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Predslov
Dlhodobý zámer Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej
fakulty, (ďalej len „fakulta“ alebo „FaF UK“) vo vzdelávacej, výskumnej,
vývojovej, a v ďalšej tvorivej činnosti fakulty (ďalej dlhodobý zámer)
stanovuje ciele smerovania fakulty na najbližších sedem rokov. Bol
vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom Univerzity Komenského
v Bratislave (ďalej univerzita, UK). Vychádza z poslania univerzity a fakulty,
ktoré sú vymedzené v ich štatúte, z doterajších dlhodobých zámerov, analýzy
súčasného stavu fakulty a zo strategických dokumentov, ktorými sa v oblasti
vysokého školstva riadi Európska únia a Slovenská republika.
Každý z parciálnych cieľov dlhodobého zámeru bude podrobnejšie
rozpracovaný, pričom sa stanovia nástroje na jeho dosiahnutie a uvedú sa
merateľné indikátory jeho plnenia. Dlhodobý zámer takto bude môcť byť
každoročne vyhodnocovaný a aktualizovaný. Pre úspešné splnenie cieľov
dlhodobého zámeru je rozhodujúce, aby si ich osvojili členovia akademickej
obce fakulty a aktívne participovali na ich napĺňaní.
Farmaceutická fakulta UK vychováva vysokoškolsky vzdelaných odborníkov
s vysokým stupňom teoretických vedomostí a praktických zručností vo
farmaceutických, ako aj v chemických, biologických, medicínskych
disciplínach, zameraných na potreby farmaceutického vzdelania. Absolventi
fakulty získavajú odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckych povolaní,
najmä farmaceut a technik pre zdravotnícke pomôcky.
Integrálnou súčasťou činnosti tvorivých pracovníkov fakulty je výskumná
práca. Jej výsledkami sa fakulta podieľa na charakteristike UK ako výskumnej
univerzity. Na fakulte sa realizuje základný a aplikovaný výskum v oblasti
farmaceutických vied a s nimi súvisiacich chemických a prírodných vied,
orientovaných na potreby farmácie.
Farmaceutický výskum tvorí základ pre vzdelávaciu činnosť fakulty v rámci
akreditovaných študijných programov bakalárskeho, magisterského a
doktorandského štúdia. Ich absolventi sa uplatňujú doma aj v zahraničí
v oblastiach všetkých farmaceutických pracovných činností.
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Poslanie fakulty
Základným poslaním FaF UK je rozvíjať a šíriť vzdelanosť, pričom ako
výskumná inštitúcia tak činí aj tvorivým vedeckým výskumom, ktorým otvára
nové horizonty vo vede i vo vzdelávaní.
FaF UK ako jediná špecializovaná farmaceutická fakulta na Slovensku:
• je referenčným bodom farmaceutického vzdelávania, vedy a výskumu;
svoj výskum realizuje nezávisle, samostatne si vyberá ciele výskumu,
a orientáciu vo výučbe, pričom na svojej pôde realizuje vedecký
výskum a vzdelávanie vo všetkých farmaceutických vedných a
študijných odboroch, v akreditovaných študijných programoch
bakalárskeho, magisterského a doktorandského vzdelávania;
• svoju výučbu zakladá na vlastnej vedeckej činnosti, na čerpaní z
najlepších
svetových
zdrojov
vedeckého
poznania
a
na
interdisciplinárnom prístupe k riešeniu problémov, pričom vedecké
poznatky sprostredkúva nielen svojim študentom, ale šíri ich aj na
mimouniverzitnom poli;
• pri vzdelávacom procese kladie dôraz najmä na oblasť vývoja, výroby,
kontroly, distribúcie a spotreby liekov, ich účinku na živé organizmy,
ako aj na oblasti súvisiace so zdravím, vrátane ochrany životného
prostredia;
• vo výskume a vývoji sa zameriava na oblasti farmácie, biomedicíny
a zdravia obyvateľstva, s dôrazom na liečivo a liek;
• podieľa sa aj na ďalšom a celoživotnom vzdelávaní svojich absolventov;
• venuje špeciálnu pozornosť ustavičnému hodnoteniu úrovne svojej
vedeckej práce a výučby tak, aby jej študenti boli vedení vynikajúcimi
odborníkmi – pedagógmi a vedcami;
• definuje svoje ciele a priority v koordinácii s UK a jej dlhodobým
zámerom rozvoja.
FaF UK majúc ambíciu byť popredným európskym centrom v oblasti
farmaceutického vzdelávania, vedy a výskumu a akademickým pracoviskom
s medzinárodnou orientáciou definuje svoje strategické ciele:
• trvalo udržiavať a rozvíjať svoju identitu farmaceutickej vzdelávacej a
vedeckej ustanovizne vysokej medzinárodnej úrovne;
• vytvárať
vynikajúce
podmienky
na
vzdelávanie
v spektre
farmaceutických študijných programov na všetkých stupňoch štúdia so
zvláštnym dôrazom na doktorandské štúdium;
• trvalo podporovať základný a aplikovaný výskum v oblasti farmácie,
biomedicíny a zdravia obyvateľstva s výsledkami porovnateľnými v
medzinárodnom meradle, pritom sa zapájať do medzinárodnej
vedeckej spolupráce a uplatňovať pri hodnotení svojej činnosti
medzinárodne používané kritériá;
• realizovať expertnú činnosť zameranú na bezprostredné potreby
spoločnosti vo všetkých farmaceutických a ďalších súvisiacich
odboroch;
• pripravovať svojich absolventov tak, aby reprezentovali nielen najvyšší
stupeň osobnej a profesionálnej kvality, ale i ľudskosti a humanizmu.
2

Z takto vymedzeného poslania vyplývajú základné princípy fakulty, podľa
ktorých sa riadi a formuje jej činnosť a akademická kultúra. Členovia
akademickej obce fakulty bez obmedzení využívajú akademické slobody a
práva pri výkone svojho povolania. Ctia si slobodu a demokraciu nielen na
vlastnej akademickej pôde, ale za svoje poslanie považuje aj šírenie týchto
princípov do celej spoločnosti. Fakulta bráni akademické slobody a práva a
svoju akademickú samosprávu a nezávislosť.
Činnosť a zámery fakulty nie sú spojené so žiadnou politickou silou, centrom
alebo smerovaním. Slúži všetkým členom spoločnosti bez ohľadu na ich vek,
pohlavie, rasu, vieru alebo náboženstvo, politické zmýšľanie, sociálny pôvod,
majetok či príslušnosť k národnosti alebo k etnickej skupine.
K základným princípom fungovania fakulty patria slobodné vzdelávanie,
slobodné vedecké bádanie, akademická samospráva, dodržiavanie pravidiel
a zodpovednosť za vlastné konanie a zodpovednosť voči spoločnosti.
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Strategické ciele v oblasti vzdelávania
Farmaceutická fakulta UK ako špecializovaná fakulta v oblasti farmácie na
Slovensku a fakulta s rešpektovaným postavením medzi európskymi
farmaceutickými fakultami:
• si zachová profil orientovaný na vzdelávanie odborníkov vo farmácii, na
ktorej je vedecké bádanie prepojené s vyučovaním;
• bude kontinuálne inovovať svoje študijné programy tak, aby sa
zachovala kompatibilita štúdia s celoeurópskymi požiadavkami na
koordináciu vzdelávania pre potreby vzájomného uznávania odbornej
kvalifikácie na výkon zdravotníckeho povolania v rámci štátov
Európskej únie, a tým na uplatnenie absolventov aj na európskom trhu
práce, ale zároveň tak, aby sa väčšmi využil mnohostranný potenciál
fakulty na prospech prípravy študentov i s ohľadom na ich vysokú
konkurencieschopnosť pri uplatnení sa v praxi;
• podporí vytváranie spoločných študijných programov viacerých fakúlt
na všetkých stupňoch štúdia;
• zapojí sa do vytvorenia a následne aplikuje preukazný a transparentný
celouniverzitný systém zabezpečenia a kontroly kvality vzdelávania;
• študentov bude formovať tak, aby sa stali kriticky uvažujúcimi a
tolerantnými osobnosťami, ktoré budú schopné prevziať zodpovedné
funkcie v spoločnosti: absolvent fakulty bude mať nielen spoľahlivé
odborné vedomosti, ale aj vysokú úroveň etických, sociálnych a
komunikačných kompetencií.
Farmaceutická fakulta UK ako vyhľadávaný a rešpektovaný partner v
celoeurópskom priestore vysokoškolského vzdelávania:
• rozšíri mieru zapojenia svojich pracovísk do medzinárodných
akademických mobilitných programov;
• bude aktívne propagovať možnosti štúdia na FaF UK nielen doma, ale
aj v zahraničí s cieľom, aby sa stabilizoval počet študentov študujúcich
v študijných programoch poskytovaných v slovenskom jazyku, a aby sa
zároveň zvýšil celkový počet študentov zo zahraničia študujúcich v
študijných programoch poskytovaných v slovenskom a anglickom
jazyku;
• bude naďalej rozvíjať štúdium v akreditovaných študijných programoch
v angličtine na magisterskom a doktorandskom stupni štúdia;
• podporí vytváranie spoločných študijných programov, predovšetkým
na doktorandskom stupni štúdia s renomovanými zahraničnými
univerzitami;
• zachová inštitucionálne členstvo fakulty a jej študentov vo významných
medzinárodných farmaceutických akademických organizáciách [napr.
EAFP (European Association of Faculties of Pharmacy), FIP
(International Pharmaceutical Federation), IPSF (International
Pharmaceutical Students' Federation), EPSA (European Pharmaceutical
Students' Association)] a bude v nich presadzovať svoje záujmy;
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Farmaceutická fakulta UK ako fakulta orientovaná na študenta a jeho
potreby:
• sa bude cielenou spoluprácou so strednými školami usilovať dosiahnuť,
aby sa na fakultu zapisovali najkvalitnejší slovenskí stredoškoláci;
• podporí rozvoj poradenstva a podpory pri štúdiu, využijúc vo väčšej
miere aj možnosti informačného systému univerzity;
• bude systematicky získavať spätnú väzbu od poslucháčov jednotlivých
stupňov štúdia i od absolventov cez ankety a prieskumy a využívať ju
pri opatreniach na zvyšovanie kvality vzdelávania;
• bude klásť dôraz na neustále zlepšovanie sociálnych podmienok
študentov a ďalej rozvinie aj starostlivosť o študentov so špecifickými
potrebami;
• udeľovaním štipendií a ocenení vynikajúcim študentom podporí
motiváciu poslucháčov dosahovať nadpriemerné študijné výsledky.
Farmaceutická fakulta UK ako iniciátor a koordinátor transferu vedomostí do
praxe:
• zavedie do praxe nové impulzy pre celoživotné vzdelávanie, ktoré je
jedným z najefektívnejších prostriedkov transferu vedomostí do praxe
a nástrojom na zvyšovanie kvalifikácie;
• celoživotné vzdelávanie prepojí s ponukou ďalšieho vzdelávania pre
absolventov fakulty, najmä v oblasti špecializačného štúdia pre
farmaceutov a ďalších zdravotníckych pracovníkov;
• rozšíri kontakty s absolventmi fakulty (alumni), bude kontinuálne
podporovať vytváranie a prehlbovanie väzieb medzi fakultou a jej
absolventmi a medzi absolventmi fakulty navzájom, posilňovanie
pocitu spolunáležitosti absolventov fakulty, ktorých bude inšpirovať
a prizývať aj na spoluprácu pri vyhľadávaní talentov pre fakultu, pri
kariérnom poradenstve pre nových absolventov a pri vzájomnej
podpore absolventov fakulty v rámci ich pracovnej činnosti.
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Strategické ciele v oblasti vedy a výskumu
Kvalita života a rozvoj spoločnosti sú podmienené úrovňou vedy, výskumu
a inovácií. Vysoká úroveň akademickej vedecko-výskumnej činnosti je
základnou podmienkou kvalitného univerzitného vzdelávania.
Farmaceutická fakulta UK ako miesto slobodného bádania:
• vykonáva vlastný vedecký výskum, ktorý patrí medzi jej základné
činnosti, pričom jej jednotlivé pracoviská a akademickí zamestnanci
bádajú slobodne a na základe rozpoznania dôležitých otázok a
problémov poznania v spoločnosti;
• zároveň aktívne určuje svoje výskumné priority; v nadväznosti na
výskumné priority UK ich vymedzuje dekan FaF UK po prerokovaní vo
Vedeckej rade FaF UK, pričom sa preferujú oblasti s mimoriadne
významným výskumným a aplikačným potenciálom.
Farmaceutická fakulta UK smeruje a podporuje svoj výskum najmä v týchto
oblastiach:
• farmácia, výskum a vývoj liečiv a liekov,
• molekulová medicína, biomedicínsky výskum a biotechnológie,
• zdravie obyvateľstva.
Farmaceutická fakulta UK ako miesto excelentnej vedecko-výskumnej
činnosti:
• posilní svoju pozíciu popredného centra farmaceutického výskumu
v prioritných oblastiach vedecko-výskumnej činnosti a v bádaní bude
klásť dôraz na kreativitu, inovácie a excelentnosť;
• identifikuje špičkové vedecko-výskumné činnosti a aktivity na
jednotlivých pracoviskách a z úrovne fakulty ich cielene podporí;
• bude podporovať medziodborové výskumné programy a integrovania
vedecko-výskumných kapacít a činností na univerzite najmä vo väzbe
na Univerzitný vedecký park, s cieľom zapojenia sa do
medziodborových projektov z veľkých medzinárodných grantových
schém (najmä Horizont 2020);
• v koordinácii s UK podporí zapojenie fakulty do medzinárodnej
vedecko-výskumnej činnosti a spolupráce v rámci Európskeho
výskumného priestoru;
• bude podporovať spoluprácu v excelentnom výskume so SAV
a s výskumnými univerzitami na Slovensku a v zahraničí;
• bude podporovať spoluprácu v rámci akademicko-podnikateľského
prostredia a partnerstvo s priemyslom a verejnými inštitúciami;
• podporí pôsobenie zamestnancov fakulty vo vedeckých a odborných
grémiách rezortného, celoštátneho a medzinárodného významu;
• zapojí sa do vytvorenia a následne aplikuje celouniverzitný systém
hodnotenia kvality vedecko-výskumnej činnosti s rešpektovaním
medzinárodných štandardov hodnotenia, pričom bude primerane
zohľadňovať všetky aktivity prospešné pre FaF UK;
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•
•
•
•

v oblasti výstupov vedecko-výskumnej činnosti bude preferovať
publikovanie
v renomovaných
vedeckých
časopisoch
a v renomovaných vydavateľstvách;
bude reflektovať progresívne trendy vo výskume, podporovať aktivity
v oblasti patentov a inovácií;
podporí organizovanie špičkových vedeckých podujatí na pôde fakulty
a univerzity;
všetkým záujemcom ponúkne odbornú, posudkovú a expertíznu
činnosť na najvyššej úrovni, najmä v oblasti farmácie, zdravotníckej
činnosti, činností v oblasti zdravotníckej legislatívy, ako aj v ďalších
oblastiach, ktoré sú predmetom činnosti fakulty.

Farmaceutická fakulta UK ako miesto výchovy budúcich vedcov:
• zachováva a kontinuálne zvyšuje úroveň doktorandského štúdia, ktoré
je kľúčovou súčasťou výskumného potenciálu fakulty;
• zapojí sa do vytvorenia a následne aplikuje celouniverzitný systém
hodnotenia kvality doktorandského štúdia;
• bude dbať na systematickú prípravu doktorandov na samostatnú
vedeckú publikačnú aktivitu, ich zapojenie do prípravy podkladov pre
žiadosti o grantové projektov, a do prezentácie výsledkov výskumu;
• bude zapájať špičkových zahraničných vedcov do výchovy a
hodnotenia doktorandov.
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Strategické ciele v oblasti ľudských zdrojov, riadenia, organizácie a
infraštruktúry
Farmaceutická fakulta UK ako atraktívny zamestnávateľ, ktorého základnými
princípmi fungovania sú autonómia, samospráva, transparentnosť
a efektivita:
• bude rozvíjať svoje ľudské zdroje:
- zapojí sa do vytvorenia a následne aplikuje celouniverzitný etický
kódex pracovníkov a študentov UK;
- bude aktívne podporovať výnimočných vedcov a pedagógov a ich
pôsobenie bude motivovať vytvorením nadštandardných pracovných
podmienok;
- podporí vynikajúcich mladých vedeckých pracovníkov v kariérnom
raste a pri ich dlhodobej stabilizácii v akademickom prostredí;
- aktívne bude vyhľadávať kvalifikovaných zamestnancov pre
obsadenie kľúčových administratívnych pozícií;
• zapojí sa do celouniverzitných projektov informatizácie, rozvoja
informačných a komunikačných technológií, zabezpečenia informačnej
a kybernetickej bezpečnosti;
• bude zlepšovať prezentáciu fakulty vo virtuálnom priestore;
• bude posilňovať prepojenie fakulty s podnikateľským sektorom a
verejnou správou s cieľom uľahčiť realizáciu programov spoločného
záujmu;
• bude rozvíjať a prehlbovať spoluprácu so stavovskou organizáciou
lekárnikov (Slovenská lekárnická komora – SLeK), Štátnym ústavom pre
kontrolu liečiv, Slovenskou farmaceutickou spoločnosťou a ďalšími
odbornými a vedeckými spoločnosťami, fakultami UK a iných vysokých
škôl a výskumnými inštitúciami doma a v zahraničí;
• bude podporovať snahu univerzity o profesionálny a výkonný
administratívny servis tak, aby sa významne zjednodušila ekonomická
a administratívna agenda (internetizácia agendy, zjednodušenie
komunikácie medzi administratívnymi zložkami, efektívne využitie
možností informačných systémov);
• zapojí sa do vytvorenia a následne aplikuje celouniverzitný systém
hodnotenia kvality v oblasti administratívnych procesov;
• zamestnanecké vzťahy bude budovať tak, aby v nich boli jasne
vymedzené kompetencie a zodpovednosť jednotlivých pracovníkov;
• bude vytvárať priaznivé, zdravé a ekologicky šetrné pracovné
prostredie pre všetkých svojich zamestnancov;
• bude priebežne vyhodnocovať a optimalizovať organizáciu a štruktúru
fakulty tak, aby tá zodpovedala dynamicky sa meniacim požiadavkám
súčasnosti a vedela na ne pružne reagovať.
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Záver
Ako integrálna súčasť Univerzity Komenského v Bratislave si jej
Farmaceutická fakulta plní aj celouniverzitné a celospoločenské funkcie,
najmä v orientácii na farmaceutickú prax. Tieto skutočnosti fakultu zaväzujú
klásť si náročné ciele vo všetkých oblastiach jej činnosti. Ako reprezentanti
akademickej obce fakulty deklarujeme týmto dlhodobým zámerom svoju
predstavu o tom, aká by mala byť naša alma mater o niekoľko rokov a sme
presvedčení, že máme dostatok odhodlania i schopností, aby sme svoje
predstavy uskutočnili.
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