania. 
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „fakulta“) poskytuje 
doktorandské štúdium v registrovaných študijnom odbore podľa akreditovaných študijných 
programov. Doktorandské štúdium sa  uskutočňuje v dennej forme alebo v externej forme. 
Študentom v dennej forme doktorandského štúdia sa poskytuje štipendium. Na doktorandské 
štúdium sa vzťahujú ustanovenia v zmysle zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o vysokých 
školách") a študijného poriadku univerzity a fakulty. 

 

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je predošlé absolvovanie 
študijného programu 2. stupňa, t. j. získanie vysokoškolského vzdelania v magisterskom (príp. 
inžinierskom alebo doktorskom) štúdiu podľa požiadaviek jednotlivých akreditovaných 
študijných programov. 

 

Dekan vypíše najmenej dva mesiace pred termínom podávania prihlášok na 
doktorandské štúdium témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania 
uchádzať. Témy dizertačných prác spolu s uvedenými náležitosťami sa zverejňujú na úradnej 
výveske a hromadným spôsobom podľa osobitného predpisu. Uchádzači sa prijímajú na 
doktorandské štúdium na základe prihlášky prijímacím konaním. Na jednu tému môže byť 
prijatý len jeden uchádzač. Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom 
zápisu, ktorého termín určuje dekan.  

 

Doktorandské štúdium sa uskutočňuje kreditovým spôsobom podľa individuálneho 
študijného plánu, ktorý zostavuje školiteľ a schvaľuje odborová komisia. Individuálny študijný 
program doktoranda pozostáva zo študijnej časti, ktorá sa končí dizertačnou skúškou, 
z vedeckej časti a obhajoby dizertačnej práce. V individuálnom študijnom pláne doktoranda sa 
uvádza zoznam predmetov, ktoré má doktorand absolvovať, zoznam predmetov dizertačnej 
skúšky vybraných zo zoznamu schváleného odborovou komisiou a zoznam povinnej a 
odporúčanej literatúry, ktorú má doktorand preštudovať v rámci svojej individuálnej prípravy na 
dizertačnú skúšku. Individuálny študijný program doktoranda obsahuje aj termíny, v ktorých má 
doktorand absolvovať jednotlivé predmety a dizertačnú skúšku. Súčasťou doktorandského 
štúdia v dennej forme je v zmysle § 54 ods. 11 zákona o vysokých školách vykonávanie 
pedagogickej činnosti v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok, 
v ktorom prebieha výučba. V externej forme doktorandského štúdia môže byť pedagogická 
činnosť nahradená inou odbornou činnosťou, ktorá súvisí s pedagogickou prácou. Doktorandské 
štúdium na FaF UK v dennej forme trvá najviac štyri akademické roky. V externej forme trvá 
doktorandské štúdium najviac päť akademických rokov. 

 

Doktorand v dennej forme doktorandského štúdia sa prihlasuje na predmet štátnej 
skúšky – dizertačnú skúšku najneskôr do 18 mesiacov (v 4-ročnom dennom štúdiu) od začiatku 
štúdia, doktorand v externej forme najneskôr do 24 mesiacov (v 5-ročnom externom štúdiu) od 
začiatku štúdia. Doktorand je povinný podať spolu s prihláškou na dizertačnú skúšku aj písomnú 
prácu, vypracovanú k dizertačnej skúške. Dizertačná skúška sa koná pred skúšobnou komisiou, 
ktorá má najmenej štyroch členov. 

 

Obhajoba dizertačnej práce je verejná a koná sa formou vedeckej rozpravy medzi 
doktorandom, oponentmi, členmi skúšobnej komisie pre obhajobu a ostatnými účastníkmi 
obhajoby. 
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Diplom o udelení akademického titulu „doktor“ („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“) 
vydáva univerzita. 

Na poplatky spojené s doktorandským štúdiom a s vydaním diplomu sa vzťahujú 
príslušné ustanovenia zákona o vysokých školách a štatútu Univerzity Komenského v Bratislave 
a vnútorné predpisy univerzity. 

Na Univerzite Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulte, sa doktorandské 
štúdium realizuje v týchto akreditovaných študijných programoch: 
 

Akreditované doktorandské študijné programy na FaF UK 
 
Denná forma štúdia: štvorročné štúdium v študijných programoch, akreditovaných bez 
časového obmedzenia, v slovenskom aj anglickom jazyku 

• Farmakológia v študijnom odbore farmácia 

• Farmaceutická chémia v študijnom odbore farmácia 

• Farmakognózia v študijnom odbore farmácia 

• Klinická farmácia v študijnom odbore farmácia 
 

Externá forma štúdia: päťročné štúdium v študijných programoch, akreditovaných bez 
časového obmedzenia, v slovenskom aj anglickom jazyku 

• Farmakológia v študijnom odbore farmácia 

• Farmaceutická chémia v študijnom odbore farmácia 

• Farmakognózia v študijnom odbore farmácia 

• Klinická farmácia v študijnom odbore farmácia 

 

Charakteristika študijného programu Farmakológia doktorandského stupňa štúdia 
v študijnom odbore farmácia 
 

Hlavný predmet dizertačnej skúšky: Farmakológia 
 
Ďalšie predmety dizertačnej skúšky: Fyziológia, Molekulová biológia, Patologická fyziológia, 
Biochémia, Toxikológia, Imunológia, Klinická farmakológia a farmakoterapia,  Farmaceutická 
technológia, Technológia biologických liečiv.   
 

 

Charakteristika študijného programu Farmaceutická chémia doktorandského stupňa štúdia 
v študijnom odbore farmácia  
 

Hlavný predmet dizertačnej skúšky: Farmaceutická chémia 
 
Ďalšie predmety dizertačnej skúšky: Anorganická chémia, Organická chémia,  Analytická 
chémia, Analytické monitorovanie hladín liečiv v praxi, Fyzikálna chémia, Biochémia, 
Farmakológia, Farmaceutická technológia, . 
 

 

Charakteristika študijného programu Farmakognózia doktorandského stupňa štúdia 
v študijnom odbore farmácia 
 

Hlavný predmet dizertačnej skúšky: Farmakognózia 
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Ďalšie predmety dizertačnej skúšky: Farmaceutická botanika, Biochémia, Analytická chémia, 
Klinická farmácia, Molekulárna biológia rastlín, Farmaceutická chémia, Farmaceutická 
technológia, Farmakológia, Nové trendy v oblasti prírodných liečiv. 
 

 

Charakteristika študijného programu Klinická farmácia doktorandského stupňa štúdia 
v študijnom odbore farmácia 

Hlavný predmet dizertačnej skúšky: Klinická farmácia 
 
Ďalšie predmety dizertačnej skúšky: Patologická fyziológia, Imunológia,  Aplikovaná 
biochémia, Toxikológia, Farmakológia, Klinická farmakológia a farmakoterapia, Lekárensko-
sociálna farmácia, , Verejné zdravie a farmaceutická starostlivosť, Analytické monitorovanie 
hladín liečiv v praxi. 
 

 

 

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; táto 
akreditácia bola opätovne potvrdená v roku 2018.  
Hlavnou úlohou špecializačného odboru lekárenstvo je poskytovanie lekárenskej 
starostlivosti. Pod lekárenskou starostlivosťou chápeme najmä zabezpečovanie a výdaj liekov, 
zdravotníckych pomôcok a 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. 
 

Čo získa farmaceut špecializačným štúdiom 
 

1.  Špecializačným štúdiom si farmaceut zvyšuje odbornú spôsobilosť na výkon 
špecializovaných pracovných činností a získava diplom o špecializácii. 
2.   Podľa §9 nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. farmaceut špecializačným štúdiom 
v špecializačnom odbore lekárenstvo získava odbornú spôsobilosť na vedenie verejnej alebo 
nemocničnej lekárne. 
3. Podľa §5 nariadenia vlády č. 513/2011 Z. z. môže farmaceut, ktorý získal odbornú spôsobilosť 
na výkon špecializovaných pracovných činností v odbore lekárenstvo, používať profesijný titul 
„farmaceut špecialista v lekárenstve“. 
4.  Podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného 
vzdelávania zdravotníckeho pracovníka, farmaceutovi za absolvovanie trojročného 
špecializačného štúdia do hodnotenia sústavného vzdelávania prislúcha 30 kreditov, t.j. 10 
kreditov za každý rok špecializačného štúdia. 
 
Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností, organizácia 
špecializačného štúdia, ako aj rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe prebieha 
podľa platnej legislatívy predovšetkým podľa: 
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• zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;  
 

• nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 

povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 

špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení 

neskorších predpisov;  
 

• minimálnych štandardov ustanovených výnosom MZ SR č. 12422/2010-OL v znení 

neskorších predpisov a v súlade s akreditačným spisom schváleným MZ SR;  
 

• smernice rektora UK č. 26/2015 Zásady špecializačného štúdia na UK;  
 

• smernice dekana FaF UK č. 1/2018 Zásady špecializačného štúdia na FaF UK v znení 

neskorších predpisov (pre účastníkov zaradených do 31.3.2022) 

• smernice dekana FaF UK č. 9/2022 Zásady špecializačného štúdia na FaF UK (pre účastníkov 

zaradených od 1.4.2022) 

 
Zodpovedným pedagogickým útvarom, ktorý organizačne a odborne zabezpečuje a 
koordinuje akreditované špecializačné štúdium v špecializačnom odbore lekárenstvo na FaF 
UK pre povolanie farmaceut je Katedra organizácie a riadenia farmácie.  
 

Do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore lekárenstvo sa môžu prihlásiť uchádzači, 
ktorí ukončili vysokoškolské štúdium v odbore farmácia, vykonávajú povolanie lekárnika na 
území Slovenskej republiky vo verejnej alebo nemocničnej lekárni, alebo v pobočke verejnej 
lekárne, sú zaregistrovaní v registri farmaceutov, ktorý vedie Slovenská lekárnická komora, a 
majú záujem ďalej sa vzdelávať.  
 
Do špecializačného štúdia je možné uchádzača zaradiť do 30 dní odo dňa doručenia 
kompletnej  žiadosti.  
 

Fakulta zaradí uchádzača do špecializačného štúdia na základe písomnej žiadosti o zaradenie 
uchádzača do špecializačného štúdia, ktorá sa podáva dekanovi fakulty. Kto a v akých 
prípadoch môže podať žiadosť stanovuje nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších 
predpisov. 
  

 

Formulár prihlášky je zverejnený na webe fakulty, v časti Štúdium > Ďalšie vzdelávanie > 
Špecializačné štúdium. 
 
Účastníci špecializačného štúdia musia absolvovať 4 týždne teoretickej dištančnej výučby na 
FaF UK, tzv. špecializačných kurzov, 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.  
 

V rámci praktickej časti štúdia v lekárni je potrebné splniť požiadavky na stanovený počet 
odborných výkonov – na prípravu individuálne pripravovaných liekov, vedenie dokumentácie, 
stanovovanie fyzikálnych a biochemických parametrov, skúšky totožnosti a kontrolu liekov 
fyzikálnymi a chemickými analytickými metódami, poskytovanie liekov, zdravotníckych 
pomôcok a dietetických potravín a rád pacientom a ďalšie požiadavky.  
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Záverečná špecializačná skúška je dvojdňová a pozostáva z troch častí. Prvý deň študenti 
absolvujú praktickú časť z analytických metód alebo z prípravy liekov. Po praktickej časti 
nasleduje teoretická písomná časť špecializačnej skúšky formou rozsiahleho písomného testu. 
Druhý deň prebieha ústna časť skúšky pred 6-člennou komisiou z troch predmetov (lekárenstvo, 
farmakológia a technológia liekov).  
 
Garantom špecializačného štúdia v špecializačnom odbore lekárenstvo je doc. PharmDr. 
Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc (HTA) 
 

Fakultnou koordinátorkou špecializačného štúdia v špecializačnom odbore lekárenstvo je 
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD. 
 

Kontaktnou osobou na študijnom oddelení pre špecializačné štúdium je Ing. Jana Ivanová. 
 

Prodekankou pre špecializačné štúdium je PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. 

Informácie k špecializačnému štúdiu sú uvedené a pravidelne aktualizované na webe fakulty 

v časti Štúdium > Ďalšie vzdelávanie > Špecializačné štúdium. 

 

 

RIGORÓZNE KONANIE 

Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác (ďalej len „rigorózne konanie“) sa vykonávajú na 

Univerzite Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulte, (ďalej len „fakulta“) v zmysle ustanovení 

§53 ods. 9 a 10, §62a, a §63 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“), ako aj v zmysle vnútorného 

predpisu č. 22/2018 Smernice rektora UK „Zásady rigorózneho konania na Univerzite Komenského“ 

a smernice dekana FaF UK 1/2019 „Zásady rigorózneho konania na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Farmaceutickej fakulte“. 

Na rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je obhajoba rigoróznej práce, v študijnom odbore farmácia 

sa môže prihlásiť len absolvent študijného programu farmácia – absolvent vysokoškolského štúdia, ktorý 

získal titul magister (ďalej len „uchádzač“). Za rovnakých podmienok sa môže prihlásiť na rigoróznu 

skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce, aj absolvent farmaceutického štúdia zahraničnej 

vysokej školy za predpokladu, že jeho doklad o vzdelaní, vydaný zahraničnou vysokou školou, je 

rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným Univerzitou Komenského v Bratislave. 

Uchádzač o rigorózne konanie sa prihlasuje písomne, pričom uvedie hlavný predmet, na ktorý sa 

hlási. K prihláške prikladá doklady uvedené na tlačive prihlášky. O prijatí uchádzača rozhoduje dekan FaF 

UK. Po prijatí na rigorózne konanie je uchádzač povinný zaplatiť predpísaným spôsobom sumu 500 € 

(náklady spojené s rigoróznym konaním). Uchádzačovi, ktorý pôsobí v hlavnom pracovnom pomere na 

fakulte alebo doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia, je rektor oprávnený na návrh dekana 

znížiť alebo odpustiť úhradu poplatku za úkony spojené s rigoróznym konaním len v súlade so štatútom 

a vnútornými predpismi UK. Za opakovanie rigoróznej skúšky alebo obhajoby rigoróznej práce môže 

fakulta požadovať zaplatenie sumy vo výške 60 % sumy, ktorú uchádzač zaplatil pri riadnom termíne 

skúšky (v akademickom roku 2022/23: 100€).  

Rigorózna práca musí byť pôvodná. Nemôže byť totožná s diplomovou ani inou kvalifikačnou 

prácou a nemôže mať len kompilačný charakter. Musí obsahovať poznatky vhodné na publikovanie 

v odbornej tlači. Po vypracovaní rigoróznej práce ju účastník odovzdá predsedovi skúšobnej komisie 

v troch exemplároch, a zároveň aj v elektronickej podobe pomocou AIS. Predseda komisie ju postúpi 
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oponentovi a školiteľovi a na základe ich posudkov rozhodne o pripustení účastníka k rigoróznej skúške. 

Rigorózna skúška sa koná ústnou formou v určenom a zverejnenom termíne. 

Rigorózna skúška sa uskutočňuje pred skúšobnou komisiou za prítomnosti predsedu skúšobnej 

komisie a najmenej troch ďalších členov, pričom najmenej dvaja členovia skúšobnej komisie sú 

vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov alebo docentov. Komisia je uznášaniaschopná, 

ak je prítomný jej predseda a aspoň dvaja ďalší členovia. Rigorózna skúška sa začína obhajobou 

rigoróznej práce a bezprostredne pokračuje skúškou z najmenej dvoch študijných predmetov širšieho 

základu (jedným z nich je hlavný predmet). Priebeh rigoróznej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov je 

verejné. 

O výsledku rigorózneho konania komisia hlasuje verejne na neverejnej časti svojho zasadnutia 

v deň rigoróznej skúšky a rozhodne jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov oprávnených 

hlasovať. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje stanovisko predsedu skúšobnej komisie. Predseda 

skúšobnej komisie verejne vyhlasuje výsledok rigoróznej skúšky v tom istom dni s hodnotením „vyhovel“ 

alebo „nevyhovel“. Rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce možno opakovať len raz. 

UK môže požadovať poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického 

titulu absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku. Výška poplatku sa určuje v 

súlade s ustanoveniami zákona o vysokých školách smernicou rektora o výške školného a poplatkov 

spojených so štúdiom na UK pre príslušný akademický rok. 

Účastníkom, ktorí vykonali rigoróznu skúšku a v stanovenom termíne predložili potvrdenie 

o zaplatení poplatku za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického titulu vydá 

Univerzita Komenského v Bratislave diplom s uvedením študijného odboru a udelí im akademický titul 

„doktor farmácie“ (v skratke „PharmDr.“).  
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Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta (ďalej len „fakulta“ alebo „FaF 

UK“),  vydáva  po  schválení   v Akademickom   senáte  FaF  UK  dňa   7.  decembra  2020    a 

v Akademickom  senáte  Univerzity Komenského v Bratislave  (ďalej len „univerzita“ alebo 

„UK“)  dňa  16.  decembra 2020  v súlade s §  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“) tento Študijný poriadok FaF UK (ďalej len „študijný 

poriadok“) ako svoj vnútorný predpis. 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

Čl. 1 

Predmet úpravy 
 

(1) Tento študijný poriadok upravuje 

a) pravidlá, ktorými sa riadi vysokoškolské štúdium na fakulte,1 

b) konanie vo veciach akademických práv a povinností študentov zapísaných na študijný 

program uskutočňovaný na fakulte. 
 

(2) Týmto študijným poriadkom sa riadi štúdium študentov FaF UK (ďalej len „študent“) na 

všetkých stupňoch štúdia v študijných programoch akreditovaných podľa zákona 

o vysokých školách. 
 

(3) Týmto študijným poriadkom sa riadi aj 

a) štúdium študentov v spoločných študijných programoch v rozsahu, v akom to 

stanovuje dohoda medzi UK a vysokou školou, v spolupráci s ktorou FaF UK 

spoločný študijný program zabezpečuje,2 

b) štúdium študentov iných vysokých škôl so sídlom mimo územia Slovenskej republiky 

prijatých na časť štúdia v rámci akademickej mobility so zohľadnením podmienok 

výmenného programu alebo zmluvy medzi UK a vysielajúcou vysokou školou.3 

Čl. 2 

Akademické práva a povinnosti študentov 
 

(1) Na FaF UK sa zaručujú akademické slobody a akademické práva.4 

(2) Práva študentov upravuje zákon o vysokých školách.5 Podrobnejšie vymedzenie 

akademických práv študentov upravuje Štatút UK. 
 

(3) Povinnosti študentov upravuje zákon o vysokých školách.6 Podrobnejšie vymedzenie 

akademických povinností študentov upravuje Štatút UK. 
 

 

 

1 Čl. 43 ods. 6 Štatútu FaF UK. 
2 § 54a ods. 2 zákona o vysokých školách. 
3 § 58a ods. 2 zákona o vysokých školách. 
4 § 4 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
5 § 70 zákona o vysokých školách. 
6 § 71 zákona o vysokých školách. 
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(4) Študent je povinný pri elektronickej komunikácii s vyučujúcimi predmetov (ďalej len 

„vyučujúci“) a ostatnými zamestnancami fakulty, študijným oddelením fakulty (ďalej len 

„študijné oddelenie“), organizačným útvarom fakulty povereným vedením agendy 

doktorandského štúdia (ďalej len „referát doktorandského štúdia“) a zamestnancami 

iných súčastí UK alebo Rektorátu UK používať výlučne adresu elektronickej pošty, ktorú 

mu pridelila UK. 

 

 
DRUHÁ ČASŤ 

BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM 
 

Čl. 3 

Študijný program, odporúčaný študijný plán a štandardná dĺžka štúdia 
 

(1) Študijný program, odporúčaný študijný plán a štandardná dĺžka štúdia sú upravené v 

zákone o vysokých školách.7 

(2) Študijný program je súbor predmetov, ktoré pozostávajú zo vzdelávacích činností, 

ktorými sú najmä prednáška, seminár, cvičenie, kurz, záverečná práca, projektová práca, 

laboratórne práce, stáž, exkurzia, odborná prax, štátna skúška a ich kombinácie a súbor 

pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie týchto vzdelávacích činností pri 

zachovaní uvedených pravidiel umožňuje študentovi získať vysokoškolské vzdelanie.8 

(3) Študijný program prvého stupňa je bakalársky študijný program. Študijný program 

spájajúci prvé dva stupne  vysokoškolského  vzdelávania  podľa  §  53  ods.  3  zákona o 

vysokých školách je magisterský študijný program. 
 

(4) Študijný program sa môže uskutočňovať v dennej forme štúdia alebo v externej forme 

štúdia.9 

(5) Fakulta určí pre každý študijný program odporúčaný študijný plán. Odporúčaný študijný 

plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné 

skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia zodpovedajúcej študijnému 

programu.10 

(6) Na poskytovanie poradenskej služby študentom pri zostavovaní študijných plánov 

pôsobia na fakulte študijní poradcovia (tútori). Študijného poradcu vymenúva z radov 

vysokoškolských učiteľov a odvoláva dekan.11 Dekan môže vymenovať podľa potreby 

viacerých študijných poradcov. 
 

(7) Štandardná  dĺžka  štúdia  je  doba   štúdia  určená  študijným   programom   vyjadrená v 

akademických rokoch.12 Štandardná dĺžka štúdia je určená v akreditačnom spise 

študijného programu. 
 

 
 

7 § 51 a nasl. zákona o vysokých školách. 
8 § 51 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
9 § 60 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
10 § 5 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o kreditovom systéme štúdia“). 
11 § 51 ods. 9 zákona o vysokých školách. 
12 § 51 ods. 4 písm. h) zákona o vysokých školách. 
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Čl. 4 

Predmety študijného programu a vzdelávacie činnosti 
 

(1) Predmety študijného programu upravuje vyhláška o kreditovom systéme štúdia.13 

Základné údaje o charaktere predmetu sú uvedené v informačnom liste predmetu.14 

(2) Každý predmet  je jednoznačne identifikovaný v rámci UK svojím  interným kódom     a 

názvom a je koncipovaný spravidla ako jednosemestrálny. 
 

(3) Predmety zaradené do študijného programu sa podľa záväznosti ich absolvovania členia 

na 

a) povinné, 

b) povinne voliteľné, 

c) výberové.15 

(4) Výberové predmety si študent pri dodržaní pravidiel obsiahnutých v študijnom programe 

zapisuje z ponuky výberových predmetov svojho študijného programu, z ponuky 

predmetov iných študijných programov uskutočňovaných na fakulte alebo z ponuky 

študijných programov iných fakúlt alebo iných vysokých škôl. Zápis predmetu z ponuky 

študijného programu inej vysokej školy je podmienený predchádzajúcim písomným 

súhlasom dekana FaF UK. 
 

(5) Každý predmet je realizovaný jednou alebo viacerými vzdelávacími činnosťami.16 

(6) Vzdelávacie činnosti sú charakterizované takto: 

a) prednášky majú najmä charakter odborného výkladu základných princípov, 

metodológie danej disciplíny, problémov a ich vzorových riešení, 

b) semináre, cvičenia, projektové práce a laboratórne práce najmä podporujú praktické 

zvládnutie učiva, ktoré bolo obsahom prednášok alebo ktoré si mali študenti 

samostatne naštudovať; ich významnou súčasťou je samostatná práca študentov, 

prezentácia výsledkov tejto práce a kritická diskusia, 

c) kurz je spojením obsahu vzdelávacích činností pod písmenami a) a b). 
 

(7) Vzdelávacie činnosti podľa odseku 6 môžu byť dopĺňané individuálnymi konzultáciami 

s vyučujúcim (vyučujúcimi). 
 

(8) Študent je povinný požiadať vyučujúceho o ospravedlnenie neúčasti na vzdelávacej 

činnosti; neúčasť na vzdelávacej činnosti môže vyučujúci ospravedlniť z dôvodu 

vyšetrenia alebo ošetrenia v zdravotníckom zariadení alebo z dôvodu iných osobných 

prekážok na strane študenta. Pri preukazovaní dôvodov neúčasti nesmú byť porušené 

ustanovenia o ochrane osobných údajov a ustanovenia o ochrane osobnosti podľa 

osobitných predpisov. Vyučujúci môže požadovať od študenta vypracovanie náhradnej 

úlohy ako náhradu za neúčasť na vzdelávacej činnosti. 
 

 
 

13 § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme  štúdia      

v znení neskorších predpisov. 
14 Vzor informačného listu predmetu je uvedený vo vyhláške o kreditovom systéme štúdia. 
15 § 3 ods. 2 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia. 
16 Podľa § 60 ods. 4 zákona o vysokých školách sa vzdelávacie činnosti môžu uskutočňovať prezenčnou 

metódou, dištančnou metódou alebo kombinovanou metódou. 
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(9) Z neúčasti na vzdelávacej činnosti je vyučujúci povinný ospravedlniť študenta v prípade, 

že 

a) sa zúčastnil zasadania Akademického senátu UK, komisie Akademického senátu 

UK, akademického senátu fakulty alebo komisie akademického senátu fakulty; 

pokiaľ je ich členom, alebo 

b) sa zúčastnil zasadania orgánu vysokoškolskej reprezentácie, pokiaľ je jeho členom, 

c) má neúčasť ospravedlnenú rektorom, prorektorom, dekanom fakulty alebo 

prodekanom fakulty. 
 

Čl. 5 

Kreditový systém štúdia 
 

(1) Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia je založená na 

kreditovom systéme.17 Kreditový systém štúdia18 napomáha otvorenosti UK zvnútra, 

podporuje mobilitu študentov a poskytuje študentovi možnosť podieľať sa na tvorbe 

svojho študijného plánu. Počet kreditov priradený k predmetu vyjadruje pomernú časť 

práce študenta potrebnú na jeho úspešné zvládnutie v rámci štandardného rozsahu práce 

za jeden akademický rok. 
 

(2) Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní predmetu. Za daný predmet je možné 

v priebehu štúdia získať kredity iba raz. Ak študent získal v predchádzajúcom štúdiu 

kredity za úspešne absolvovaný predmet, ktorý je súčasťou študijného programu jeho 

aktuálneho štúdia ako povinný predmet alebo povinne voliteľný predmet, postupuje sa 

podľa čl. 18. 
 

(3) Jednou z podmienok, ktorých splnenie sa vyžaduje, aby študent mohol postúpiť do ďalšej 

časti štúdia, je získanie potrebného počtu kreditov v príslušnej kontrolnej etape štúdia. 
 

(4) Počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, je určený 

v akreditačnom spise študijného programu.19 

Čl. 6 

Doklady o štúdiu 
 

(1) Doklady o štúdiu upravuje zákon o vysokých školách.20 Doklady o štúdiu sú: 

a) preukaz študenta, 

b) výpis výsledkov štúdia. 
 

(2) Preukaz študenta sa študentovi vydá pri prvom zápise na štúdium bakalárskeho 

študijného programu, magisterského študijného programu alebo doktorandského 

študijného programu. Preukaz študenta vydáva UK. Podrobnosti o vydávaní preukazu 

študenta upravuje osobitný vnútorný predpis UK.21 

(3) Fakulta vydá študentovi  vysielajúcej vysokej školy potvrdenie, že je študentom UK,    a 

uvedie obdobie, počas ktorého má trvať jeho štúdium na UK. UK vydá študentovi 
 

17 § 62 zákona o vysokých školách a § 4 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia. 
18 § 62 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
19 § 51 ods. 4 písm. k) zákona o vysokých školách. 
20 § 67 zákona o vysokých školách. 
21 Opatrenie rektora UK č. 1/2003 Organizačný a prevádzkový poriadok systému automatickej identifikácie 

osôb UK. 
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preukaz študenta, ak ho nie je možné nahradiť obdobným dokladom o štúdiu vydaným 

vysielajúcou vysokou školou.22 
 

Čl. 7 

Harmonogram štúdia 
 

(1) Akademický rok sa začína 1. septembra bežného kalendárneho roka a končí sa 

31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka.23 

(2) Akademický rok sa člení na zimný semester a letný semester.24 

(3) Každý semester sa skladá z výučbovej časti a skúškového obdobia. Výučbová časť 

semestra trvá najmenej 13 a najviac 15 týždňov. Skúškové obdobie trvá najmenej štyri 

týždne. 
 

(4) Štúdium všetkých študijných programov sa začína začiatkom zimného semestra 

akademického roka.25 

(5) Rektor po prerokovaní v Kolégiu rektora UK vydáva najneskôr do 31. januára 

harmonogram štúdia na UK (ďalej len „univerzitný harmonogram štúdia“) na nasledujúci 

akademický rok; univerzitný harmonogram štúdia obsahuje najmä 

a) začiatok a koniec výučbovej časti jednotlivých semestrov, 

b) začiatok a koniec skúškových období jednotlivých semestrov, 

c) opravné a náhradné termíny na konanie štátnych skúšok, 

d) termín a miesto konania slávnostného otvorenia akademického roka na UK. 
 

(6) Dekan po vydaní univerzitného harmonogramu štúdia vydáva najneskôr do 31. marca 

harmonogram štúdia na fakulte (ďalej len „fakultný harmonogram štúdia“) na 

nasledujúci akademický rok, v ktorom doplní univerzitný harmonogram štúdia najmä   o 

obdobie, v ktorom sa konajú zápisy, štátne skúšky a ďalšie akademické aktivity 

špecifické pre danú fakultu. 
 

(7) Fakultný harmonogram štúdia môže po predchádzajúcom písomnom súhlase rektora 

odchylne  od  univerzitného  harmonogramu   štúdia  upraviť   termíny   podľa  odseku 5 

písm. a) až c) v prípade, že 

a) ide o študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, 

b) odporúčaný semester predmetu uvedený v informačnom liste predmetu je posledný 

semester štúdia alebo 

c) ide o skutočnosti hodné osobitného zreteľa vzťahujúce sa na študijné programy 

uskutočňované na fakulte. 
 

(8) Ak fakulta uskutočňuje študijné programy v spolupráci s inými fakultami, súhlas rektora 

s odchylnou úpravou termínov vo fakultnom harmonograme štúdia podľa odseku 7 je 

podmienený vzájomným súhlasom príslušných fakúlt. 
 

 

 
 

22 § 58a ods. 3 zákona o vysokých školách. 
23 § 61 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
24 § 61 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
25 § 61 ods. 3 prvá veta zákona o vysokých školách. 
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Čl. 8 

Zápis na štúdium a zápis do ďalšej časti štúdia 
 

(1) Zápis na štúdium upravuje zákon o vysokých školách.26 Uchádzač prijatý na štúdium sa 

stáva študentom FaF UK odo dňa zápisu na štúdium.27 

(2) Rozlišujú sa tri druhy zápisov: 

a) zápis na štúdium;28 zápisom na štúdium sa uchádzač prijatý na štúdium stáva 

študentom FaF UK, 

b) zápis do ďalšej časti študijného programu29 (ďalej len „zápis do ďalšej časti štúdia“); 

študent má právo na zápis do ďalšej časti štúdia, ak splnil podmienky určené 

študijným programom alebo týmto študijným poriadkom, 

c) zápis na časť štúdia v rámci akademickej mobility so zohľadnením podmienok 

výmenného programu alebo zmluvy medzi UK a vysielajúcou vysokou školou. 
 

(3) Termíny  zápisov  na štúdium  a zápisov  do ďalšej  časti  štúdia určuje dekan v súlade  s 

fakultným harmonogramom štúdia. 
 

(4) Študent môže pred zápisom do ďalšej časti štúdia vyjadriť svoj záujem o predmety, ktoré 

chce   v nasledujúcom   akademickom   roku   (nasledujúcom    semestri)    absolvovať a 

prerokovať ich skladbu so študijným poradcom. 
 

(5) Podrobnosti o vzťahoch medzi fakultou a študentom, ktoré vznikajú pri zápise na štúdium 

a zápise do ďalšej časti štúdia, sú uvedené v čl. 1 prílohy č. 2. 
 

(6) Ak má predmet obmedzenú kapacitu z priestorových, personálnych, časových alebo 

iných dôvodov, študentom sa umožňuje zápis predmetu v tomto poradí: 

a) študenti FaF UK, pre ktorých je predmet povinný a študenti iných vysokých škôl, 

ktorí si predmet zapisujú na základe zmluvy o štúdiu, 

b) študenti FaF UK, pre ktorých je predmet povinne voliteľný, 

c) študenti iných fakúlt, pre ktorých je predmet povinne voliteľný, 

d) študenti FaF UK, pre ktorých je predmet výberový, 

e) študenti iných fakúlt, ktorý si predmet zapisujú ako výberový, 

f) študenti iných vysokých škôl, ktorí si predmet zapisujú ako výberový. 
 

(7) Zápis predmetu študentmi iných vysokých škôl je podmienený predchádzajúcim 

písomným súhlasom vyučujúceho a dekana FaF UK. 
 

Čl. 9 

Študijný plán 
 

(1) Študijný plán študenta (ďalej len „študijný plán“) určuje časovú a obsahovú postupnosť 

predmetov a formy hodnotenia študijných výsledkov. Študijný plán si okrem formy 

hodnotenia študijných výsledkov zostavuje v rámci pravidiel určených študijným 
 

 

 
 

26 § 59, § 69 a § 55 ods. 9 zákona o vysokých školách. 
27 § 69 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
28 § 59 zákona o vysokých školách. 
29 § 70 ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách. 
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programom a v súlade s týmto študijným poriadkom študent sám alebo v spolupráci    

so študijným poradcom.30 

(2) Zápisom si študent určuje svoj študijný plán na nasledujúce obdobie štúdia (akademický 

rok alebo príslušný semester). 
 

(3) Študent si zapisuje predmety v takej kreditovej hodnote a v takej skladbe (povinné 

predmety, povinne voliteľné predmety a výberové predmety), aby v kontrolnej etape 

štúdia mohol splniť podmienky na zápis do ďalšej časti štúdia. V akademickom roku,   v 

ktorom študent plánuje riadne skončiť štúdium, si zapisuje predmety v takej kreditovej 

hodnote a v takej skladbe, aby ich úspešným absolvovaním splnil podmienky na riadne 

skončenie štúdia. 
 

(4) Študent študijného programu príslušného stupňa štúdia si môže zapísať predmet 

študijného programu vyššieho alebo nižšieho stupňa štúdia iba s predchádzajúcim 

súhlasom vyučujúceho a garanta študijného programu, na ktorom je študent zapísaný. 
 

(5) Študent dennej formy štúdia si môže v jednom  akademickom roku  zapísať najviac    90 

kreditov, študent externej formy štúdia si môže v jednom akademickom roku zapísať 

najviac 60 kreditov. Z dôvodov hodných osobitného zreteľa a na základe písomnej 

žiadosti môže dekan povoliť študentovi zapísať si v danom akademickom roku predmety 

aj za viac ako jedenapolnásobok štandardnej záťaže. Rozhodnutie dekana o povolení 

alebo nepovolení zapísania si predmetov za viac ako jedenapolnásobok štandardnej 

záťaže je konečné a nie je možné proti nemu podať opravný prostriedok. 
 

(6) Na základe písomnej žiadosti môže dekan povoliť študentovi v danom akademickom 

roku štúdium podľa individuálneho harmonogramu štúdia, ak 

a) ide o mimoriadne talentovaného študenta s výbornými študijnými výsledkami, 

b) ide o študenta so špecifickými potrebami, pričom sa berie ohľad na druh a rozsah 

špecifických potrieb študenta, 

c) má študent dlhotrvajúce zdravotné problémy, 

d) je študentom, ktorý si plní odborné, umelecké alebo športové reprezentačné 

povinnosti, 

e) študent sa trvalo stará o vlastné alebo osvojené dieťa vo veku do šesť rokov alebo 

f) ide o študenta vyslaného fakultou v rámci akademickej mobility. 
 

(7) Rozsah výnimiek a úľav z fakultného harmonogramu štúdia určuje pri štúdiu podľa 

individuálneho harmonogramu štúdia dekan. Študent je povinný pred začiatkom 

výučbovej časti semestra osobne si dohodnúť s vyučujúcimi príslušných predmetov 

podmienky individuálneho plnenia študijných povinností a spôsob kontroly študijných 

výsledkov. Rozsah výnimiek a úľav musí zodpovedať dôvodom, pre ktoré študent žiada 

o povolenie štúdia podľa individuálneho harmonogramu štúdia. 
 

(8) Na povolenie štúdia podľa individuálneho harmonogramu štúdia v príslušnom 

akademickom roku nie je právny nárok. Rozhodnutie dekana o povolení alebo 

nepovolení štúdia podľa individuálneho harmonogramu štúdia je konečné a nie je možné 

proti nemu podať opravný prostriedok. 
 

 

 
30 § 51 ods. 8 zákona o vysokých školách. 
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Čl. 10 

Podmienky opakovaného zápisu predmetov 
 

(1) Opakovaný zápis povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov upravuje 

vyhláška o kreditovom systéme štúdia31. 

(2) Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať povinný predmet, ktorý absolvoval 

neúspešne. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je 

študent vylúčený zo štúdia podľa § 66 ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách32. 

(3) Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať povinne voliteľný predmet, ktorý 

absolvoval neúspešne, alebo si môže zapísať namiesto neho iný povinne voliteľný 

predmet spomedzi povinne voliteľných predmetov príslušného študijného programu. Po 

druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie vybraného povinne voliteľného predmetu je 

študent vylúčený zo štúdia podľa § 66 ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách.33 Ak 

študent dosiahol dostatočný počet kreditov na riadne skončenie štúdia a splnil podmienky 

skladby predmetov príslušného študijného programu, nemusí si opakovane zapísať 

povinne voliteľný predmet podľa prvej vety. 
 

(4) Študent pri zápise do ďalšej časti štúdia určuje povinne voliteľný predmet, ktorý si 

zapisuje namiesto neúspešne absolvovaného povinne voliteľného predmetu. Ak si 

študent vyberie namiesto neúspešne absolvovaného povinne voliteľného predmetu iný 

povinne voliteľný predmet, posudzuje sa takto určený povinne voliteľný predmet ako 

opakovane zapísaný povinne voliteľný predmet. 
 

(5) Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať výberový predmet, ktorý absolvoval 

neúspešne, alebo si môže namiesto neho zapísať iný výberový predmet alebo povinne 

voliteľný predmet spomedzi doteraz neabsolvovaných povinne voliteľných predmetov. 

Ak študent dosiahol dostatočný počet kreditov, nemusí si zapísať žiadny výberový 

predmet. Ak študent nedosiahol dostatočný počet kreditov, po druhom neúspešnom 

pokuse o absolvovanie vybraného výberového predmetu je vylúčený zo štúdia podľa § 66 

ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách.34 

Čl. 11 

Hodnotenie študijných výsledkov 
 

(1) Vo veciach hodnotenia študijných výsledkov v rámci štúdia predmetu rozhoduje 

vyučujúci, v sporných otázkach rozhoduje garant študijného programu; ak je vyučujúci 

zároveň garantom študijného programu, rozhoduje vedúci pracoviska, ktoré výučbu 

daného predmetu zabezpečuje. 
 

(2) Hodnotenie študijných výsledkov upravuje vyhláška o kreditovom systéme štúdia.35 

Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje 

najmä36 

a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného obdobia 
 

31 § 5 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia. 
32 § 5 ods. 3 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia. 
33 § 5 ods. 4 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia. 
34 § 5 ods. 5 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia. 
35 § 6 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia. 
36 § 6 ods. 1 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia. 
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štúdia (kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne 

práce, referát na seminári a pod.) (ďalej len „priebežné hodnotenie“), 

b) skúškou za dané obdobie štúdia (ďalej len „skúška“). 
 

(3) Podmienky na absolvovanie predmetu sú uvedené v informačnom liste predmetu. 
 

(4) Vyučujúci na začiatku výučbovej časti semestra na webovom sídle fakulty alebo ďalšími 

spôsobmi, ktoré sa na fakulte považujú za obvyklé, v písomnej forme zverejní 

a) rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach, z ktorých je realizovaný daný 

predmet, 

b) konkretizáciu spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, 

c) termíny priebežného hodnotenia, 

d) informáciu, či má alebo nemá študent nárok na opravné alebo náhradné možnosti 

splnenia podmienok priebežného hodnotenia, 

e) informáciu, či je podmienkou na vykonanie skúšky dosiahnutie predpísanej úrovne 

priebežného hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na vzdelávacích 

činnostiach. 
 

(5) Ak sa na výučbe predmetu podieľajú viacerí vyučujúci alebo ak je výučba predmetu 

realizovaná vo viacerých študijných programoch, podmienky podľa odseku 4 zverejnia 

vyučujúci po vzájomnej dohode; zverejnené podmienky musia byť obsahovo totožné. 
 

(6) Absolvovanie predmetu sa hodnotí známkou. Známka vyjadruje kvalitu osvojenia si 

vedomostí alebo zručností v súlade s cieľom predmetu uvedeným v informačnom liste 

predmetu. Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí 

šesť klasifikačných stupňov 37: 

a) A – výborne (vynikajúce výsledky) = 1, 

b) B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5, 

c) C – dobre (priemerné výsledky) = 2, 

d) D – uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5, 

e) E – dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3, 

f) FX – nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4. 
 

(7) Predmety, ktoré si študent zapísal a neabsolvoval, sú na konci príslušného skúškového 

obdobia hodnotené známkou FX. 
 

(8) Podrobnosti o vzťahoch, ktoré vznikajú pri hodnotení študijných výsledkov, sú uvedené 

v čl. 2 prílohy č. 2. 
 

(9) Na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta vo vymedzenom období38 sa 

používa vážený študijný priemer39. 

(10) Vážený študijný priemer sa využíva najmä pri celkovom výsledku riadne skončeného 

štúdia, pri ďalších podmienkach prijatia na štúdium, pri rozhodovaní o priznaní 

motivačného štipendia z prostriedkov štátneho rozpočtu a štipendia z vlastných zdrojov 
 

 
37 § 6 ods. 2 a 3 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia. 
38 Vymedzeným obdobím je spravidla semester, akademický rok alebo obdobie celého štúdia daného študijného 

programu. 
39 § 6 ods. 7 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia. 
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UK,  pri  výbere  študentov  na  akademickú  mobilitu  a  pri  prideľovaní  ubytovania  

v ubytovacích zariadeniach UK. 
 

Čl. 12 

Skúška 
 

(1) Skúška sa spravidla koná v skúškovom období semestra, v ktorom študent absolvoval 

štúdium predmetu. Skúšky sa môžu konať aj: 

a) v skúškovom období iného semestra, než študent absolvoval predmet, 

b) v poslednom výučbovom týždni výučbovej časti semestra, tzv. predtermín, ak študent 

v priebežnom hodnotení počas semestra preukázal stanovenú minimálnu úroveň 

vedomostí, 

c) mimo skúškového obdobia z dôvodov absolvovania akademickej mobility na 

zahraničnej vysokej škole v predchádzajúcom semestri. 
 

(2) Skúška sa vykonáva písomnou formou, ústnou formou, praktickou formou alebo ich 

kombináciou. 
 

(3) Podmienkou na vykonanie skúšky môže byť dosiahnutie predpísanej úrovne priebežného 

hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach. 

Študent má nárok na opravné alebo náhradné možnosti splnenia podmienok priebežného 

hodnotenia, ak ju vyučujúci určí na začiatku semestra, alebo ak takáto možnosť je 

stanovená v informačnom liste predmetu. V prípade, že študent nesplní predpísanú 

úroveň priebežného hodnotenia alebo predpísaný rozsah povinnej účasti na vzdelávacích 

činnostiach, je z daného predmetu hodnotený známkou FX bez možnosti vykonať 

skúšku. 
 

(4) Termíny, miesta a formy skúšky, ako aj spôsob prihlasovania a odhlasovania sa na skúšku 

musia byť zverejnené s dostatočným časovým predstihom pred začiatkom skúškového 

obdobia semestra, a to spôsobom, ktorý sa na fakulte považuje za obvyklý. Vyučujúci je 

povinný vypísať najmenej tri termíny skúšky so zreteľom na ich rovnomerné rozloženie 

v skúškovom období semestra. 
 

(5) Vyučujúci môže určiť, že termíny skúšky sa členia na riadne termíny a opravné termíny. 

Kumulatívna kapacita riadnych termínov skúšky je najmenej 125 % počtu študentov, 

ktorí si daný predmet zapísali. Ak vyučujúci nerozhodne inak, študent nemá nárok na 

vypísanie ďalších termínov skúšok nad rámec termínov vypísaných podľa odseku 4. 
 

(6) Výsledok skúšky, v ktorom sú zahrnuté výsledky priebežného hodnotenia, sa hodnotí 

známkou podľa čl. 11 ods. 6. Miera započítavania výsledkov priebežného hodnotenia je 

stanovená spôsobom podľa čl. 11 ods. 3, 4 a 5. 
 

(7) Ak sa študent prihlásil na termín skúšky, neodhlásil sa z neho a nedostavil sa naň, je 

povinný sa ospravedlniť prostredníctvom univerzitnej elektronickej pošty príslušnému 

vyučujúcemu najneskôr do troch pracovných dní po termíne skúšky. Ak tak študent 

neučiní alebo vyučujúci jeho ospravedlnenie neuzná, z daného termínu skúšky je 

hodnotený známkou FX. 
 

(8) Ak bol študent na riadnom termíne skúšky hodnotený známkou FX alebo sa včas 

neprihlásil na niektorý z riadnych termínov skúšky, má právo na dva opravné termíny. 

Pri opakovanom zápise predmetu má študent právo na jeden opravný termín. 
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(9) Študent má právo hodnotenie na termíne skúšky neprijať a zúčastniť sa opravného 

termínu skúšky. Podrobnosti o spôsobe a dôsledkoch neprijatia hodnotenia na riadnom 

termíne skúšky sú uvedené v čl. 2 prílohy č. 2. 
 

(10) Ak bol študent na druhom opravnom termíne skúšky hodnotený známkou FX alebo sa 

včas neprihlásil na druhý opravný termín, predmet sa považuje za neúspešne 

absolvovaný. 
 

(11) Študent má právo požiadať o vykonanie posledného opravného termínu skúšky 

komisionálnou formou skúšania; to platí aj pri písomnej forme hodnotenia. Pri 

opakovanom zápise predmetu môže študent požiadať o komisionálnu formu skúšania aj 

v riadnom termíne.40 Písomnú žiadosť o komisionálnu formu skúšania s uvedením 

dôvodov podáva študent dekanovi; žiadosť musí byť podaná najneskôr päť dní pred 

posledným dňom príslušného skúškového obdobia. Dekan na návrh garanta študijného 

programu vymenuje najmenej trojčlennú skúšobnú komisiu; predsedom skúšobnej 

komisie je spravidla vyučujúci daného predmetu. Komisionálna forma skúšania sa môže 

uskutočniť aj bez žiadosti študenta. 
 

(12) Každý  študent  má  právo  byť  informovaný  o hodnotení  svojej  skúšky,  o chybách  a 

správnom riešení. 
 

Čl. 13 

Kontrolné etapy štúdia 
 

(1) Kontrola štúdia v rámci študijného programu (ďalej len „kontrolná etapa štúdia“) sa 

uskutočňuje prostredníctvom kontroly počtu kreditov získaných za absolvované 

predmety.41 

(2) Na pokračovanie v štúdiu musí študent dennej formy štúdia v kontrolných etapách štúdia 

preukázať získanie minimálneho počtu kreditov podľa prílohy č. 1. Kontrolnými etapami 

štúdia sú 

a) koniec prvého semestra štúdia, 

b) koniec každého roku štúdia. 
 

(3) Ucelené semestre, v ktorých bolo štúdium študenta dennej formy štúdia prerušené, sa do 

dĺžky štúdia na účely kontrolnej etapy štúdia nezapočítavajú. 
 

(4) Na pokračovanie v štúdiu musí študent externej formy štúdia 

a) na konci prvého semestra preukázať získanie minimálne 10 kreditov za úspešne 

absolvované predmety, 

b) v každom roku  štúdia  získať  za  zimný  semester  a letný  semester  minimálne  30 

kreditov za úspešne absolvované predmety. 
 

(5) Študent externej formy štúdia je povinný v akademickom roku, počas ktorého mal v jeho 

časti prerušené štúdium, splniť podmienky kontrolnej etapy štúdia podľa odseku 4 

primerane. 
 

 

 
40 Komisionálna forma skúšania je zmenou len formy skúšky, nie počtu opravných termínov. 
41 § 51 ods. 4 písm. j) zákona o vysokých školách. 
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(6) Do počtu získaných kreditov na účely kontrolných etáp štúdia sa započítavajú aj kredity 

za predmety, ktorých absolvovanie bolo uznané podľa čl. 18. 
 

Čl. 14 

Bakalárska práca a diplomová práca 
 

(1) Súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je aj záverečná práca, ktorá tvorí 

spolu s jej obhajobou jeden predmet; obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne 

skúšky.42 

(2) Záverečnou prácou pri štúdiu podľa študijného programu prvého stupňa je bakalárska 

práca, pri štúdiu podľa študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách 

diplomová práca. 
 

(3) Bakalárskou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické    a 

praktické poznatky a používať ich. Diplomovou prácou má študent preukázať schopnosť 

samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedy 

alebo umenia a tvorivo ich uplatňovať, používať a rozvíjať. 
 

(4) Záverečná práca sa vypracúva v slovenskom jazyku. So súhlasom fakulty môže byť 

záverečná práca napísaná a obhajovaná aj v inom ako štátnom jazyku. V prípade 

záverečnej práce napísanej v inom ako štátnom jazyku je jej súčasťou abstrakt v štátnom 

jazyku.43 

(5) Základné náležitosti, ktoré musí spĺňať záverečná práca, spôsob jej odovzdávania, 

kontroly originality, archivácie a sprístupňovania upravuje osobitný vnútorný predpis 

UK.44 

(6) Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce. Vedúci 

záverečnej práce vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok a navrhne jej 

hodnotenie. 
 

(7) Záverečnú prácu posudzuje oponent. Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný 

posudok a navrhne jej hodnotenie. 
 

(8) Študent, ktorý vypracoval záverečnú prácu, má právo oboznámiť sa s posudkami na 

záverečnú prácu (s posudkom vedúceho záverečnej práce a oponenta) najneskôr tri 

pracovné dni pred jej obhajobou. 
 

(9) Ak vedúci záverečnej práce alebo oponent nie sú členmi skúšobnej komisie na vykonanie 

štátnych skúšok, sú prizvaní na obhajobu záverečnej práce a pri jej hodnotení majú právo 

sa vyjadriť. 
 

 

 

 

 

 
42 § 51 ods. 3 prvá veta zákona o vysokých školách. 
43 § 51 ods. 3 druhá a tretia veta a § 51 ods. 4 písm. p) zákona o vysokých školách. 
44 Vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych 

prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v znení neskorších 

dodatkov. 
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Čl. 15 

Štátna skúška 
 

(1) Štátnu skúšku rámcovo upravuje zákon o vysokých školách.45 

(2) Štátna skúška sa považuje za predmet študijného programu.46 

(3) Štátna skúška môže pozostávať zo súčastí; súčasti štátnej skúšky sa nepovažujú za 

predmety študijného programu a nepriraďujú sa im kredity. 
 

(4) Ak študijný program neurčuje inak, poslednú štátnu skúšku môže študent vykonať 

a) po získaní minimálne takého počtu kreditov, aby po získaní kreditov za úspešné 

absolvovanie poslednej štátnej skúšky dosiahol potrebný počet kreditov na riadne 

skončenie štúdia a 

b) po úspešnom absolvovaní  povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov  a 

výberových predmetov v skladbe určenej študijným programom okrem poslednej 

štátnej skúšky a 

c) nie je proti nemu vedené disciplinárne konanie a 

d) má vyrovnané všetky finančné záväzky voči fakulte aj univerzite, najmä školné a 

poplatky spojené so štúdiom47. 

(5) Termíny štátnych skúšok stanovuje dekan v súlade s fakultným harmonogramom štúdia. 
 

(6) Skúšobná komisia na vykonanie štátnych skúšok má najmenej štyroch členov.48 Predseda 

skúšobnej komisie je vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora alebo docenta. 

Skúšobná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomný jej predseda a aspoň dvaja ďalší 

členovia. 
 

(7) O hodnotení štátnej skúšky alebo jej súčasti rozhoduje skúšobná komisia konsenzuálne. 

Ak skúšobná komisia nedospeje ku konsenzu, o hodnotení štátnej skúšky alebo jej súčasti 

sa rozhoduje hlasovaním. Podrobnosti o spôsobe hlasovania skúšobnej komisie ustanoví 

vnútorný predpis fakulty, ktorý vydá dekan. 
 

(8) Štátna skúška sa hodnotí klasifikačnými stupňami A až FX. 
 

(9) Ak sa študent nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť na termíne štátnej skúšky alebo jej 

súčasti, na ktorý sa prihlásil, je povinný písomne sa ospravedlniť predsedovi skúšobnej 

komisie prostredníctvom študijného oddelenia vopred alebo najneskôr do troch 

pracovných dní po termíne štátnej skúšky alebo jej súčasti, ak existovali vážne prekážky, 

ktoré mu bránili ospravedlniť sa vopred. Ak sa študent bez ospravedlnenia nedostaví na 

štátnu skúšku alebo jej súčasť v určenom termíne, alebo ak predseda skúšobnej komisie 

jeho ospravedlnenie neuzná, z daného termínu štátnej skúšky je hodnotený známkou FX. 
 

(10) Ak bol študent na riadnom termíne štátnej skúšky hodnotený známkou FX, má právo na 

dva opravné termíny. Opravné termíny štátnej skúšky môže študent vykonať 

a) v opravných termínoch na konanie štátnych skúšok v príslušnom akademickom roku 
 
 

45 § 63 zákona o vysokých školách. 
46 § 3 ods. 4 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia. 
47 § 71 ods. 3 písm. b) zákona o vysokých školách. 
48 § 63 ods. 6 zákona o vysokých školách. 
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alebo 

b) v termínoch na konanie štátnych skúšok v niektorom z nasledujúcich akademických 

rokov; v takom prípade si študent opakovane zapíše štátnu skúšku ako predmet 

študijného programu v súlade s ustanoveniami čl. 10. 
 

Čl. 16 

Celkový výsledok štúdia 
 

(1) Celkový výsledok riadne skončeného bakalárskeho štúdia a magisterského štúdia sa 

hodnotí dvoma stupňami: 

a) prospel s vyznamenaním, 

b) prospel. 
 

(2) Celkový   výsledok   riadne    skončeného    štúdia    sa    hodnotí    stupňom    prospel  s 

vyznamenaním, ak študent 

a) za celé štúdium vrátane štátnych skúšok dosiahol študijný priemer menší alebo rovný 

1,30; za študijný priemer sa považuje vážený študijný priemer, do výpočtu ktorého 

sa zahrnú všetky predmety zapísané študentom49, a 

b) vykonal riadne termíny štátnych skúšok len so známkami A alebo B, pričom počet 

hodnotení známkou A nesmie byť menší ako počet hodnotení známkou B. 
 

(3) Ak nie sú splnené podmienky odseku 2, celkový výsledok riadne skončeného štúdia sa 

hodnotí stupňom prospel. 
 

(4) UK vydáva absolventovi, ktorý riadne skončil štúdium s celkovým výsledkom prospel  s 

vyznamenaním, vysokoškolský diplom s vyznamenaním. 
 

Čl. 17 

Zmena študijného programu v rámci UK 
 

(1) Študent má právo požiadať o zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného 

odboru; zmena študijného programu v rámci toho istého študijného odboru sa 

neuskutočňuje formou prijímacieho konania. 
 

(2) Žiadosť študenta o zmenu formy štúdia je žiadosťou o zmenu študijného programu. 
 

(3) O zmenu študijného programu môže študent žiadať po ukončení zimného semestra 

prvého roku štúdia alebo vždy k začiatku akademického roka. Študent žiadajúci o zmenu 

študijného programu musí preukázať splnenie 

a) podmienok kontrolnej etapy štúdia v pôvodnom študijnom programe a 

b) ďalších podmienok prijatia na štúdium pri prestupe, ktoré sú platné na príslušný 

akademický rok. 
 

(4) O žiadosti študenta o zmenu študijného programu rozhoduje dekan po vyjadrení garanta 

príslušného študijného programu. Ak sa pôvodný študijný program a nový študijný 

program študujú na rôznych fakultách, je podmienkou zmeny študijného programu 

súhlas oboch príslušných dekanov. 
 

 
 

49 § 6 ods. 7 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia. 
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(5) Na uznávanie absolvovania predmetov pri zmene študijného programu v rámci UK sa 

vzťahuje čl. 18. 
 

(6) Študent je povinný na riadne skončenie štúdia splniť podmienky stanovené v študijnom 

programe, ktorý študuje po zmene. 
 

Čl. 18 

Uznávanie absolvovania predmetov 
 

(1) Uznaním absolvovania predmetu je udelenie hodnotenia predmetu a následné získanie 

príslušného počtu kreditov, ktoré sú priradené k predmetu, na základe časti štúdia 

absolvovaného v minulosti. 
 

(2) Študent, ktorý v minulosti študoval na vysokej škole a jeho štúdium nebolo riadne 

skončené, študent žiadajúci o prestup a študent žiadajúci o zmenu študijného programu 

v rámci UK môže požiadať o uznanie absolvovania predmetov, ak 

a) odo dňa hodnotenia 

1. neuplynuli viac ako štyri roky, ak ide o predmety bakalárskych študijných 

programov alebo magisterských študijných programov okrem študijných 

programov podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, alebo 

2. neuplynulo viac ako päť rokov, ak ide o predmety magisterských študijných 

programov podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách alebo doktorských 

študijných programov, 

b) boli hodnotené známkou A až D alebo im ekvivalentným spôsobom a 

c) sú súčasťou štúdia podľa aktuálneho študijného programu ako povinné predmety 

alebo povinne voliteľné predmety alebo sú obsahovo ekvivalentné povinným 

predmetom alebo povinne voliteľným predmetom v štúdiu podľa aktuálneho 

študijného programu. 
 

(3) Absolvovanie štátnych skúšok nemožno uznať. 
 

(4) Nie je možné uznať kredity za úspešné absolvovanie predmetu v štúdiu, ktoré už bolo 

riadne ukončené a bol zaň priznaný akademický titul. 
 

(5) O uznanie absolvovania predmetov môže študent požiadať pred začiatkom výučbovej 

časti zimného semestra akademického roka. K žiadosti študent na vyžiadanie priloží 

informačné listy predmetov, ktoré úspešne absolvoval. 
 

(6) V jednom akademickom roku možno študentovi uznať absolvovanie predmetov, ktorých 

súčet kreditov k nim priradených v štúdiu podľa aktuálneho študijného programu je 

najviac 50; to neplatí, ak je študent prijatý na štúdium pri prestupe z inej vysokej školy 

alebo došlo ku zmene študijného programu podľa čl. 17. 
 

(7) O uznaní absolvovania predmetov rozhoduje dekan po vyjadrení vyučujúcich predmetov, 

o ktorých uznanie absolvovania študent žiada. Rozhodnutie dekana o uznaní alebo 

neuznaní absolvovania predmetov je konečné a nie je možné proti nemu podať opravný 

prostriedok. 
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Čl. 19 

Prenos kreditov pri absolvovaní akademickej mobility 
 

(1) Prenos kreditov je proces započítania kreditov získaných v rámci časti štúdia na inej 

vysokej škole v Slovenskej republike alebo na vysokej škole v zahraničí (ďalej len 

„akademická mobilita“) do počtu spočítavaných kreditov študenta podľa § 4 ods. 3 

vyhlášky o kreditovom systéme štúdia. Základné náležitosti prenosu kreditov upravuje 

vyhláška o kreditovom systéme štúdia.50 

(2) Pravidlá a podmienky vysielania študentov na akademické mobility upravujú osobitné 

vnútorné predpisy UK51 a zmluvné podmienky programov akademických mobilít. 

(3) Akademická mobilita je formálne podmienená zmluvou o štúdiu.52 Zmluva o štúdiu53 

obsahuje najmä navrhovaný študijný plán na prijímajúcej vysokej škole a uznanie 

zodpovedajúcej časti štúdia na vysielajúcej fakulte. Zmluvu o štúdiu a jej zmeny 

podpisuje dekan alebo ním poverený prodekan po predchádzajúcom písomnom súhlase 

garanta študijného programu. Predmety, ktoré má študent absolvovať na prijímajúcej 

vysokej škole na základe zmluvy o štúdiu, sa stávajú súčasťou študijného plánu študenta. 
 

(4) Ak má predmet absolvovaný na prijímajúcej vysokej škole neceločíselný počet kreditov, 

pri prenose kreditov sa počet získaných kreditov matematicky zaokrúhľuje na prirodzené 

číslo. 
 

(5) Predmet absolvovaný na prijímajúcej vysokej škole, ktorý je obsahom a rozsahom 

porovnateľný s predmetom na vysielajúcej fakulte, a ktorý študent absolvoval v rámci 

schválenej akademickej mobility, 

a) sa automaticky uznáva ako absolvovaný namiesto príslušného povinného predmetu, 

povinne voliteľného predmetu alebo výberového predmetu zo študijného programu, 

na ktorý bol študent prijatý, ak bol uvedený v zmluve o štúdiu v časti upravujúcej 

uznanie zodpovedajúcej časti štúdia na vysielajúcej fakulte, 

b) môže dekan na základe písomnej žiadosti študenta a po vyjadrení garanta študijného 

programu uznať ako absolvovaný namiesto príslušného povinného predmetu alebo 

povinne voliteľného predmetu zo študijného programu, na ktorý bol študent prijatý, 

ak nie sú splnené podmienky písmena a). 
 

(6) Predmet, ktorého absolvovanie bolo uznané podľa odseku 5, sa v dodatku k diplomu 

uvádza s nulovým počtom kreditov a poznámkou, že jeho absolvovanie bolo nahradené 

absolvovaním predmetu na prijímajúcej vysokej škole v rámci akademickej mobility. 

Počet získaných kreditov za predmet absolvovaný na prijímajúcej vysokej škole je daný 

počtom kreditov uvedeným vo výpise výsledkov štúdia; hodnotenie predmetu 

absolvovaného na prijímajúcej vysokej škole sa prevedie do klasifikačnej stupnice 

používanej UK podľa § 6 ods. 3 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia. 
 

 

 

 

 

50 § 7 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia. 
51 Napríklad vnútorný predpis č. 3/2016 Smernica rektora UK o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu 

Európskeho spoločenstva Erasmus+. 
52 § 7 ods. 1 a 2 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia. 
53 Vzor zmluvy o štúdiu je uvedený v prílohe č. 3 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia. 
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(7) Ak zmluvné podmienky príslušného programu akademickej mobility, zmluva o štúdiu 

alebo odsek 5 neustanovujú inak, predmety absolvované na prijímajúcej vysokej škole v 

rámci akademickej mobility uznáva fakulta študentovi ako výberové predmety. 
 

(8) Ustanovenia tohto článku sa primerane vzťahujú aj na študenta, ktorý absolvuje na 

vysokej škole v zahraničí len niektoré predmety v príslušnej časti akademického roka na 

základe absolvovania stáže, letnej školy alebo inej obdobnej vzdelávacej činnosti 

schválenej vysielajúcou fakultou. 
 

Čl. 20 

Prerušenie štúdia a opätovný zápis na štúdium 
 

(1) Štúdium študijného programu možno študentovi prerušiť na základe jeho písomnej 

žiadosti, spravidla na ucelenú časť štúdia (semester, akademický rok).54 

(2) Bez udania dôvodu možno študentovi prerušiť štúdium najviac na jeden rok. 
 

(3) Ak sú dôvodom prerušenia vážne zdravotné dôvody alebo vážne osobné dôvody, 

materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka, štúdium možno prerušiť najviac na tri 

roky. 
 

(4) Ak má študent štúdium prerušené viackrát, nesmie celková doba prerušenia štúdia 

kumulatívne presiahnuť tri roky. 
 

(5) Prerušenie štúdia povoľuje dekan.55 Rozhodnutie o povolení alebo nepovolení prerušenia 

štúdia obsahuje náležitosti podľa čl. 37 ods. 2 vrátane presne vymedzenej doby 

prerušenia štúdia; v poučení sa uvádza deň alebo dni, keď je možné vykonať opätovný 

zápis na štúdium (ďalej len „opätovný zápis“). Rozhodnutie dekana o povolení alebo 

nepovolení prerušenia štúdia je konečné a nie je možné proti nemu podať opravný 

prostriedok. 
 

(6) Študentovi, ktorý žiada o prerušenie štúdia a nemá splnené podmienky kontrolnej etapy 

štúdia, nie je možné prerušenie štúdia povoliť. 
 

(7) Ak študent preruší štúdium počas zimného semestra, zruší sa zápis predmetov na letný 

semester. V prípade prerušenia štúdia z vážnych zdravotných dôvodov, vážnych 

osobných dôvodov alebo iných dôvodov hodných osobitného zreteľa môže dekan povoliť 

zrušenie zápisu neabsolvovaných predmetov aj za semester, v ktorom bolo štúdium 

prerušené; zrušenie zápisu predmetov sa uvádza v rozhodnutí o povolení prerušenia 

štúdia. 
 

(8) Ak  študent  preruší  štúdium  mimo  výučbovej  časti  semestra,  evidujú  sa  mu  všetky 

hodnotenia študijných výsledkov v rámci štúdia predmetu získané do dátumu podania 

žiadosti o prerušenie štúdia. Predmety, za ktoré získal študent do termínu podania 

žiadosti o prerušenie štúdia známku FX alebo nezískal žiadne hodnotenie, sa pri 

opätovnom zápise považujú za opakovane zapísané predmety. Pri opakovanom zápise 

predmetov sa postupuje podľa čl. 10. 
 

 

 
54 § 64 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
55 § 64 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
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(9) Študent,  ktorý  preruší  štúdium,  prestáva  byť  študentom  dňom,  ktorý  je  uvedený  v 

rozhodnutí o povolení prerušenia štúdia. 
 

(10) Študent, ktorému bolo štúdium prerušené, sa stáva študentom odo dňa opätovného 

zápisu.56 Opätovný zápis je súčasne zápisom do ďalšej časti štúdia. Doba prerušenia 

štúdia sa evidenčne predlžuje do dňa, ktorý predchádza dňu opätovného zápisu. 
 

(11) Ak sa študent nedostaví na opätovný zápis, fakulta písomne vyzve študenta na dostavenie 

sa na zápis v lehote desiatich pracovných dní od doručenia tejto výzvy.57 Na doručovanie 

výzvy sa vzťahujú ustanovenia čl. 37 ods. 3 a 4. 
 

(12) Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote na opätovný zápis nedostaví, a ani 

nepožiada o predĺženie tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na 

opätovný zápis, deň, v ktorom sa mal opätovne zapísať, sa považuje za deň, v ktorom 

študent zanechal štúdium.58 

(13) Ak študent po písomnej výzve podľa odseku 11 doručí písomné vyhlásenie o zanechaní 

štúdia, doba prerušenia štúdia sa evidenčne predlžuje do dňa, keď bolo fakulte doručené 

písomné vyhlásenie študenta o zanechaní štúdia. 
 

Čl. 21 

Riadne skončenie štúdia 
 

(1) Riadne skončenie štúdia upravuje zákon o vysokých školách.59 

(2) Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. 

Dňom skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na 

riadne skončenie štúdia daného študijného programu (posledná štátna skúška).60 

(3) Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako 

dva roky.61 
 

Čl. 22 

Iné skončenie štúdia 
 

(1) Okrem riadneho skončenia štúdia zákon o vysokých školách upravuje aj iné skončenie 

štúdia. 62 

(2) Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí: 63 

a) zanechaním štúdia na základe vlastného rozhodnutia, 

b) prekročením štandardnej dĺžky štúdia o viac ako dva roky, 

c) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného 

programu alebo tohto študijného poriadku, 
 

56 § 69 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
57 § 66 ods. 3 zákona o vysokých školách. 
58 § 66 ods. 4 zákona o vysokých školách. Deň, v ktorom študent zanechal štúdium, je posledný deň desaťdňovej 

lehoty podľa odseku 11. 
59 § 65 zákona o vysokých školách. 
60 § 65 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
61 § 65 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
62 § 66 zákona o vysokých školách. 
63 § 66 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
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d) vylúčením zo štúdia, ak bolo študentovi za disciplinárny priestupok uložené ako 

disciplinárne opatrenie vylúčenie zo štúdia, 

e) zrušením študijného programu, ak študent neprijme ponuku vysokej školy 

pokračovať v štúdiu iného študijného programu, 

f) smrťou študenta. 
 

(3) Študent môže zanechať štúdium na základe vlastného rozhodnutia písomným vyhlásením 

v listinnej podobe adresovaným dekanovi. 
 

(4) Za zanechanie štúdia sa považuje aj 

a) nedostavenie sa na  zápis  do  ďalšej  časti  štúdia podľa  §  66  ods.  3  a  4 zákona o 

vysokých školách , 

b) nedostavenie sa na opätovný zápis podľa čl. 20 ods. 10 alebo 

c) prestup študenta UK na inú vysokú školu.64 

(5) Osobe, ktorá skončila štúdium študijného programu podľa § 66 ods. 1 zákona o vysokých 

školách, vydá fakulta výpis výsledkov štúdia.65 

(6) Obsahové náležitosti rozhodnutia o skončení štúdia podľa § 66 ods. 1 psím c) a d) zákona 

o vysokých školách sa nachádzajú v Prílohe č. 4 tohto študijného poriadku. Vzor 

rozhodnutia o skončení štúdia podľa § 66 ods. 1 psím c) a d) zákona o vysokých školách 

sa nachádza v Prílohe č. 5 tohto študijného poriadku. 

 

 

TRETIA ČASŤ 

OSOBITNÉ USTANOVENIA O DOKTORANDSKOM ŠTÚDIU 
 

Čl. 23 

Základné ustanovenia 
 

(1) Študijný program tretieho stupňa je doktorandský študijný program.66 

(2) Školiacim pracoviskom doktoranda je pracovisko fakulty. Na uskutočňovaní 

doktorandského študijného programu sa môže podieľať aj externá vzdelávacia inštitúcia, 

s ktorou má fakulta uzatvorenú individuálnu dohodu o doktorandskom štúdiu 

doktoranda.67 

(3) Pravidlá organizácie doktorandského štúdia rámcovo upravuje zákon o vysokých 

školách.68 

(4) Na organizáciu doktorandského štúdia sa 

a) ustanovenia čl. 3, 4, 6, 17, 21 a 22 vzťahujú rovnako, 

b) ustanovenia čl. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 a 19 vzťahujú primerane. 
 

 

64 § 59 ods. 6 zákona o vysokých školách. 
65 § 67 ods. 5 písm. a) zákona o vysokých školách. 
66 § 2 ods. 5 zákona o vysokých školách. 
67 Smernica rektora UK č. 4/2004 Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského 

štúdia (vzorové úpravy). 
68 § 54 zákona o vysokých školách. 
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Čl. 24 

Odborová komisia 
 

(1) Fakulta zriaďuje pre každý študijný odbor/program odborovú komisiu. Ak sa 

doktorandské štúdium uskutočňuje v spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou, 

externá vzdelávacia inštitúcia má v príslušnej odborovej komisii primerané zastúpenie.69 

(2) Odborová komisia pozostáva z predsedu a najmenej štyroch ďalších členov. Najmenej 

jeden z členov odborovej komisie musí mať vedecko-pedagogický titul profesor, 

vedeckú hodnosť doktor vied alebo musí mať priznaný vedecký kvalifikačný stupeň I. 

Ďalšími členmi odborovej komisie môžu byť 

a) hosťujúci profesori, 

b) vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci s vedecko-pedagogickým titulom 

docent, 

c) vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci s akademickým titulom PhD., 

vedeckou hodnosťou CSc., 

d) vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci s vedeckým kvalifikačným stupňom 

IIa alebo 

e) kvalifikovaní odborníci z praxe majúci niektorý z akademických titulov, vedecko- 

pedagogických titulov alebo vedeckých hodností uvedených v tomto odseku. 
 

(3) Pravidlá zriaďovania odborových komisií ustanoví vnútorný predpis fakulty, ktorý vydá 

dekan po schválení vo vedeckej rade fakulty. 
 

(4) Odborová komisia najmä 

a) sleduje a hodnotí doktorandské štúdium v danom študijnom odbore,70 

b) schvaľuje témy dizertačných prác, 

c) schvaľuje individuálny študijný plán doktoranda,71 

d) preskúmava záporné stanovisko predsedu odborovej komisie k dizertačnej práci, 

e) navrhuje dekanovi členov skúšobnej komisie na obhajobu dizertačnej práce a 

oponentov dizertačnej práce, ak návrh nepodá predseda odborovej komisie. 
 

(5) Predseda odborovej komisie najmä 

a) navrhuje dekanovi predsedu a členov prijímacej komisie pre prijímaciu skúšku na 

doktorandské štúdium, 

b) vyjadruje  sa  k žiadosti   doktoranda   o povolenie   obhajoby   dizertačnej   práce  a 

preskúmava splnenie obsahových a formálnych požiadaviek kladených na dizertačnú 

prácu, 

c) vyzýva doktoranda na odstránenie nedostatkov v predpísaných náležitostiach 

dizertačnej práce alebo žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce, 

d) vyjadruje sa k prenosu kreditov v rámci akademickej mobility doktoranda, 

e) vyjadruje sa k uznaniu absolvovania predmetov pri zmene študijného programu 

doktorandského štúdia a pri zmene formy doktorandského štúdia, 

f) navrhuje dekanovi predsedu a členov skúšobnej komisie pre dizertačnú skúšku, 

g) navrhuje dekanovi oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške, 
 

 
69 § 54 ods. 17 zákona o vysokých školách. 
70 § 54 ods. 17 prvá veta zákona o vysokých školách. 
71 § 54 ods. 8 zákona o vysokých školách. 
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h) navrhuje dekanovi oponentov dizertačnej práce, pričom pri návrhu oponentov môže 

vychádzať z návrhu školiteľa, 

i) navrhuje dekanovi zloženie skúšobnej komisie pre obhajobu dizertačnej práce, 

j) navrhuje dekanovi určiť nového školiteľa v prípade, že sa predčasne skončí výkon 

funkcie pôvodného školiteľa doktoranda. 
 

Čl. 25 

Školiteľ 
 

(1) Pravidlá schvaľovania školiteľov upravuje osobitný vnútorný predpis UK.72 

(2) Školiteľ najmä 

a) odborne vedie doktoranda počas doktorandského štúdia, 

b) v súčinnosti  s doktorandom  zostavuje   individuálny   študijný   plán   doktoranda a 

predkladá ho na schválenie odborovej komisii, 

c) riadi a  odborne  garantuje  plnenie  individuálneho  študijného  plánu  doktoranda  a 

kontroluje plnenie jeho pedagogických činností, 

d) určuje zameranie projektu dizertačnej práce a spresňuje spolu s doktorandom tému 

dizertačnej práce, 

e) udeľuje doktorandovi určený počet kreditov za ukončené etapy individuálneho štúdia 

vedeckej literatúry a vedeckej časti individuálneho študijného plánu, ak boli 

definované v individuálnom študijnom pláne, 

f) predkladá dekanovi ročné hodnotenie doktoranda, 

g) predkladá dekanovi návrh na vylúčenie doktoranda z doktorandského štúdia, 

h) vyjadruje sa  k žiadosti  doktoranda  o  prerušenie  štúdia  a k žiadosti  doktoranda  o 

zmenu študijného programu doktorandského štúdia alebo o zmenu formy 

doktorandského štúdia, 

i) odporúča doktoranda v prípade jeho záujmu o študijný pobyt v iných domácich alebo 

zahraničných ustanovizniach vedy, výskumu, techniky, vzdelávania alebo umenia, 

j) zabezpečuje doktorandovi podľa potreby konzultácie u iných odborníkov, 

k) zúčastňuje sa na dizertačnej skúške doktoranda a pri jej hodnotení má právo vyjadriť 

sa, 

l) vypracúva posudok dizertačnej práce a pracovnú charakteristiku zvereného 

doktoranda, 

m) zúčastňuje sa na obhajobe jeho dizertačnej práce a pri jej hodnotení má právo 

vyjadriť sa. 
 

Čl. 26 

Harmonogram doktorandského štúdia 
 

(1) Doktorandské štúdium sa 

a) začína začiatkom zimného semestra akademického roka, 

b) môže vo výnimočných a odôvodených prípadoch začať73 aj začiatkom letného 

semestra akademického roka. 
 

(2) Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením 

školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie 
 

72 Vnútorný predpis č. 19/2018 Smernica rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá schvaľovania školiteľov 

doktorandského štúdia na UK. 
73 § 61 ods. 3 druhá veta zákona o vysokých školách. 
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dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky, a obhajoba dizertačnej práce. 

Dizertačná práca je záverečnou prácou.74 Dizertačná práca spolu s jej obhajobou tvorí 

jeden predmet; obhajoba dizertačnej práce patrí medzi štátne skúšky.75 

(3) Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti.76 

(4) Študijná  časť   doktorandského   štúdia   pozostáva   najmä   z prednášok,   seminárov  a 

individuálneho štúdia odbornej literatúry potrebných z hľadiska zamerania dizertačnej 

práce.77 Študijná časť sa končí absolvovaním dizertačnej skúšky. Doktorand má možnosť 

zapísať si navyše aj predmety, ktoré ponúka fakulta alebo iné fakulty UK vo svojich 

študijných programoch najmä magisterského štúdia, ak ich už neabsolvoval v predošlom 

stupni vysokoškolského štúdia. Štúdium takýchto predmetov a individuálne štúdium 

odbornej literatúry nenahrádzajú absolvovanie povinných prednášok a seminárov, ktoré 

určuje študijný program, ani vykonávanie pedagogickej činnosti podľa odseku 6. 
 

(5) Vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej 

práce doktoranda, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce; vedeckú časť doktorandského 

štúdia odborne garantuje školiteľ.78 

(6) Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti 

alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac 

štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba.79 

(7) Ak sa doktorand prihlásil na tému dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou 

inštitúciou, vykonáva vedeckú časť doktorandského štúdia a s fakultou dohodnuté 

povinnosti študijnej časti doktorandského štúdia v tejto externej vzdelávacej inštitúcii. 

Fakulta uzatvára s externou vzdelávacou inštitúciou individuálnu dohodu 

o doktorandskom štúdiu doktoranda. V nej sa riešia otázky spojené s pôsobením 

doktoranda v externej vzdelávacej inštitúcii vrátane úhrady nákladov externej 

vzdelávacej inštitúcie80 a podmienky pre vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej 

odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou podľa odseku 6. 
 

(8) Štandardná dĺžka doktorandského štúdia a počet kreditov, ktorého dosiahnutie je 

podmienkou riadneho skončenia štúdia, sú určené v akreditačnom spise doktorandského 

študijného programu. 
 

(9) Kreditový systém štúdia sa na študijné programy doktorandského štúdia vzťahuje 

primerane.81 
 

 

 

 

 

 

 
 

74 § 54 ods. 3 zákona o vysokých školách. 
75 § 51 ods. 3 prvá veta zákona o vysokých školách. 
76 § 54 ods. 8 prvá veta zákona o vysokých školách. 
77 § 54 ods. 9 zákona o vysokých školách. 
78 § 54 ods. 10 zákona o vysokých školách. 
79 § 54 ods. 11 zákona o vysokých školách. 
80 § 54 ods. 12 zákona o vysokých školách. 
81 § 9 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia. 
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Čl. 27 

Individuálny študijný plán a hodnotenie študijných výsledkov 
 

(1) Individuálny študijný plán pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti a obsahuje aj 

termíny, v ktorých má doktorand absolvovať jednotlivé predmety a dizertačnú skúšku. 
 

(2) Individuálny študijný plán zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej 

komisii;82 školiteľ zostavuje individuálny študijný plán v súčinnosti s doktorandom. 

Schválený individuálny študijný plán je súčasťou študijnej dokumentácie doktoranda. 
 

(3) Doktorand počas svojho štúdia získava kredity najmä za tieto oblasti činností: 

a) predmety študijnej časti doktorandského štúdia, 

b) úspešne absolvovanú dizertačnú skúšku, 

c) samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy, výskumu alebo umenia (publikačná 

činnosť, ukončenie etapy výskumnej práce definovanej v individuálnom študijnom 

pláne a pod.), ktorá súvisí s témou dizertačnej práce, 

d) pedagogickú činnosť na UK alebo fakulte (vedenie cvičení, seminárov a pod.), 

e) dizertačnú prácu a jej obhajobu. 
 

(4) Počet kreditov pridelených k činnostiam doktoranda je uvedený v Prílohe č. 3 tohto 

študijného poriadku. 
 

(5) Doktorand musí získať kredity v takej skladbe, v akej to určuje študijný program. 
 

(6) Predmety doktorandských študijných programov a doplnkové predmety študijnej časti 

doktorandského štúdia, ktoré si doktorand zapísal, sa hodnotia klasifikačným stupňom 

absolvoval alebo neabsolvoval. 
 

Čl. 28 

Ročné hodnotenie doktoranda 
 

(1) Kontrolnou etapou doktorandského štúdia je koniec každého roku štúdia. 
 

(2) Na pokračovanie v doktorandskom štúdiu musí študent 

a) dennej formy doktorandského  štúdia  získať  v každom  roku  štúdia  minimálne  40 

kreditov, 

b) externej formy doktorandského štúdia získať  v každom  roku  štúdia  minimálne 30 

kreditov. 
 

(3) Na konci každého roku štúdia predkladá školiteľ dekanovi ročné hodnotenie plnenia 

individuálneho študijného plánu doktoranda (ďalej len „ročné hodnotenie doktoranda“) 

s vyjadrením, či odporúča alebo neodporúča jeho pokračovanie v štúdiu. Školiteľ pritom 

hodnotí stav a úroveň plnenia individuálneho študijného plánu doktoranda, dodržiavanie 

termínov, a v prípade potreby predkladá návrh na úpravu jeho individuálneho študijného 

plánu. Dekan rozhoduje na základe ročného hodnotenia doktoranda o tom, či doktorand 

môže v štúdiu pokračovať, ako aj o prípadných zmenách v jeho individuálnom študijnom 

pláne. 
 

 

 
82 § 54 ods. 8 zákona o vysokých školách. 
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(4) Nesplnenie podmienok kontrolnej etapy doktorandského štúdia uvedených v odsekoch 2 

a 3 alebo neplnenie podmienok individuálneho študijného plánu je dôvodom na to, aby 

školiteľ v ročnom hodnotení doktoranda podal dekanovi návrh na vylúčenie doktoranda 

zo štúdia podľa § 66 ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách. 
 

Čl. 29 

Dizertačná skúška 
 

(1) Doktorand v dennej forme doktorandského štúdia sa prihlasuje na dizertačnú skúšku 

najneskôr do 18 mesiacov od začiatku štúdia. Doktorand v externej forme 

doktorandského štúdia sa prihlasuje na dizertačnú skúšku najneskôr do 24 mesiacov od 

začiatku štúdia. Do lehoty na prihlásenie sa na dizertačnú skúšku sa nezapočítava doba 

prerušenia štúdia doktoranda. 
 

(2) Doktorand je povinný podať spolu s prihláškou na dizertačnú skúšku aj písomnú prácu k 

dizertačnej  skúške  (ďalej  len  „písomná   práca“).  Podmienkou  udelenia  súhlasu   s 

vykonaním dizertačnej skúšky je získanie najmenej 60 kreditov a absolvovanie 

predmetov študijnej časti doktorandského štúdia v skladbe určenej študijným programom 

a individuálnym študijným plánom. 
 

(3) Prihláška na dizertačnú skúšku a písomná práca sa podávajú v písomnej forme dekanovi 

prostredníctvom referátu doktorandského štúdia. Podrobnosti o náležitostiach prihlášky 

na dizertačnú skúšku a spôsobe jej podávania zverejní fakulta na webovom sídle fakulty 

a ďalšími spôsobmi, ktoré sa na fakulte považujú za obvyklé. 
 

(4) Písomnú prácu tvoria tézy (projekt) dizertačnej práce, ktoré obsahujú 

a) ciele dizertačnej práce, 

b) teoretické základy budúceho riešenia dizertačnej práce, 

c) súčasný stav poznatkov o téme dizertačnej práce, 

d) analýzu metodického prístupu riešenia problematiky dizertačnej práce a 

e) stav rozpracovanosti dizertačnej práce. 
 

(5) Písomnú prácu posudzuje oponent. Oponent vypracuje na písomnú prácu písomný 

posudok a navrhne jej hodnotenie klasifikačným stupňom prospel alebo neprospel. 

Doktorand má právo oboznámiť sa s posudkom na písomnú prácu najneskôr tri pracovné 

dni pred dňom konania dizertačnej skúšky. 
 

(6) Dekan určuje oponenta písomnej práce na základe návrhu predsedu odborovej komisie. 

Oponent sa vyberá spomedzi odborníkov v študijnom odbore doktorandského štúdia. 

Oponentom môže byť 

a) odborník s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa, ktorý nepôsobí na školiacom 

pracovisku, 

b) odborník s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa pôsobiaci na školiacom 

pracovisku, ak nemá s doktorandom spoločnú publikáciu. 
 

(7) Dizertačná skúška pozostáva z 

a) časti, ktorú tvorí rozprava o písomnej práci a 

b) časti, v ktorej má doktorand preukázať teoretické vedomosti z okruhu tém podľa 

zamerania témy dizertačnej práce. 
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(8) Dizertačná skúška sa koná pred skúšobnou komisiou na vykonanie štátnych skúšok. 

Právo skúšať na dizertačnej skúške majú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách 

profesorov a docentov a ďalší odborníci schválení vedeckou radou fakulty.83 Predsedu  a 

členov skúšobnej komisie určuje na návrh predsedu odborovej komisie dekan. Aspoň 

jeden člen skúšobnej komisie nie je zo školiaceho pracoviska. Skúšobná komisia musí 

mať najmenej štyroch členov. 
 

(9) Ak sa doktorand prihlásil na tému dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou 

inštitúciou, koná sa dizertačná skúška pred skúšobnou komisiou, v ktorej sú spravidla 

paritne zastúpení členovia z vysokej školy určení podľa odseku 8 a členovia určení 

externou vzdelávacou inštitúciou.84 

(10) Členom skúšobnej komisie môže byť oponent písomnej práce, ak je osobou oprávnenou 

skúšať na štátnej skúške a bol dekanom na návrh predsedu odborovej komisie určený ako 

člen skúšobnej komisie. Ak oponent nie je členom skúšobnej komisie, je prizvaný na 

dizertačnú skúšku a pri jej hodnotení má právo vyjadriť sa. 
 

(11) Členom skúšobnej komisie nemôže byť školiteľ. Školiteľ je prizvaný na dizertačnú 

skúšku a pri jej hodnotení má právo vyjadriť sa. 
 

(12) Skúšobná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov 

skúšobnej komisie vrátane predsedu skúšobnej komisie a člena skúšobnej komisie, ktorý 

nie je zo školiaceho pracoviska doktoranda. 
 

(13) Priebeh dizertačnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. Rozhodovanie 

skúšobnej komisie o výsledku dizertačnej skúšky sa uskutoční na neverejnom zasadnutí 

skúšobnej komisie. 
 

(14) Dizertačná skúška sa hodnotí ako celok klasifikačným stupňom prospel alebo neprospel. 

Jednotlivé časti dizertačnej skúšky sa osobitne nehodnotia. 
 

(15) O dizertačnej skúške sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnicu podpisuje predseda a členovia 

skúšobnej komisie prítomní na dizertačnej skúške. 
 

(16) O  výsledku  dizertačnej   skúšky   vydá   fakulta   doktorandovi   písomné   potvrdenie o 

vykonaní dizertačnej skúšky. 
 

(17) Ak sa doktorand nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť na dizertačnej skúške, je povinný 

písomne sa ospravedlniť predsedovi skúšobnej komisie prostredníctvom referátu 

doktorandského štúdia vopred alebo najneskôr do troch pracovných dní po termíne 

dizertačnej skúšky, ak existovali vážne prekážky, ktoré mu bránili ospravedlniť sa 

vopred. Ak sa doktorand bez ospravedlnenia nedostaví na dizertačnú skúšku, alebo ak 

predseda skúšobnej komisie jeho ospravedlnenie neuzná, z daného termínu dizertačnej 

skúšky je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel. 
 

(18) Ak doktorand bol na dizertačnej skúške hodnotený klasifikačným stupňom neprospel, 

má právo na jeden opravný termín. 
 

 

 
83 § 63 ods. 3 zákona o vysokých školách. 
84 § 54 ods. 13 zákona o vysokých školách. 
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(19) Hodnotenie klasifikačným stupňom neprospel na opravnom termíne dizertačnej skúšky 

je dôvodom na vylúčenie doktoranda zo štúdia podľa  § 66 ods. 1 písm. c) zákona         o 

vysokých školách. 
 

Čl. 30 

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce 
 

(1) Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce, ak 

a) získal najmenej 210 kreditov bez zarátania kreditov prideľovaných za prijatie 

dizertačnej práce na obhajobu a 

b) spĺňa podmienky stanovené individuálnym študijným plánom a 

c) spĺňa kumulatívne podmienky tvorivej činnosti v oblasti vedy: 

– publikovanie minimálne dvoch vedeckých prác v časopisoch s IF85 a 

– aktívna účasť na minimálne dvoch vedeckých podujatiach. 
 

(2) Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce sa podáva v písomnej forme dekanovi 

prostredníctvom referátu doktorandského štúdia. Žiadosť sa podáva v dostatočnom 

časovom predstihu tak, aby sa obhajoba dizertačnej práce mohla uskutočniť najneskôr  v 

deň  ukončenia  štandardnej   dĺžky   štúdia.   Podrobnosti   o náležitostiach   žiadosti a 

spôsobe jej podávania zverejní fakulta na webovom sídle fakulty a ďalšími spôsobmi, 

ktoré sa na fakulte považujú za obvyklé. 
 

(3) K žiadosti doktorand priloží 

a) dizertačnú prácu v určenom počte vyhotovení, 

b) súhrn hlavných výsledkov dizertačnej práce v rozsahu spravidla dvoch normostrán, 

c) v jednom vyhotovení kópie všetkých publikácií a iných elaborátov, ak nie sú 

súčasťou dizertačnej práce; ak doktorand pripojí výstup z databázy publikačnej 

činnosti UK, nemusí predkladať kópie publikácií, 

d) zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi a nepublikovaných 

vedeckých prác alebo verejných a neverejných prehliadok umeleckých diel a 

výkonov doktoranda, ako aj ohlasov na ne, prípadne aj posudky o nich, 

e) odôvodnenie rozdielov medzi pôvodnou a predkladanou dizertačnou prácou, ak 

doktorand po neúspešnej obhajobe predkladá novú dizertačnú prácu v tom istom 

študijnom odbore doktorandského štúdia, 

f) životopis, 

g) posudok školiteľa, 

h) protokoly o originalite dizertačnej práce v určenom počte vyhotovení, 

i) licenčné zmluvy v určenom počte vyhotovení, a 

j) ďalšie písomnosti, ak tak ustanovuje vnútorný predpis fakulty. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
85 IF je hodnota scientometrického impakt faktora časopisu: Journal Impact Factor (JIF) podľa databázy Journal 

Citation Reports (JCR, Web of Science). 
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Čl. 31 

Náležitosti dizertačnej práce 
 

(1) Základné náležitosti, ktoré musí spĺňať dizertačná práca, spôsob jej odovzdávania, 

kontroly originality, archivácie a sprístupňovania upravuje osobitný vnútorný predpis 

UK.86 

(2) Doktorand môže predložiť ako dizertačnú prácu aj vlastné publikované dielo alebo súbor 

vlastných publikovaných vedeckých prác, ktoré svojím obsahom rozpracúvajú 

problematiku témy dizertačnej práce. Ak doktorand predloží súbor vlastných publikácií, 

doplní ho o podrobný úvod, v ktorom ozrejmí súčasný stav problematiky, ciele 

dizertačnej práce, vlastný prínos k riešeným témam a závery, ktoré vznikli riešením témy 

dizertačnej práce. Ak sú priložené publikácie dielom viacerých autorov, priloží 

doktorand aj vyhlásenie spoluautorov o jeho autorskom podiele. 
 

(3) Ak je dizertačná práca súčasťou kolektívnej práce, doktorand uvedie vlastné výsledky  a 

v diskusii ich dá do kontextu s výsledkami ostatných členov kolektívu. 
 

Čl. 32 

Príprava obhajoby dizertačnej práce 
 

(1) Po prijatí žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekan bezodkladne postúpi 

predsedovi odborovej komisie žiadosť doktoranda spolu s dizertačnou prácou. Predseda 

odborovej komisie sa do 10 dní vyjadrí, či dizertačná práca zodpovedá svojou úrovňou a 

formou požiadavkám kladeným na dizertačnú prácu a či ju odporúča na obhajobu. Ak je 

stanovisko predsedu odborovej komisie kladné, navrhne dekanovi zloženie skúšobnej 

komisie pre obhajobu dizertačnej práce a troch oponentov dizertačnej práce. Pri návrhu 

oponentov môže predseda odborovej komisie vychádzať z návrhu školiteľa. Ak je 

stanovisko predsedu odborovej komisie záporné, splnenie požiadaviek na úroveň a formu 

dizertačnej práce preskúma odborová komisia. Ak predseda odborovej komisie 

nenavrhne dekanovi zloženie skúšobnej komisie a oponentov, návrh podá odborová 

komisia. 
 

(2) Ak predseda odborovej komisie alebo odborová komisia zistí, že žiadosť doktoranda 

o povolenie obhajoby dizertačnej práce alebo dizertačná práca nespĺňajú predpísané 

obsahové a formálne náležitosti, vyzve doktoranda, aby nedostatky v určenej lehote 

odstránil. 
 

(3) Doktorand môže predloženú dizertačnú prácu a žiadosť o povolenie jej obhajoby vziať 

späť najneskôr do času zverejnenia oznamu o obhajobe dizertačnej práce  podľa  odseku 

11. O ďalšom postupe, ako aj o riešení prípadných sporných otázok rozhodne na návrh 

odborovej komisie dekan. 
 

(4) Obhajoba dizertačnej práce sa koná pred skúšobnou komisiou na vykonanie štátnych 

skúšok. Právo skúšať na obhajobe dizertačnej práce majú vysokoškolskí učitelia 

pôsobiaci vo funkciách profesorov a docentov a ďalší odborníci schválení vedeckou 
 

 

 

86 Vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych 

prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v znení neskorších 

dodatkov. 
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radou fakulty.87 Predsedu a členov skúšobnej komisie určuje na návrh predsedu 

odborovej komisie alebo odborovej komisie dekan. 
 

(5) Ak sa doktorand prihlásil na tému dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou 

inštitúciou, koná sa obhajoba dizertačnej práce pred skúšobnou komisiou, v ktorej sú 

spravidla paritne zastúpení členovia z vysokej školy určení podľa odseku 4 a členovia 

určení externou vzdelávacou inštitúciou. Skúšobná komisia musí mať najmenej štyroch 

členov.88 

(6) Členom skúšobnej komisie môže byť oponent dizertačnej práce, ak je osobou 

oprávnenou skúšať na štátnej skúške a bol dekanom na návrh predsedu odborovej 

komisie alebo odborovej komisie určený ako člen skúšobnej komisie. Ak oponent nie je 

členom skúšobnej komisie, je prizvaný na obhajobu dizertačnej práce a pri jej hodnotení 

má právo vyjadriť sa. 
 

(7) Členom skúšobnej komisie nemôže byť školiteľ. Školiteľ je prizvaný na obhajobu 

dizertačnej práce a pri jej hodnotení má právo vyjadriť sa. 
 

(8) Po doručení všetkých posudkov od oponentov dizertačnej práce postúpi dekan 

bezodkladne žiadosť doktoranda o obhajobu dizertačnej práce spolu so všetkými 

náležitosťami, vrátane posudkov oponentov, predsedovi skúšobnej komisie. 
 

(9) Predseda skúšobnej komisie do 10 dní po tom, ako dostal materiály podľa 

predchádzajúceho odseku, navrhne dekanovi čas a miesto obhajoby dizertačnej práce. 

Miesto a čas obhajoby dizertačnej práce určuje dekan. 
 

(10) Dekan písomne pozve na obhajobu dizertačnej práce členov skúšobnej komisie, 

oponentov, školiteľa a doktoranda. 
 

(11) Fakulta na webovom sídle fakulty a na úradnej výveske fakulty najneskôr 14 dní pred 

určeným dňom obhajoby dizertačnej práce zverejní oznámenie o čase a mieste konania 

obhajoby dizertačnej práce obsahujúce informáciu, kde a akým spôsobom sa 

záujemcovia môžu oboznámiť s dizertačnou prácou. 
 

(12) Ktokoľvek môže predsedovi skúšobnej komisie pred obhajobou dizertačnej práce podať 

podnety, pripomienky alebo vyjadrenie k dizertačnej práci. Pri obhajobe dizertačnej 

práce doktorand zaujme stanovisko k podaným podnetom, pripomienkam alebo 

vyjadreniam. 
 

Čl. 33 

Oponenti dizertačnej práce a ich posudky 
 

(1) Dekan určuje oponentov dizertačnej práce na základe návrhu predsedu odborovej 

komisie alebo odborovej komisie, ktorý môže vychádzať z návrhu školiteľa. Oponenti sa 

vyberajú spomedzi odborníkov v študijnom odbore doktorandského štúdia. Z fakulty 

alebo externej vzdelávacej inštitúcie, na ktorej je školiace pracovisko, môže byť najviac 

jeden oponent; ustanovenie odseku 3 tým nie je dotknuté. 
 

 

 
87 § 63 ods. 3 zákona o vysokých školách. 
88 § 54 ods. 13 zákona o vysokých školách. 
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90 

§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

§ 54 ods. 14 zákona o vysokých školách. 

 

 

(2) Dizertačnú prácu posudzujú traja oponenti. Najmenej jeden oponent musí mať vedecko- 

pedagogický titul profesor, vedeckú hodnosť doktor vied alebo mať priznaný vedecký 

kvalifikačný stupeň I. Ďalšími oponentmi môžu byť osoby, ktoré spĺňajú kvalifikačné 

požiadavky na člena odborovej komisie podľa čl. 24 ods. 2. 
 

(3) Oponentom dizertačnej práce nemôže byť blízka osoba89 doktoranda, jeho priamy 

nadriadený alebo podriadený v pracovnom pomere alebo podobnom pracovnom vzťahu, 

ani spoluautor publikácie doktoranda. Zo školiaceho pracoviska alebo pracoviska 

školiteľa môže byť najviac jeden oponent. 
 

(4) Dekan zašle oponentom dizertačnú prácu spolu so žiadosťou o vypracovanie posudku. 
 

(5) Oponent odovzdá dekanovi svoj písomný posudok a vráti dizertačnú prácu najneskôr do 

30 dní po jej obdržaní. Ak oponent posudok nemôže vypracovať, oznámi to bez 

zbytočného odkladu dekanovi. Ak oponent neodovzdá svoj posudok v lehote podľa prvej 

vety, dekan určí nového oponenta. 
 

(6) Posudok oponenta obsahuje objektívny a kritický rozbor predností a nedostatkov 

predloženej dizertačnej práce, je stručný a neopakuje jej obsah. Oponent sa v posudku 

vyjadrí najmä k 

a) aktuálnosti zvolenej témy, 

b) zvoleným metódam spracovania, 

c) dosiahnutým výsledkom s uvedením, aké nové poznatky dizertačná práca prináša, 

d) prínosu pre ďalší rozvoj vedy, techniky alebo umenia, 

e) tomu, či dizertačná práca splnila stanovený cieľ. 
 

(7) Oponent posudzuje dizertačnú prácu podľa stavu rozvoja vedného alebo umeleckého 

odboru doktorandského štúdia v čase, keď doktorand podal žiadosť o povolenie jej 

obhajoby. Na záver písomného posudku sa oponent vyjadrí k tomu, či dizertačnú práci 

odporúča na obhajobu a navrhne klasifikačný stupeň prospel alebo neprospel. 
 

(8) Splnenie náležitostí posudku oponenta podľa odsekov 6 a 7 posúdi predseda skúšobnej 

komisie. Ak posudok oponenta nevyhovuje uvedeným podmienkam, dekan ho na návrh 

predsedu skúšobnej komisie vráti oponentovi na doplnenie alebo prepracovanie. Zároveň 

mu určí lehotu na jeho opätovné predloženie, ktorá nemá byť dlhšia ako 15 dní. Ak 

oponent neodovzdá svoj posudok v stanovenej lehote a neurobí tak ani päť dní po tom, 

ako obdržal opätovnú výzvu, dekan určí nového oponenta. 
 

Čl. 34 

Obhajoba dizertačnej práce 
 

(1) Úspešnou obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí. Obhajobou 

dizertačnej práce sa preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a 

tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja.90 

(2) Obhajoba dizertačnej práce sa môže konať aj na zahraničnej vysokej škole, s ktorou má 

UK uzavretú dohodu o spoločných obhajobách dizertačných prác, pričom v komisii na 

82 
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obhajobu dizertačnej práce sú spravidla paritne zastúpení členovia zo slovenskej strany 

a členovia určení zahraničnou vysokou školou.91 

(3) Dekan dbá o to, aby sa obhajoba dizertačnej práce uskutočnila najneskôr do piatich 

mesiacov od podania žiadosti o povolenie jej obhajoby. 
 

(4) Obhajoba dizertačnej práce sa môže uskutočniť len za prítomnosti najmenej dvoch tretín 

všetkých členov skúšobnej komisie a najmenej dvoch oponentov dizertačnej práce. Ak 

sa nemôže zo závažných dôvodov zúčastniť na obhajobe dizertačnej práce jeden z troch 

oponentov a v posudku navrhuje klasifikačný stupeň prospel, obhajoba sa môže konať aj 

bez jeho prítomnosti. Posudok neprítomného oponenta sa prečíta na obhajobe dizertačnej 

práce v plnom znení. 
 

(5) Priebeh obhajoby dizertačnej práce a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. 
 

(6) Ak je pre priebeh obhajoby dizertačnej práce nevyhnuté oboznámiť školiteľa, oponenta 

alebo skúšobnú komisiu s údajmi, ktorých zverejnenie je v dizertačnej práci vylúčené 

najmä preto, že ide o obchodné tajomstvo tretej osoby, utajovanú skutočnosť alebo 

osobný údaj, môže doktorand pri dodržaní podmienok podľa osobitných predpisov tieto 

údaje uviesť v osobitnej neverejnej dokumentácii, ktorá nie je súčasťou dizertačnej práce, 

a ktorá je určená výlučne školiteľovi, oponentovi a skúšobnej komisii.92 

(7) Obhajobu vedie predseda skúšobnej komisie, vo výnimočnom prípade môže vedením 

obhajoby poveriť iného člena skúšobnej komisie. 
 

(8) Obhajoba dizertačnej práce sa koná formou vedeckej rozpravy medzi doktorandom, 

oponentmi dizertačnej práce, členmi skúšobnej komisie a ostatnými účastníkmi 

o získaných poznatkoch a prínose dizertačnej práce. Počas obhajoby dizertačnej práce sa 

skúma aj odôvodnenosť a hodnovernosť jej záverov a návrhov, ktoré dizertačná práca 

obsahuje. 
 

(9) Postup pri obhajobe dizertačnej práce: 

a) predseda skúšobnej komisie uvedie stručný životopis doktoranda, oznámi tému 

dizertačnej práce, zásadné informácie z posudku školiteľa, prehľad vedeckých prác 

doktoranda a ohlasov na ne, 

b) doktorand stručne uvedie podstatný obsah svojej dizertačnej práce, jej koncepciu, 

výsledky a prínos, 

c) oponenti dizertačnej práce prednesú podstatný obsah svojich posudkov; za 

neprítomného oponenta prečíta v plnom rozsahu jeho posudok predseda skúšobnej 

komisie alebo ním poverený člen skúšobnej komisie, 

d) doktorand zaujme stanovisko k posudkom oponentov dizertačnej práce, najmä sa 

vyjadrí ku všetkým podnetom a pripomienkam a odpovie na ich otázky, 

e) predseda skúšobnej komisie oboznámi účastníkov obhajoby s ďalšími podnetmi, 

pripomienkami alebo vyjadreniami a otvorí diskusiu, na ktorej sa môžu zúčastniť 

všetci účastníci obhajoby; v diskusii sa overuje správnosť, odôvodnenosť, vedecká 

pôvodnosť (originalita) a závažnosť poznatkov obsiahnutých v dizertačnej práci, 
 

 

 
 

91 § 54 ods. 19 a 20 zákona o vysokých školách. 
92 § 62a ods. 2 zákona o vysokých školách. 



84  

f) doktorand počas diskusie odpovie na všetky otázky a zaujme stanovisko ku všetkým 

podnetom a pripomienkam účastníkov obhajoby dizertačnej práce. 
 

(10) Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledku obhajoby dizertačnej práce sa uskutoční na 

neverejnom  zasadnutí skúšobnej komisie za prítomnosti oponentov dizertačnej práce   a 

školiteľa. Na neverejnom zasadnutí sa zhodnotí priebeh obhajoby a možnosť využitia 

výsledkov dizertačnej práce v praxi. 
 

(11) Skúšobná komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomné najmenej dve tretiny všetkých 

členov skúšobnej komisie vrátane predsedu skúšobnej komisie. 
 

(12) Obhajoba dizertačnej práce sa hodnotí klasifikačným stupňom prospel alebo neprospel. 

Celkový výsledok riadne skončeného doktorandského štúdia sa hodnotí stupňom prospel. 
 

(13) O obhajobe dizertačnej práce sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnicu podpisuje predseda a 

členovia skúšobnej komisie prítomní na obhajobe dizertačnej práce. Zápisnicu o 

obhajobe dizertačnej práce a jej výsledku a spisový materiál doktoranda predkladá 

predseda skúšobnej komisie dekanovi do 5 dní odo dňa konania obhajoby. 
 

(14) Ak sa doktorand nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť na obhajobe dizertačnej práce, je 

povinný písomne sa ospravedlniť predsedovi skúšobnej komisie prostredníctvom 

referátu doktorandského štúdia vopred alebo najneskôr do troch pracovných dní po 

termíne obhajoby dizertačnej práce, ak existovali vážne prekážky, ktoré mu bránili 

ospravedlniť sa vopred. Ak sa doktorand bez ospravedlnenia nedostaví na obhajobu 

dizertačnej práce, alebo ak predseda skúšobnej komisie jeho ospravedlnenie neuzná, z 

daného termínu dizertačnej skúšky je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel. 
 

(15) Ak bol doktorand na obhajobe dizertačnej práce hodnotený klasifikačným stupňom 

neprospel, má právo na jeden opravný termín. Na opravný termín obhajoby dizertačnej 

práce sa vzťahujú ustanovenia čl. 30 až 33 rovnako. Skúšobná komisia alebo oponenti 

dizertačnej práce nemusia mať na opravnom termíne obhajoby dizertačnej práce rovnaké 

zloženie ako na riadnom termíne obhajoby dizertačnej práce. 
 

(16) Hodnotenie klasifikačným stupňom neprospel na opravnom termíne obhajoby 

dizertačnej práce je dôvodom na vylúčenie doktoranda zo štúdia podľa § 66 ods. 1 písm. 

c) zákona o vysokých školách. 
 

Čl. 35 

Prerušenie doktorandského štúdia 
 

(1) Na prerušenie doktorandského štúdia sa vzťahuje čl. 20. 
 

(2) K žiadosti o prerušenie štúdia doktoranda sa vyjadruje školiteľ. 
 

(3) Prerušenie štúdia u študenta doktorandského štúdia, ktorý sa prihlásil na tému dizertačnej 

práce vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, povoľuje dekan po kladnom vyjadrení 

riaditeľa (štatutárneho zástupcu) externej vzdelávacej inštitúcie.93 

(4) Počas prerušenia štúdia doktoranda je prerušený aj výkon funkcie jeho školiteľa. 
 

 
93 § 64 ods. 3 zákona o vysokých školách. 
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ŠTVRTÁ ČASŤ 

KONANIA VO VECIACH AKADEMICKÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ 
 

Čl. 36 

Začiatok konaní vo veciach akademických práv a povinností študentov 
 

(1) Orgány akademickej samosprávy fakulty majú v súlade so zákonom o vysokých školách 

právo v mene UK rozhodovať vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností 

študentov zapísaných na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na 

fakulte.94 

(2) Konanie vo veciach akademických práv a povinností študentov je správnym konaním. 

Na konanie a rozhodovanie o akademických právach a povinnostiach študentov sa 

nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.95 

(3) Konanie vo veci vylúčenia zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo 

študijného programu a študijného poriadku sa začína dňom vydania rozhodnutia 

o vylúčení zo štúdia. 
 

(4) Konanie vo veci zmeny študijného programu v rámci UK, konanie vo veci uznania 

absolvovania predmetov, konanie vo veci prenosu kreditov, konanie vo veci povolenia 

prerušenia štúdia a konanie vo veci zmeny formy doktorandského štúdia sa začína dňom, 

keď študent podal písomnú žiadosť na vydanie príslušného rozhodnutia. Žiadosť musí 

obsahovať základné identifikačné údaje o študentovi, meritum veci, o ktorej sa má 

rozhodnúť, a odôvodnenie žiadosti. 
 

(5) Ak žiadosť neobsahuje  potrebné  údaje  na  rozhodnutie,  dekan  vyzve  študenta,  aby v 

primeranej lehote, nie však kratšej ako osem dní, žiadosť doplnil alebo podal nevyhnutné 

vysvetlenie. Ak študent žiadosť v stanovenej lehote nedoplní, dekan ju odmietne. 
 

Čl. 37 

Náležitosti rozhodnutia a jeho doručovanie 
 

(1) Rozhodnutie v konaniach podľa čl. 36 ods. 4 vydá dekan v lehote do 30 dní odo dňa 

doručenia úplnej žiadosti. Do tejto lehoty sa nezapočíta čas, keď plynula študentovi 

lehota na doplnenie žiadosti alebo na podanie nevyhnutného vysvetlenia podľa čl. 36 ods. 

5. Ak dekan v lehote 30 dní nerozhodne, môže sa študent domáhať, aby rektor vyslovil 

povinnosť dekana vo veci konať a rozhodnúť. 
 

(2) Rozhodnutia v konaniach vo veciach akademických práv a povinností študentov musia 

byť vyhotovené v písomnej forme, musia obsahovať výrok s odkazom na príslušné 

ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, vnútorného predpisu UK alebo 

vnútorného predpisu fakulty, odôvodnenie na základe zisteného skutkového stavu a 

poučenie o opravnom prostriedku. 
 

 

 
 

94 § 23 ods. 1 písm. c) a § 55 ods. 9 zákona o vysokých školách. 
95 § 108 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
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(3) Rozhodnutie v konaniach vo  veciach  akademických  práv  a povinností  študentov  sa v 

listinnej podobe doručuje študentovi do vlastných rúk na fakulte alebo kdekoľvek na 

inom mieste, kde je zastihnuteľný, s vyznačením potvrdenia o prevzatí; tým nie je 

dotknutá povinnosť fakulty doručovať rozhodnutie do elektronickej schránky podľa 

osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Ak takéto doručenie 

nie je možné, 

a) rozhodnutie v konaní podľa čl. 36 ods. 3 sa doručuje prostredníctvom poštového 

podniku na adresu určenú na doručovanie písomností, ktorú študent oznámil 

fakulte,96 ako doporučená zásielka do vlastných rúk s doručenkou, 

b) rozhodnutie v konaniach podľa čl. 36 ods. 4 sa doručuje ako doporučená zásielka   s 

doručenkou. 
 

(4) Účinky doručenia rozhodnutia v konaniach vo veciach akademických práv a povinností 

študentov podľa odseku 3 nastanú dňom 

a) prevzatia rozhodnutia študentom alebo ním splnomocnenou osobou na preberanie 

zásielok, 

b) vrátenia nedoručenej zásielky fakulte, aj keď sa študent o tom nedozvedel, 

c) odopretia prijatia zásielky študentom. 
 

Čl. 38 

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia 
 

(1) Študent môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia. Žiadosť sa 

podáva dekanovi, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia. Včas podaná žiadosť má odkladný účinok. 
 

(2) Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia musí obsahovať označenie 

študenta, ktorý podáva žiadosť, označenie rozhodnutia, ktoré sa požaduje preskúmať, 

návrh, ako sa má v danej veci rozhodnúť, a dôvody. K žiadosti je študent povinný priložiť 

podklady a informácie, ktoré preukazujú jeho tvrdenia a ktoré má k dispozícii. Žiadosť 

nemôže smerovať výlučne proti odôvodneniu bez toho, aby sa napádal výrok 

rozhodnutia. 
 

(3) Dekan po doručení žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia preskúma 

splnenie náležitostí podľa odseku 2. Ak žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti, dekan 

vyzve študenta, aby žiadosť doplnil a určí mu na doplnenie primeranú lehotu, nie však 

kratšiu ako osem dní. Ak je žiadosť podaná po uplynutí lehoty podľa odseku 1 alebo 

študent žiadosť v stanovenej lehote nedoplní, dekan ju odmietne. 
 

(4) Dekan môže sám žiadosti vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so 

všeobecne záväzným právnym predpisom, vnútorným predpisom UK alebo vnútorným 

predpisom fakulty. Inak postúpi žiadosť do 15 dní odo dňa jej doručenia rektorovi spolu 

s pripojeným   spisovým   materiálom    a písomným    stanoviskom    k vyjadreniam    a 

námietkam žiadateľa. 
 

(5) Písomné stanovisko dekana obsahuje komplexné výsledky doterajšieho konania, najmä 

údaje  o  všetkých  vykonaných  úkonoch,  stanovisko  k  včasnosti  podania  žiadosti   a 

k dodržaniu predpísaných náležitostí žiadosti. Dekan v správe uvedie svoje stanovisko 
 
 

96 § 71 ods. 3 písm. c) zákona o vysokých školách. 
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ku všetkým námietkam žiadateľa spolu s príslušnými dôkazmi a taktiež názor, ktorý sa 

týka úplnosti a  správnosti  zisteného  skutkového  stavu  veci,  ako  aj  právny  názor,  z 

ktorého sa v napadnutom rozhodnutí vychádza. 
 

(6) Rektor zmení alebo zruší rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so všeobecne záväzným 

právnym predpisom, vnútorným predpisom UK alebo vnútorným predpisom fakulty. 

Inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí. 
 

(7) Ak rektor zruší rozhodnutie z dôvodu, že nebol dostatočne zistený skutkový stav veci, 

môže podľa okolností prípadu vrátiť vec dekanovi na ďalšie konanie a rozhodnutie; 

dekan je právnym názorom rektora viazaný. 
 

(8) Rektor vydá rozhodnutie najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o preskúmanie 

rozhodnutia o vylúčení zo štúdia na fakultu. V zložitejších prípadoch rektor rozhodne 

najneskôr do 60 dní. O predĺžení lehoty zašle rektor študentovi aj dekanovi písomné 

oznámenie. 
 

(9) Na doručovanie rozhodnutí rektora sa vzťahujú ustanovenia čl. 37 ods. 3 a 4. 
 

(10) Proti rozhodnutiu rektora nie je možné podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Svoje 

rozhodnutie rektor bez zbytočného odkladu oznámi dekanovi a vráti mu kompletný 

spisový materiál študenta spolu s návratkou o doručení rozhodnutia študentovi. 
 

(11) Ak dekan žiadosti vyhovie podľa odseku 2, alebo ak rektor zmení alebo zruší rozhodnutie 

podľa odseku 4, orgány akademickej samosprávy fakulty alebo UK prijmú v prípade 

potreby také opatrenia, aby akademické práva študenta boli obnovené a následky, ktoré 

nesprávne rozhodnutie spôsobilo, boli odstránené alebo zmiernené. 
 

Čl. 39 

Právoplatnosť rozhodnutia 
 

(1) Rozhodnutie v konaní vo veciach akademických práv a povinností študentov, proti 

ktorému nemožno podať opravný prostriedok, nadobúda právoplatnosť dňom doručenia 

podľa čl. 37 ods. 3 a 4. 
 

(2) Rozhodnutie o vylúčení zo štúdia, proti ktorému študent nepodal žiadosť o preskúmanie 

rozhodnutia, nadobúda právoplatnosť dňom márneho uplynutia osemdňovej lehoty podľa 

čl. 38 ods. 1. 
 

(3) Rozhodnutie o vylúčení zo štúdia, proti ktorému študent podal žiadosť o preskúmanie 

rozhodnutia a rektor pôvodné rozhodnutie potvrdil, nadobúda právoplatnosť dňom 

doručenia rozhodnutia rektora v súlade s ustanoveniami čl. 37 ods. 3 a 4. 
 

(4) Rozhodnutie rektora o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia nadobúda 

právoplatnosť dňom jeho doručenia študentovi v súlade s ustanoveniami čl. 37 ods. 3 a 

4. 
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PIATA ČASŤ 

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Čl. 40 

Spoločné ustanovenia 
 

(1) Na študenta, ktorý sa zúčastňuje na praktickej výučbe a praxi, sa vzťahujú všeobecné 

predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a pracovných podmienkach žien.97 

(2) Ak tento Študijný  poriadok  neustanovuje  inak,  písomnosti  sa  študentovi  doručujú  v 

listinnej podobe na  adresu študenta  uvedenú v Centrálnej databáze osôb UK  alebo  v 

elektronickej podobe na adresu elektronickej pošty, ktorú mu pridelila UK alebo fakulta 

UK. 
 

Čl. 41 

Zmiernenie tvrdosti študijného poriadku 
 

Dekan môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa na základe písomnej žiadosti 

študenta 

a) udeliť výnimku z termínov fakultného harmonogramu štúdia, 

b) udeliť výnimku z maximálnej dĺžky prerušenia štúdia, 

c) odpustiť zmeškanie lehoty podľa tohto študijného poriadku. 
 

Čl. 42 

Kolízne ustanovenia 
 

(3) Ak si študent inej fakulty zapíše predmet na fakulte, ktorá má vydaný vlastný študijný 

poriadok, pravidlá upravujúce hodnotenie študijných výsledkov (čl. 11) a pravidlá 

upravujúce skúšku (čl. 12) sa spravujú ustanoveniami študijného poriadku fakulty, ktorá 

zabezpečuje výučbu príslušného predmetu. Ak fakulta nemá vydaný vlastný študijný 

poriadok, pravidlá upravujúce hodnotenie študijných výsledkov a pravidlá skúšky sa 

spravujú študijným poriadkom UK. 
 

(4) Ak si študent inej fakulty zapíše predmet na fakulte, výučba predmetu a hodnotenie 

študijných výsledkov v rámci štúdia predmetu sa spravujú fakultným harmonogramom 

štúdia fakulty, ktorá zabezpečuje výučbu príslušného predmetu. 
 

Čl. 43 

Prechodné a záverečné ustanovenia 
 

(1) Podmienky  kontrolných   etáp  štúdia,   podmienky   pre  vykonanie  štátnych   skúšok a 

predmetov štátnych skúšok, spôsob hodnotenia dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej 

práce študentov zapísaných na štúdium pred nadobudnutím účinnosti tohto študijného 

poriadku zostávajú zachované podľa Študijného poriadku UK a študijného poriadku 

fakulty účinného do 31. augusta 2020. 
 

(2) Pravidlá prijímacieho konania vrátane prijímacieho konania pri prestupe študenta z inej 

vysokej školy upravuje osobitný vnútorný predpis UK. 
 

 
 

97 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
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(3) 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 Pridelenie kreditov jednotlivým druhom činností doktoranda 

Príloha č. 4 Obsahové náležitosti rozhodnutí 

Príloha č. 5 Vzor rozhodnutia o vylúčení študenta zo štúdia. 
 

(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto študijného poriadku sa zrušuje vnútorný predpis FaF 

UK Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty, z 

roku 2013, v znení neskorších predpisov. 
 

(5) Tento študijný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Akademickým 

senátom UK a účinnosť 1. januára 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

RNDr. František Bilka, PhD. prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 
predseda Akademického senátu FaF UK dekan FaF UK 

 

 

 

 

 

 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
predsedníčka Akademického senátu UK rektor UK 
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Príloha č. 1 k vnútornému predpisu FaF UK č. 1/2020 (Študijnému poriadku) 

 

Minimálne počty kreditov v kontrolných etapách dennej formy štúdia 

 
A. Bakalárske študijné programy so štandardnou dĺžkou štúdia tri roky 

 

Kontrolná etapa štúdia Počet kreditov 

na konci prvého semestra 15 kreditov 

na konci prvého roku štúdia 40 kreditov 

na konci druhého roku štúdia 80 kreditov 

na konci tretieho roku štúdia 120 kreditov 

na konci štvrtého roku štúdia 160 kreditov 

na konci piateho roku štúdia 180 kreditov 

 

B. Študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách so štandardnou dĺžkou 

štúdia päť rokov 

 

Kontrolná etapa štúdia Počet kreditov 

na konci prvého semestra 15 kreditov 

na konci prvého roku štúdia 40 kreditov 

na konci druhého roku štúdia 80 kreditov 

na konci tretieho roku štúdia 120 kreditov 

na konci štvrtého roku štúdia 160 kreditov 

na konci piateho roku štúdia 200 kreditov 

na konci šiesteho roku štúdia 240 kreditov 

na konci siedmeho roku štúdia 300 kreditov 
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Príloha č. 2 k vnútornému predpisu FaF UK č. 1/2020 (Študijnému poriadku) 

 

Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, 

hodnotenia a evidencie študijných výsledkov na fakultách UK 

 
Čl. 1 

Podrobnosti o zápise na štúdium a zápise do ďalšej časti štúdia 
 

(1) Zápis na štúdium a zápis do ďalšej časti štúdia administratívne zabezpečuje študijné 

oddelenie. 
 

(2) Zápis na štúdium sa uskutočňuje 

a) vložením údajov o študentovi do akademického informačného systému (najmä 

osobné údaje študenta, údaje o preukaze študenta, súhlas s poskytovaním osobných 

údajov študenta tretím stranám), 

b) určením predmetov, ktoré chce študent absolvovať v nadchádzajúcom období štúdia 

(akademický rok alebo príslušný semester); tieto údaje študent vloží do zápisného 

listu v akademickom informačnom systéme, 

c) potvrdením zápisného listu v akademickom informačnom systéme a podpísaním 

Protokolu o študijnom pláne, 

d) odovzdaním preukazu študenta; tento úkon je záverečnou časťou zápisu na štúdium 

a vykoná sa po úspešnej realizácii predchádzajúcich úkonov. 
 

(3) Zápis na štúdium sa v akademickom informačnom systéme a na potvrdeniach o štúdiu 

eviduje ku dňu zápisu na štúdium. Ak sa zápis na štúdium uskutoční pred začiatkom 

akademického roka, v ktorom sa má začať štúdium uchádzača prijatého na štúdium, 

eviduje sa v súlade s § 69 ods. 2 zákona o vysokých školách začiatok štúdia ku dňu 

1. septembra. 
 

(4) Zápis do ďalšej časti štúdia sa uskutočňuje 

a) uzavretím predchádzajúcej časti štúdia v súlade pravidlami a podmienkami 

vytvárania študijných plánov príslušného študijného programu, 

b) kontrolou a vykonaním zmien v údajoch o študentovi v akademickom informačnom 

systéme  (najmä  osobné   údaje   študenta,   údaje   o preukaze   študenta,   súhlas s 

poskytovaním osobných údajov študenta tretím stranám), 

c) určením predmetov, ktoré chce študent absolvovať v nadchádzajúcom období štúdia 

(akademický rok alebo príslušný semester); tieto údaje študent vloží do zápisného 

listu v akademickom informačnom systéme, 

d) potvrdením zápisného listu v akademickom informačnom systéme a podpísaním 

Protokolu o študijnom pláne, 

e) obnovením platnosti preukazu študenta prolongačnou známkou; tento úkon je 

záverečnou časťou zápisu do ďalšej časti štúdia a vykoná sa po úspešnej realizácii 

predchádzajúcich úkonov. 
 

(5) Zápis do ďalšej časti štúdia alebo opätovný zápis sa v akademickom informačnom 

systéme a na potvrdeniach o štúdiu eviduje ku dňu zápisu do ďalšej časti štúdia. 
 

(6) Študent má právo do konca druhého týždňa výučbovej časti každého semestra vykonať 
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úpravy svojho študijného plánu (zrušiť alebo zmeniť zapísané predmety), a to bez udania 

dôvodu. Úprava študijného plánu je realizovaná potvrdením upraveného zápisného listu 

v akademickom informačnom systéme a podpísaním Protokolu o zmene študijného plánu. 
 

(7) Študent sa môže pri úkonoch, ktoré sa počas zápisu na štúdium alebo zápisu do ďalšej 

časti štúdia osobne vykonávajú na študijnom oddelení, nechať zastúpiť ním písomne 

splnomocnenou osobou. 
 

(8) Študent je povinný bezodkladne po uskutočnení zápisu na štúdium alebo zápisu do ďalšej 

časti štúdia vykonať validáciu preukazu študenta na univerzitnom termináli. 

 

Čl. 2 

Podrobnosti o hodnotení a evidencii študijných výsledkov 
 

(1) Pôsobnosť študijného oddelenia: 

a) archivuje výkazy o hodnotení predmetov podpísané príslušnými vyučujúcimi, 

b) po ukončení skúškového obdobia letného semestra vytlačí z akademického 

informačného systému Výkaz o plnení študijných povinností a vykoná kontrolu 

výsledkov štúdia; po  zimnom  semestri  prebieha  kontrola  výsledkov  štúdia  len u 

študentov prvého roka štúdia, 

c) ak sa pri kontrole výsledkov štúdia zistia chýbajúce údaje v akademickom 

informačnom systéme, študijné oddelenie zistené skutočnosti ohlási písomne na 

príslušnú katedru. 
 

(2) Pôsobnosť katedry: 

a) dodáva a aktualizuje na študijné oddelenie zoznam interných a externých 

vyučujúcich a ich podpisové vzory, 

b) archivuje písomné práce študentov, ktoré sú súčasťou hodnotenia predmetu, v súlade 

s Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom UK po dobu troch rokov, 

c) vedúci katedry zabezpečí bezodkladnú nápravu a prijme opatrenia na odstránenie 

nedostatkov, keď študijné oddelenie zistí a oznámi mu rozdielne alebo chýbajúce 

hodnotenia, ktoré boli zistené pri kontrole výsledkov štúdia. 
 

(3) Postavenie a úloha vyučujúceho: 

a) Vyučujúci môže vyžadovať od študenta, aby pri priebežnom hodnotení alebo skúške 

predložil preukaz študenta. 

b) Ak je súčasťou hodnotenia študenta písomná forma, vyučujúci je povinný vo vopred 

dohodnutom termíne a dohodnutým spôsobom zverejniť výsledky priebežného 

hodnotenia alebo výsledky písomnej formy skúšky za podmienky dodržania 

ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. 

Mená študentov a výsledky hodnotenia sa zverejňujú len v prípade ich písomného 

súhlasu. V opačnom prípade použije vyučujúci kódy, ktoré im boli pridelené. 

c) Výsledok hodnotenia vyučujúci vloží do akademického informačného systému 

najneskôr do troch pracovných dní odo dňa konania hodnotenia. 

d) Vyučujúci zabezpečí vytlačenie, podpísanie a odovzdanie Výkazu o hodnotení 

predmetu na študijné oddelenie po vykonaní skúšky posledným študentom, 

najneskôr však v nasledujúci pracovný deň po ukončení skúškového obdobia. 
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(4) Študent má právo v súlade s čl. 12 ods. 9 hodnotenie na termíne skúšky neprijať. 

Neprijatie hodnotenia oznámi študent vyučujúcemu bezprostredne po zverejnení 

hodnotenia poslednej časti skúšky. Ak sa skúška konala písomnou formou podľa odseku 

3 písm. b), neprijatie hodnotenia oznámi študent vyučujúcemu písomnou formou 

prostredníctvom elektronickej pošty najneskôr do 48 hodín od zverejnenia výsledkov 

písomnej časti skúšky. Vyučujúci bezodkladne po neprijatí hodnotenia vloží do 

akademického informačného systému ako hodnotenie príslušného termínu skúšky 

známku FX. 
 

(5) Povinnosti študenta: 

a) študent je povinný priniesť si v deň priebežného hodnotenia alebo skúšky preukaz 

študenta, ktorý na vyžiadanie predloží vyučujúcemu; ak študent na vyžiadanie 

nepredloží preukaz študenta, vyučujúci nesmie študenta skúšať alebo vykonať 

priebežné hodnotenie, 

b) po splnení poslednej študijnej povinnosti v semestri alebo v akademickom roku, 

avšak najneskôr do konca skúškového obdobia, je povinný skontrolovať správnosť 

a úplnosť hodnotení zapísaných v akademickom informačnom systéme; v prípade, 

keď pri kontrole študent zistí nesúlad alebo chýbajúce údaje, upozorní na to 

bezodkladne vyučujúceho daného predmetu, 

c) podpisom potvrdí správnosť a úplnosť údajov vo Výkaze o plnení študijných 

povinností v danom akademickom roku. 
 

(6) Ak uplynula príslušná lehota od ukončenia skúškového obdobia a predmet, ktorý má 

študent zapísaný a nie je v akademickom informačnom systéme údaj o jeho hodnotení sa 

považuje za neúspešne absolvovaný a študijné oddelenie zapíše pri danom predmete do 

akademického informačného systému známku FX; pod predmetom sa rozumie aj predmet 

uvedený po povolených opravách na zmluve o štúdiu študenta vyslaného na akademickú 

mobilitu. 
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Príloha č. 3 k vnútornému predpisu FaF UK č. 1/2020 (Študijnému poriadku) 
 

Pridelenie kreditov jednotlivým druhom činností doktoranda 

Čl. 1 

Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť v jednom akademickom roku 
 

Činnosť Kredity 

Skúška z cudzieho jazyka 10 

Absolvovanie predpísaných doktorandských prednášok a seminárov1) 10 

Individuálne štúdium vedeckej literatúry 5 

Absolvovanie iného predmetu z ponuky FaF UK alebo iných fakúlt univerzity2) X3) 

Autorstvo učebných pomôcok a textov 20 

Spoluautorstvo učebných pomôcok a textov 10 

Spoluúčasť na vedení záverečnej práce magisterského štúdia 15 

Vedenie práce, ktorá sa zúčastní na ŠVK 10 

Vlastná pedagogická činnosť – cvičenia 10 

Vlastná pedagogická činnosť – semináre 15 

Vedenie záverečnej práce bakalárskeho štúdia 10 

Absolvovanie dizertačnej skúšky 20 
1) Farmaceutický seminár je povinný len pre absolventov nefarmaceutického VŠ štúdia. 
2) Len ak ich už neabsolvoval v predošlom stupni vysokoškolského štúdia (čl. 26 ods. 4 študijného poriadku). 
3) Podľa konkrétneho kreditového ohodnotenia predmetu na fakulte. 

Čl. 2 

Tvorivá činnosť v oblasti vedy, ktorá súvisí s témou dizertačnej práce (čl. 26 ods. 5) 
 

Činnosť Kredity 

Pôvodná publikácia v karentovanom zahraničnom časopise 35 

Pôvodná publikácia v karentovanom domácom časopise 30 

Pôvodná publikácia v nekarentovanom zahraničnom časopise alebo zborníku 15 

Pôvodná publikácia v nekarentovanom domácom časopise alebo zborníku 7 

Odborná publikácia v zahraničnom časopise 7 

Odborná publikácia v domácom časopise 4 

Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí4) 7 

Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí4) 4 

Získanie „Grantu UK pre mladých vedeckých pracovníkov“ (zodpovedný riešiteľ)5) 20 

Získanie „Grantu UK pre mladých vedeckých pracovníkov“ (spoluriešiteľ)5) 10 

Získanie „Grantu FaF UK pre mladých vedeckých pracovníkov“ (zodpovedný riešiteľ)5) 15 

Získanie „Grantu FaF UK pre mladých vedeckých pracovníkov“ (spoluriešiteľ)5) 10 

Účasť na riešení iného vedeckého projektu 5 

Iné činnosti (napr. člen organizačného výboru konferencie) 3 

Citácia registrovaná v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS 5 

Citácia neregistrovaná v citačných indexoch 3 

Vystúpenie na konferencii mladých vedeckých pracovníkov 5 

Ukončenie definovanej etapy vedeckého programu doktoranda 5 

Vypracovanie dizertačnej práce, ak bola prijatá na obhajobu 30 
4) Ústna prezentácia, publikovaný abstrakt. 

5) Týka sa len doktorandov fakulty v dennej forme štúdia a zamestnancov univerzity v externej forme štúdia. 
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Vnútorné predpisy 

Farmaceutickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave 

 

Vnútorný predpis č. 4/2022 

 
schválený Akademickým senátom 

Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty 

a 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave 

 

 
Dodatok č. 1 

k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, 

Farmaceutickej fakulty 

 

 

 

 

Ročník 2022  
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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. 
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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, 2.6.2022  

  

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

predsedníčka Akademického senátu UK rektor UK 
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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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TELEFÓNNY ZOZNAM 

Pracovisko telefón Miestnosť 

Dekanát 02/501 17 101, 111 O 12 - 18 

Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej 
farmácie 02/501 17 244, 113 O 208 

Katedra chemickej teórie liečiv 02/201 17 332, 123 K 226 

Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv 02/501 17 309, 133 K 324 

Katedra farmaceutickej chémie 02/501 17 228 O 324 

Katedra farmakológie a toxikológie 02/501 17 378, 371 O 171, K 23/a 

Katedra organizácie a riadenia farmácie 02/501 17 348, 163 K 117 

Katedra farmakognózie a botaniky 02/501 17 205, 173 O 408 

Katedra fyzikálnej chémie liečiv 02/201 17 285, 183 O 8 vľavo 

Katedra galenickej farmácie 02/501 17 266, 193 O 110 

Katedra jazykov 02/501 17 191, 195, 210 O 146 - 149 

Katedra telesnej výchovy a športu 02/501 17 166 O suterén 

Ústredná knižnica 02/501 17 154, 155, 156 K 1 posch. 

Študijné oddelenie 02/501 17 146, 142, 144, 
145, 147, 141 

O prízemie 

Oddelenie medzinárodných vzťahov 02/501 17 132 O 8  

Oddelenie doktorandského štúdia 02/501 17 107 O 9  

Prevádzkový útvar hospodárskej správy 02/501 17 131 O 7 

Vrátnica – Odbojárov 10 02/501 17 135  

Vrátnica – Kalinčiakova 8 02/501 17 137  

Vrátnica –  prístavba  Odbojárov 10/A 02/902 12 010  

Vrátnica – kocka 02/902 12 011  

 

Priame telefónne linky na FAF UK – 02/501 17 ××× (trojčíslie = klapka) 
Z každého telefónu fakulty možno telefonovať v rámci univerzity v sieti VOIP – z telefónu 
fakulty voľte 9 + dvojčíslie súčasti + klapku (posledné trojčíslie). Viac informácií na webe 

fakulty v časti Služby > Služby telefónie a IT. Dvojčíslie FaF UK je 32, rektorátu UK 11. 
 

Priezvisko, meno, tituly Klapka Email Bud. Miest. Prac. 

Andriamainty Fils, doc. Mgr., 
PhD. 

229 andriamainty@fpharm.uniba.sk O 325 KFCH 

Balažová Andrea, PharmDr., 
PhD. 

9-32-315, 309, 
320 

balazova@fpharm.uniba.sk K 
332 A/II 

406 
KBMBL 

Balgavý Pavol, prof., CSc. 298, 291, 183 balgavy@fpharm.uniba.sk O 8 KFCHL 

Bálintová Adriána 286 adriana.balintova@uniba.sk O 6 KFCHL 
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Priezvisko, meno, tituly Klapka Email Bud. Miest. Prac. 

Baše Janette, Mgr. 139 base@fpharm.uniba.sk O 20 REPaMU 

Benkovský Ivan, Ing., PhD. 253 benkovsky@fpharm.uniba.sk O suterén KFANF 

Bies Piváčková Lenka, Mgr., 
PhD. 

389 pivackova@fpharm.uniba.sk O 170 KFT 

Bilka František, RNDr., PhD. 316 bilka@fpharm.uniba.sk K 331 KBMBL 

Bilka Stanislav, Mgr., PhD. 221 stanislav.bilka@uniba.sk O 310c KFCH 

Bilková Andrea, doc., Mgr., 
PhD. 

316 bilkova@fpharm.uniba.sk K 331 KBMBL 

Bittner Fialová Silvia, doc. 
PharmDr., PhD. 

206 fialova@fpharm.uniba.sk  O 409 KFB 

Bláhová Jana 103, 116 
atf@fpharm.uniba.sk, 
vu@fpharm.uniba.sk 

O 14 ATF,RVU 

Bodnár Mikulová Mária, 
PharmDr. 

256, 248 bodnar.mikulova@fpharm.uniba.sk O 
LRFK/ 

213 
KFANF 

Boriková Anna, RNDr., PhD. 247 borikova@fpharm.uniba.sk O 212 KFANF 

Borinský Miroslav 135  O vrátnica HS 

Brezinová Kvetoslava 109 par@fpharm.uniba.sk O 30 RPR 

Bruteničová Marta 268 brutenicova@fpharm.uniba.sk O 103 KGF 

Budová Lívia 230 budova@fpharm.uniba.sk O 328 KFCH 

Búcsi Alexander, RNDr., PhD. 283 bucsi@fpharm.uniba.sk O 3  KFCHL 

Capandová Petra, JUDr. Mgr., 
PhD. 

343 capandova@uniba.sk K 113 KFT 

Czigle Szilvia, doc. PharmDr., 
PhD. 

209 czigle@fpharm.uniba.sk O 410 KFB 

Černá Anna 02/433 36 914 hortus@fpharm.uniba.sk 
Záhrada liečivých 

rastlín 
ZLR 

Čierna Dana 266  O 133 KGF 

Čierna Martina, Mgr. 271 cierna@fpharm.uniba.sk  O 115 KGF 

Čisáriková Terézia 242 cingelova@fpharm.uniba.sk O 225 KFANF 

Čižmárik Jozef, Dr.h.c. prof. 
RNDr., PhD. 

235 cizmarik@fpharm.uniba.sk O 310b KFCH 

Čuchorová Mária, PharmDr., 
PhD. 

266 cuchorova@fpharm.uniba.sk O 106 KGF 

Čurillová Jana, PharmDr., PhD. 227 jana.curillova@uniba.sk O 323 KFCH 

Današová Viera 230 danasova@fpharm.uniba.sk O 329 KFCH 

Demeterová Michaela 146  O prízemie ŠO 

Devínsky Ferdinand, Dr.h.c. 
prof. Ing., DrSc. 

336 devinsky@fpharm.uniba.sk   RVVCZS 

Dóka Gabriel, PharmDr., PhD. 387 doka@fpharm.uniba.sk K 170 KFT 

Dokupilová Svetlana, RNDr., 
PhD. 

249 dokupilova@fpharm.uniba.sk O 214 KFANF 

mailto:fialova@fpharm.uniba.sk
mailto:atf@fpharm.uniba.sk
mailto:cierna@fpharm.uniba.sk
mailto:danasova@fpharm.uniba.sk
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Drobná Eva, Mgr., PhD. 313, 274 drobna@fpharm.uniba.sk K 332/a,410 KBMBL 

Ducárová Jozefína 139 ducarova@fpharm.uniba.sk O 20 REPaMU 

Dudík Boris, PharmDr. 310 dudik@fpharm.uniba.sk K 329a KBMBL 

Ďurčová Simona 303 durcova29@uniba.sk K 309 KBMBL 

Duriš Adameová Adriana, prof. 
PharmDr., PhD. 

366, 384 adameova@fpharm.uniba.sk K 1-4 KFT 

Ďuriška Ondrej, Mgr., PhD. 213 duriska@fpharm.uniba.sk K 132 KFB 

Fazekaš Tomáš, RNDr., PhD. 283 fazekas@fpharm.uniba.sk O 3  KFCHL 

Ferková Jarmila, Mgr. 271 Jarmila.ferková@uniba.sk O 115 KGF 

Floreková Viera  podatelna@fpharm.uniba.sk O 32 PA 

Foltánová Tatiana, PharmDr., 
PhD. 

383 foltanova@fpharm.uniba.sk K 8/a KFT 

Forman Vladimír, PharmDr., 
PhD. 

208 forman@fpharm.uniba.sk O 401 KFB 

Fraňová Anna 371 franova@fpharm.uniba.sk K 413 KFT 

Frecer Vladimír, prof. Ing., DrSc. 
281 
115 

frecer@fpharm.uniba.sk 
O 
O 

1 
33 

KFCHL 
prodekan 

Gál Peter, RNDr., PhD., MBA 208 gal@fpharm.uniba.sk O 401 KFB 

Gallová Jana, doc. RNDr., CSc. 291 gallova@fpharm.uniba.sk K 28 KFCHL 

Garaj Vladimír, PharmDr., PhD. 223, 395 garaj@fpharm.uniba.sk O 317 KFCH 

Greifová Gabriela, PharmDr., 
PhD. 

312 greifova@fpharm.uniba.sk K 332 KBMBL 

Habala Ladislav, Ing., PhD. 325 habala@fpharm.uniba.sk K 220 KCHTL 

Habán Miroslav, doc. Ing., PhD. 213, 216 haban@fpharm.uniba.sk K 134 KFB 

Hajnalka Kristóf 321 hajnalka.kristof@uniba.sk K 214 KCHTL 

Hanulíková Vlasta 230 hanulikova@fpharm.uniba.sk O 330 KFCH 

Haššová Veronika 384 hassova@fpharm.uniba.sk K 7/b KFT 

Havlíková Jana, Mgr., MSc. 249 havlikova16@uniba.sk  O 214 KFANF 

Havránek Emil, prof. RNDr., 
PhD. 

241, 245 havranek@fpharm.uniba.sk O 209 KFANF 

Herich Peter, Mgr., PhD. 332,123 peter.herich@fpharm.uniba.sk K 228a KCHTL 

Hilkovičová Terézia, Bc. 156 hilkovicova@fpharm.uniba.sk K Knižnica ÚK 

Hlavenková Zuzana, Mgr. 156 hlavenkova7@uniba.sk  K Knižnica ÚK 

Hnízdová Alena 375 hnizdova@fpharm.uniba.sk K 236 KFT 

Hobotová Alžbeta 02/433 36 914 hortus@fpharm.uniba.sk 
Záhrada liečivých 

rastlín 
ZLR 

mailto:podatelna@fpharm.uniba.sk
mailto:herdova@fpharm.uniba.sk
mailto:hlavenkova7@uniba.sk
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Holková Ivana, Mgr., PhD. 313 holkova@fpharm.uniba.sk K 332/a KBMBL 

Horčárová Jozefína 228 jozefina.horcarova@uniba.sk O 303 KFCH 

Horváth Branislav, Mgr., PhD. 299 horvath@fpharm.uniba.sk O suterén CLNMR 

Horváthová Mária 
193 
266 

horvathova.maria@fpharm.uniba.sk O 110 KGF 

Horváthová Veronika 380 horvathova@fpharm.uniba.sk O 10/A 
prístavba  
1. posch   

TAC 

Hrčka Dubničková Martina, doc. 
Mgr., PhD. 

312 dubnickova@fpharm.uniba.sk K 332 KBMBL 

Hrušecká Mária 02/433 36 914 hortus@fpharm.uniba.sk 
Záhrada liečivých 

rastlín 
ZLR 

Hubčík Lukáš, Mgr., PhD. 289 hubcik@fpharm.uniba.sk O 27 KFCHL 

Hudecová Radovana 105 rvo@fpharm.uniba.sk O 10 RVO 

Hudecová Silvia 141 silvia.hudecova@fpharm.uniba.sk O prízemie ŠO 

Chalányiová Adriana, Mgr. 384 chalanyiova@fpharm.uniba.sk K 7/b KFT 

Chovancová Marcela, doc., PhD. 284 marcela.chovancova@uniba.sk  O 4  KFCHL 

Ivanová Jana, Ing. 142 jana.ivanova@fpharm.uniba.sk O prízemie ŠO 

Inczédiová Juliana 106 ema@fpharm.uniba.sk O 28 RSM 

Ižová Zuzana Mgr. 101 sd@fpharm.uniba.sk O 14 SD 

Jakubjaková Petra, Mgr. 0910 539 864 prednosta.ulfafuk@uniba.sk 
Univerzitná 

lekareň Ružinov 
UL 

Jamroškovič Martin 146 ais2@fpharm.uniba.sk O ŠO 

Janč Miroslav 175  K 
suterén – 

dielňa 
HS 

Jasenská Zuzana, Mgr. 156 jasenska1@uniba.sk  K Knižnica ÚK 

Kadnárová Mária, PhDr. 155 kadnarova1@uniba.sk  K Knižnica ÚK 

Kapustíková Iva, PharmDr., 
PhD. 

224 kapustikova@fpharm.uniba.sk O 318 KFCH 

Kečkeš Peter 349 keckes@fpharm.uniba.sk K 404 KORF 

Kiliánová Zuzana, PharmDr., 
PhD. 

387 kilianova@fpharm.uniba.sk O 170 KFT 

Kiňová Sepová Hana, PharmDr., 
PhD. 

316 kinovasepova@fpharm.uniba.sk K 331 KBMBL 

Klacsová Mária, Mgr., PhD. 291 klacsova@fpharm.uniba.sk O 28 KFCHL 

Klein Igor 321 klein@fpharm.uniba.sk K 214 KCHTL 

Klimas Ján, prof. PharmDr., 
PhD., MPH 

150, 368 
102 

jan.klimas@uniba.sk 
K 
O 

19 
16 

KFT 
dekan 

Kližanová Darina, PhDr. 210 klizanova@fpharm.uniba.sk O 146 KJ 

Kňazeová Terézia 173, 205 knazeova@fpharm.uniba.sk O 408 KFB 

mailto:marcela.chovancova@uniba.sk
mailto:ais2@fpharm.uniba.sk
mailto:jasenska1@uniba.sk
mailto:kadnarova1@uniba.sk
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Koblišková Zuzana, PharmDr., 
PhD. 

356 zuzana.kobliskova@uniba.sk K 116 KORF 

Kohútová Zuzana 113 kohutova64@uniba.sk O 225 KFANF 

Kolembusová Simona 240 kolembusova@fpharm.uniba.sk K 375 KFT 

Korcová Jana, RNDr., PhD. 326 jana.korcova@fpharm.uniba.sk K 221 KCHTL 

Kosírová Stanislava, PharmDr., 
PhD. 

383 stanislava.kosirova@uniba.sk K 8/a KFT 

Kováč Peter, Ing. 131 kovac@fpharm.uniba.sk O 7 HS 

Krajíčková Alžbeta 302 krajickova@fpharm.uniba.sk K 314 KBMBL 

Kráľová Eva, PharmDr., PhD. 363 kralova@fpharm.uniba.sk K 6 KFT 

Krchňavá Anna 207 krchnava@fpharm.uniba.sk O 412 KFB 

Krchňák Daniel, DiS 261, 266 krchnak6@uniba.sk O 102 KGF 

Kružlicová Dáša, Ing., PhD. 247 kruzlicova@fpharm.uniba.sk O 212 KFANF 

Křečková Dagmar 378 kreckova@fpharm.uniba.sk O 171 KFT 

Křenek Peter, doc. PharmDr., 
PhD. 

392 krenek@fpharm.uniba.sk O 172 KFT 

Kubíková Renáta, PharmDr., 
PhD. 

307 kollarova@fpharm.uniba.sk K 321 KBMBL 

Kučerka Norbert, Mgr., DrSc. 292 kucerka@fpharm.uniba.sk O 5 KFCHL 

Kuchtová Eva 348 kuchtova@fpharm.uniba.sk K 117 KORF 

Kurin Elena, PharmDr. Mgr., 
PhD. 

206 kurin@fpharm.uniba.sk O 409 KFB 

Kuželová Magdaléna, prof. 
RNDr., CSc. 

367 kuzelova@fpharm.uniba.sk K 12 KFT 

Kysucká Martina 322 kysucka@fpharm.uniba.sk O 322 KFCH 

Lábaj Ivan, Mgr., PhD. 210 labaj@fpharm.uniba.sk O 103 KJ 

Laciková Agnesa 303 lacikova@fpharm.uniba.sk K 320 KBMBL 

Lachová Veronika, RNDr., PhD. 203 lachova@pharm.uniba.sk O 406 KFB 

Lawson Michael Kenneth, B.A. 
(Hons), MSc., PhD.  

261 
michael.kenneth.lawson@pharm. 

uniba.sk 
O 102 KGF 

Lehocká Ľubica, PharmDr., PhD. 346 lehocka@fpharm.uniba.sk K 114 KORF 

Lendvayová Adriana, Mgr. 107 lendvayova@fpharm.uniba.sk O 9 RVVCZS 

Lengyelová Alžbeta, PharmDr. 270 lengyelova@fpharm.uniba.sk O 129 KGF 

Liebl Karol, Ing. 108 liebl@fpharm.uniba.sk O 25 IIKS 

Lintnerová Lucia, Mgr., PhD. 327 lintnerova@fpharm.uniba.sk K 222 KCHTL 

Liskovská Adriána, Ing. 116 Liskovska1@uniba.sk O 22 RVU 

mailto:fialova@fpharm.uniba.sk
mailto:michael.kenneth.lawson@pharm
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Ludvig Dalibor, Mgr., PhD. 166 ludvig@fpharm.uniba.sk O suterén KTVŠ 

Lukáč Miloš, doc. PharmDr., 
PhD. 

329 lukac@fpharm.uniba.sk K 223 
KCHTL 

prodekan 

Malík Ivan, doc. PharmDr., PhD. 227 malik@fpharm.uniba.sk O 323 KFCH 

Maráková Katarína, PharmDr., 
PhD. 

248 marakova@fpharm.uniba.sk O 213 KFANF 

Maruniak Matej, PharmDr., 
PhD. 

223 maruniak@fpharm.uniba.sk O 317 KFCH 

Masaryková Lucia, PharmDr., 
PhD. 

343 masarykova@fpharm.uniba.sk K 113 KORF 

Máťuš Marek, doc. PharmDr., 
PhD. 

374, 115 matus@fpharm.uniba.sk 
K 
O 

18 
33 

KFT 
prodekan 

Micheller Rudolf 135  O vrátnica HS 

Mikláš Roman, RNDr., PhD. 323 miklas@fpharm.uniba.sk K 218 KCHTL 

Miklášová Natália Lucia, Mgr., 
PhD. 

327 miklasova@fpharm.uniba.sk K 222 KCHTL 

Mikuš Peter, prof. RNDr., PhD. 243 mikus@fpharm.uniba.sk O 206 KFANF 

Mikušová Veronika, PharmDr., 
PhD. 

265 mikusova@fpharm.uniba.sk O 108 KGF 

Mináriková Daniela, doc. 
PharmDr., PhD., MSc. 

341 minarikova@fpharm.uniba.sk K 104 KORF 

Miňo Anna, Mgr., PhD. 324 anna.vrablova@fpharm.uniba.sk  K 219 KCHTL 

Mlynarčík Dušan, prof. RNDr., 
DrSc. 

309 mlynarcik@fpharm.uniba.sk K 326 KBMBL 

Molitorisová Milica, PharmDr., 
PhD. 

262 
119 

milica.molitorisova@uniba.sk 
O 
O 

105 
17 

KGF 
prodekan 

Molnárová Silvia, Ing. 266 silvia.molnarova@uniba.sk O 104 KGF 

Motyčka Jozef, RNDr. 246 motycka@fpharm.uniba.sk O 211 KFANF 

Mučaji Pavel, prof. PharmDr., 
PhD. 

170, 204 mucaji@fpharm.uniba.sk O 407 KFB 

Mundok Koloman 135  O vrátnica HS 

Nagy Milan, prof. Ing., CSc. 201 nagy@fpharm.uniba.sk O 411 KFB 

Nagyová Lenka, Mgr., PhD. 166 nagyova@fpharm.uniba.sk O suterén KTVŠ 

Nedorost Adrián 321 nedorost@fpharm.uniba.sk  K 214 KCHTL 

Nedorostová Alžbeta 321 nedorostova@fpharm.uniba.sk K 214 KCHTL 

Nováková Eva, PhDr. 262 eva.novakova@uniba.sk O 106 KGF 

Novotná Anna 228 anna.novotna@fpharm.uniba.sk  O 324 KFCH 

Obložinský Marek, doc. 
PharmDr., PhD. 

314, 308 
130 

oblozinsky@fpharm.uniba.sk K 
332A/I, 

323 
KBMBL 

Očvárová Eva 332 ocvarova@fpharm.uniba.sk K 225a KCHTL 

Ondriašová Elena, PharmDr., 
CSc. 

370 ondriasova@fpharm.uniba.sk K 17 KFT 

mailto:anna.vrablova@fpharm.uniba.sk
mailto:nedorost@fpharm.uniba.sk
mailto:anna.novotna@fpharm.uniba.sk
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Oremusová Jarmila, Ing., CSc. 282 oremusova@fpharm.uniba.sk O 2 KFCHL 

Országová Magdaléna 207 orszagova@fpharm.uniba.sk O 412 KFB 

Pašková Ľudmila, Ing., PhD. 307 paskova@fpharm.uniba.sk K 321 KBMBL 

Paul Hrabovská Anna, doc. 
PharmDr., PhD. 

377 hrabovska@fpharm.uniba.sk K 161 KFT 

Pecher Daniel, PharmDr., PhD. 249, 244 
pecher1@uniba.sk 

faf.kfa@fpharm.uniba.sk 
O 214, 208 KFANF 

Pechová Iveta, Ing., PhD. 324 pechova@fpharm.uniba.sk K 219 KCHTL 

Petríková Monika, Mgr. 144 monika.petrikova@fpharm.uniba.sk O 144 ŠO 

Piatničková Kristína, Mgr., PhD. 132 erasmus@fpharm.uniba.sk O 8 RMVaV 

Piešťanský Juraj, PharmDr., 
PhD. 

250 piestansky@fpharm.uniba.sk O 215 KFANF 

Pisárčik Martin, doc. Ing., CSc. 329 pisarcik@fpharm.uniba.sk K 223 KCHTL 

Podobeková Renáta 154 podobekova1@uniba.sk  K Knižnica ÚK 

Polášková Erika 
266 
268 

polaskova@fpharm.uniba.sk O 128 KGF 

Rajtík Tomáš, PharmDr., PhD. 391 rajtik@fpharm.uniba.sk K 23/a KFT 

Raučinová Mária, PharmDr., 
ThLic., PhD. 

244 
269 

maria.raucinova@fpharm.uniba.sk O 114 KGF 

Rendeková Katarína, PharmDr., 
PhD. 

211 rendekova@fpharm.uniba.sk O 413a KFB 

Salanci Eva, PharmDr., PhD. 226 kontsekova9@uniba.sk O 320 KFCH 

Satková Kristína 285 satkova@fpharm.uniba.sk O 8 KFCHL 

Selčanová Jana, Mgr. 271 jana.selacanova@uniba.sk O 115 KGF 

Scheerová Kontšeková Zuzana, 
PharmDr., PhD. 

206 kontsekova@fpharm.uniba.sk  O 409 KFB 

Sláviková Anna 238 anna.slavikova@uniba.sk O 27, 29 KFCHL 

Slezáková Ingrid, Mgr., Ing. 
104 
347 

tf@fpharm.uniba.sk 
O 
K 

14 
115 

TF 
KORF 

Slobodníková Jana, Ing. 138 personalne@fpharm.uniba.sk O 19 RĽZ 

Snopková Miroslava, PharmDr., 
PhD. 

344 
185 
119 

snopkova@fpharm.uniba.sk 
K 
O 
O 

113a 
Prízemie 

17 

KORF 
Lekáreň 

prodekan 

Spál Peter 175  K 
suterén – 

dielňa 
HS 

Sprušanský Ondrej, Mgr., PhD. 376 sprusansky@fpharm.uniba.sk O 162 KFT 

Stankovičová Tatiana, doc. 
MUDr., CSc. 

369 stankovicova@fpharm.uniba.sk K 6 KFT 

Stopková Lenka, PharmDr., 
PhD. 

226 lenka.stopkova@uniba.sk O 320 KFCH 

Strašková Zuzana, Ing. 302 straskova@fpharm.uniba.sk  K 307 KBMBL 

mailto:hrabovska@fpharm.uniba.sk
mailto:pecher1@uniba.sk
mailto:faf.kfa@fpharm.uniba.sk
mailto:podobekova1@uniba.sk
mailto:kontsekova@fpharm.uniba.sk
mailto:straskova@fpharm.uniba.sk
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Striničová Alexandra 371 strinicova@fpharm.uniba.sk K 23/a KFT 

Sviteková Dana 113  O 225 KFANF 

Svobodová Lenka 375 svobodova@fpharm.uniba.sk K 400 KFT 

Sýkorová Miroslava, doc. 
PharmDr., PhD. 

225 sykorova@fpharm.uniba.sk O 319 KFCH 

Szakáčová Ľubica 244 lubica.szakac@gmail.sk O 203,204 KFANF 

Sztranyovská Margita 309 sztranyovska.margita@fpharm.uniba.sk K 324 KBMBL 

Sztranyovszká Zuzana 202, 207 sztranyovszka@fpharm.uniba.sk O 412 KFB 

Šandrík Róbert, Mgr., PhD. 221 sandrik@fpharm.uniba.sk O 310c KFCH 

Ševčíková Alena, Bc. 154 sevcikova@fpharm.uniba.sk K Knižnica ÚK 

Šimunková Veronika, PharmDr., 
PhD. 

270 simunkova@fpharm.uniba.sk O 129 KGF 

Škorvagová Eva 02/433 36 914 hortus@fpharm.uniba.sk 
Záhrada liečivých 

rastlín 
ZLR 

Šoralová Stanislava, Ing., PhD. 224 soralova@fpharm.uniba.sk O 318 KFCH 

Špaglová Miroslava, PharmDr., 
PhD. 

263 spaglova@fpharm.uniba.sk  O 106 KGF 

Števová Jana 360  K prízemie HS 

Šupolíková Miroslava, doc. 
RNDr., PhD. 

262 miroslava.supolikova@uniba.sk O 106 KGF 

Šušaníková Ivana, PharmDr., 
PhD. 

211 milackova@fpharm.uniba.sk O 413a KFB 

Švajdlenka Emil, Ing., Ph.D. 325 svajdlenka@fpharm.uniba.sk K 220 KCHTL 

Tarabová Jana 321 tarabova@fpharm.uniba.sk K 214 KCHTL 

Ťažký Anton, Ing. 388 tazky@fpharm.uniba.sk O 10/A 
prístavba  
1. posch   

TAC 

Tekeľová Daniela, RNDr., CSc. 211 tekelova@fpharm.uniba.sk O 413a KFB 

Tesař Tomáš, doc. PharmDr., 
PhD., 
MBA, MPH, MSc (HTA) 

348 tesar@fpharm.uniba.sk K 117a KORF 

Tibenská Martina, PaedDr., 
PhD. 

166 tibenska@fpharm.uniba.sk O suterén KTVŠ 

Tokár Michal, Mgr., PhD. 166 tokar@fpharm.uniba.sk O suterén KTVŠ 

Tóth Jaroslav, Mgr., PhD. 209 toth@fpharm.uniba.sk O 410 KFB 

Tumová Ingrid, doc. RNDr., CSc. 372 tumova@fpharm.uniba.sk K 8b KFT 

Uhríková Daniela, prof. RNDr., 
CSc. 

292 uhrikova@fpharm.uniba.sk O 5 KFCHL 

Valentová Jindra, doc. 
PharmDr., PhD. 

330 valentova@fpharm.uniba.sk K 225 KCHTL 

Varényi Samuel, PharmDr. PhD. 251 samuel.varenyi@uniba.sk O 216 KFANF 

mailto:spaglova@fpharm.uniba.sk
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Vavrincová Diana, Mgr., PhD. 379 vavrincova@fpharm.uniba.sk K 375 KFT 

Vavrinec Peter, Mgr., PhD. 379 vavrinec@fpharm.uniba.sk K 375 KFT 

Víglaská Ľudmila, Ing., PhD. 213 levakova@fpharm.uniba.sk K 131 KFB 

Vilémová Elena 389 elena.vilemova@uniba.sk O 169 
KFT 
IIS 

Vitteková Silvia 147 vittekova@fpharm.uniba.sk O prízemie ŠO 

Vrána Aleš, RNDr. 270 ales.vrana@uniba.sk O 129 KGF 

Zima Jozef, PharmDr. 270 jozef.zima@uniba.sk O 129 KGF 

Zolvíková Silvia, Ing. 145 silvia.zolvikova@fpharm.uniba.sk O prízemie ŠO 

Želinská Katarína, Mgr. 289 zelinska@fpharm.uniba.sk K 27 KFCHL 

Žihlavský Jaroslav 117 zihlavsky@fpharm.uniba.sk O 27 dekanát 

Žufková Viera, PaedDr., PhD. 191 zufkova@fpharm.uniba.sk O 147 KJ 
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