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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty (ďalej len „FaF UK“ alebo 

„fakulta“), vydáva v súlade s Metodickým usmernením k organizácii štúdia na Univerzite 

Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“ alebo „univerzita“), ktoré vydal rektor UK dňa 27. 

marca 2020, nasledujúce opatrenie, ktorým sa upravuje harmonogram štúdia v letnom semestri 

v akademickom roku 2019/2020 na FaF UK. 

Čl. 1  

Úvodné ustanovenia 

(1) Výučba v letnom semestri akademického roka 2019/2020 sa od 9. marca 2020 do konca 

výučbovej časti semestra realizuje dištančnými metódami.  

(2) Pokiaľ do termínu konania príslušnej skúšky nebudú zrušené opatrenia na ochranu 

verejného zdravia týkajúce sa prerušenia prezenčnej výučby, resp. zákazu hromadných akcií, 

ústne skúšky, vrátane štátnych skúšok, sa vykonajú online prostredníctvom aplikácie Microsoft 

Teams a písomné skúšky prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams alebo Moodle; dekan 

vydá na tento účel potrebné usmernenia a/alebo metodiky. 

(3) Harmonogram akademického roka 2019/2020 sa upravuje pre jednotlivé úseky 

študijného programu farmácia (ďalej len „magisterské štúdium“) a študijného programu 

zdravotnícke a diagnostické pomôcky (ďalej len „bakalárske štúdium“), ako aj pre ďalšie 

vzdelávacie činnosti na FaF UK podľa čl. 2 až 7.  

(4) Upravený harmonogram platí pre študijné programy realizované v slovenskom aj 

anglickom jazyku.  

Čl. 2 

Harmonogram pre 1. – 3. ročník magisterského štúdia  

a pre 1. a 2. ročník bakalárskeho štúdia  

(1) Výučba v letnom semestri sa realizuje od 17. februára do 24. mája 2020.  

(2) Skúškové obdobia prebieha od 25. mája do 4. júla 2020 a od 17. augusta do 31. augusta 

2020.  

Čl. 3 

Harmonogram pre 4. ročník magisterského štúdia: 

(1) Výučba v letnom semestri sa realizuje od 17. februára do 30. apríla 2020.  

(2) Skúškové obdobia prebieha od 1. júna do 4. júla 2020 a od 17. augusta do 31. augusta 

2020.  

(3) Predmet Lekárenská prax (1) sa realizuje od 4. mája do 29 mája 2020.  

(4) Predmet Lekárenská prax (1) sa realizuje prednostne v mieste bydliska a pri zachovaní 

všeobecných hygienických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19.  

(5) Pre študentov magisterského štúdia v anglickom jazyku miesto na realizovanie predmetu 

Practice in Community Pharmacy (1) určí zabezpečujúce pracovisko Katedra organizácie a 

riadenia farmácie FaF UK. 
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Čl. 4 

Harmonogram pre 5. ročník magisterského štúdia 

(1) Výučba v letnom semestri sa realizuje od 17. februára do 22. mája 2020.  

(2) Termín na odovzdanie elektronickej verzie záverečných prác výlučne prostredníctvom 

akademického informačného systému je do 22. mája 2020. Pokyn k odovzdávaniu tlačených 

verzií bude zverejnený na webe fakulty. 

(3) Štátne skúšky a obhajoby záverečných prác sa budú konať v termíne od 15. júna do 27. 

júna 2020.  

(4) Náhradné a opravné termíny pre štátne skúšky z predmetov Farmaceutická technológia, 

Sociálna farmácia a lekárenstvo a predmetu Obhajoba diplomovej práce budú prebiehať od 17. 

augusta do 31. augusta 2020.  

(5) Náhradné a opravné termíny pre štátne skúšky z predmetov Farmakológia, 

Farmaceutická chémia a Farmakognózia budú prebiehať od 29. júna do 3. júla 2020.  

Čl. 5 

Harmonogram pre 3. ročník bakalárskeho štúdia 

(1) Výučba v letnom semestri sa realizuje od 17. februára do 17. apríla 2020.  

(2) Skúškové obdobie prebieha od 20. apríla do 22. mája 2020. 

(3) Termín na odovzdanie elektronickej verzie záverečných prác výlučne prostredníctvom 

akademického informačného systému je do 22. mája 2020. Pokyn k odovzdávaniu tlačených 

verzií bude zverejnený na webe fakulty. 

(4) Štátne skúšky a obhajoby záverečných prác sa budú konať v termíne od 15. júna do 27. 

júna 2020.  

(5) Náhradné a opravné termíny pre štátne skúšky a obhajoby záverečných prác budú 

prebiehať od 17. augusta do 31. augusta 2020.  

Čl. 6 

Rigorózne konanie  

(1) Od 9. marca 2020 sa prerušujú rigorózne konania, čo znamená, že neplynú lehoty pre 

jednotlivé úkony ustanovené Smernicou dekana č. 1/2019.  

(2) Fakulta neprijíma nové prihlášky na rigorózne konanie až do zrušenia opatrení na ochranu 

verejného zdravia a zabezpečenia činností fakulty v súvislosti s ohrozením koronavírusom 

spôsobujúcim ochorenie COVID-19.  

(3) Až do zrušenia opatrení na ochranu verejného zdravia a zabezpečenia činností fakulty 

v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 sa nekonajú 

žiadne obhajoby rigoróznych prác.  

Čl. 7 

Špecializačné štúdium  

(1) Špecializačné kurzy plánované v letnom semestri akademického roka 2019/2020 sa budú 

realizovať dištančnými metódami v určených termínoch najneskôr do 15. júna 2020.  
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(2) Sústredenie pred špecializačnou skúškou a špecializačné skúšky, ktoré pozostávajú 

z praktickej časti a vyžadujú si osobnú prítomnosť študentov špecializačného štúdia sa 

presúvajú do ďalšieho akademického roka (predpokladaný termín september až október 2020).  

Čl. 8  

Záverečné ustanovenia 

(1) Súčasťou tohto opatrenia je Príloha č. 1: Upravený harmonogram výučby v letnom 

semestri akademického roka 2019/2020 a Príloha č. 2: Amended Time Schedule for the 

Summer Semester of the Academic Year 2019/2020. 

(2) Toto opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom vydania.  

 

 

V Bratislave, 3. apríla 2020 

 

 

 prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.  

 dekan fakulty 
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Príloha č. 1:  

Upravený harmonogram výučby v letnom semestri akademického roka 2019/2020 

 

 

Upravený harmonogram výučby v letnom semestri akademického roka 2019/2020 

Výučba 

1. – 3. rok štúdia Mgr. 

1. – 2. rok štúdia Bc. 
17. 2. – 24. 5. 2020 

4. rok štúdia Mgr.: výučba 

prax 4 týždne 

17. 2. – 30. 4. 2020 

4. 5. – 29. 5. 2020 

5. rok štúdia Mgr. 17. 2. – 22. 5. 2020 

3. rok štúdia Bc. 17. 2. – 17. 4. 2020 

Skúškové obdobie 

1. – 3. rok štúdia Mgr. 

1. – 2. rok štúdia Bc. 

25. 5. – 4. 7. 2020  

17. 8. – 31. 8. 2020 

4. rok štúdia Mgr 
1. 6. – 4. 7. 2020  

17. 8. – 31. 8. 2020 

3. rok štúdia Bc. 20. 4. – 22. 5. 2020 

Prihlasovanie na skúšky  

1. – 4 rok štúdia Mgr.  

1. – 2. rok štúdia Bc.  

15. 5. – 4. 7. 2020 

Odovzdanie 

diplomových prác 
5. rok štúdia Mgr. 22. 5. 2020 

Odovzdanie 

bakalárskych prác 
3. rok štúdia Bc. 22. 5. 2020 

Štátna skúška 

a obhajoba DP 
5. rok štúdia Mgr. 15. 6. – 27. 6. 2020 

Štátna skúška 

a obhajoba BP 
3. rok štúdia Bc. 15. 6. – 27. 6. 2020 

 Prihlasovanie na štátne skúšky  1. 6. – 5. 6. 2020 

Opravný/náhradný termín ŠS a obhajoby záverečnej 

práce (Mgr.) 

29. 6. – 3. 7. 2020  

(len predmety ŠS zo ZS)  

17. 8. – 31. 8. 2020  

(len predmety ŠS z LS)  

Opravný/náhradný termín ŠS a obhajoby záverečnej 

práce (Bc.) 
17. 8. – 31. 8. 2020 
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Príloha č. 2:  

Amended Time Schedule for the Summer Semester of the Academic Year 2019/2020 

 

 

Amended Time Schedule for the Summer Semester of the Academic Year 2019/2020 

Educational 

instruction 

Years 1 – 3 of study 17 February – 24 May 2020 

Year 4 of study: instruction 

practical experience 

17 February – 30 April 2020 

4 May – 29 May 2020 

Year 5 of study 17 February – 22 May 2020 

Examination period 

Years 1–3 of study 
25 May – 4 July 2020  

17 August – 31 August 2020 

Year 4 of study 
1 June – 4 July 2020  

17 August – 31 August 2020 

Registration for exams 15 May – 4 July 2020 

Submission of 

Graduation Thesis 
Year 5 of study 22 May 2020 

State Examination 

and Graduation 

Thesis Defence 

Year 5 of study 15 June – 27 June 2020 

 Registration for state exams 1 June – 5 June 2020 

Repeat/substitute session for State Examination  

and for Graduation Thesis Defence 

29 June – 3 July 2020  

(applies to State Exams of the 

Winter Semester)  

17 August – 31 August 2020  

(applies to State Exams of the 

Summer Semester) 

 

 


