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Záznam  
zo zasadnutia Akreditačnej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty, 
dňa 2. mája 2022, uskutočneného prezenčnou formou na Ul. odbojárov 10 v Bratislave i online 

formou prostredníctvom MS Teams. 
  

Prítomní členovia Akreditačnej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej 
fakulty: doc. PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD., doc. PharmDr. Jana Gallová, CSc., prof. RNDr. 
Emil Havránek, PhD., PharmDr. Jana Kubíková, PhD., MPH., prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc., 
doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD., PharmDr. Milica Molitorisová, PhD., doc. RNDr. Eva Račanská, 
CSc., PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., Kristína Tothová 

 
Online prítomní členovia AR: PharmDr. Vasil Šatnik, PhD. 
 
Neprítomní členovia AR: PharmDr. Michaela Palágyi, PhD., Ivana Stašová 
 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Schválenie Rokovacieho poriadku AR FaF UK 
4. Voľba predsedu a podpredseduAR FaF UK 
5. Prerokovanie a schválenie návrhov na akreditáciu študijných programov: 
- ŠP farmácia 
- ŠP farmaceutická chémia 
- ŠP farmakognózia 
- ŠP farmakológia 
- ŠP klinická farmácia 
- ŠP zdravotnícke a diagnostické pomôcky 
6. Záver 
 
 
K bodu 1. programu:  
V úvodnej časti zasadnutia po privítaní členov Akreditačnej rady FaF UK (ďalej AR) dekan fakulty prof. 
PharmDr. J. Klimas, PhD., MPH oboznámil prítomných s programom rokovania. Ospravedlnil 
neprítomných členov AR a skonštatoval, že AR fakulty je uznášaniaschopná na základe 
prítomnosti  11 (10 prezenčne, 1 online) členov z celkového počtu 13 členov AR s právom hlasovať. 
Dekan oboznámil prítomných s dôvodmi ustanovenia AR, predpismi upravujúcimi činnosť AR 
a úlohami AR. Zároveň oboznámil prítomných s predloženými návrhmi študijných programov, ktoré 
na svojom zasadnutí dňa 26.apríla 2022 schválila Rada študijného programu pre viac študijných 
programov FaF UK (ďalej RŠP) a prečítal uznesenia RŠP k týmto návrhom. 
V diskusii vystúpili: bez diskusného príspevku. 
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K bodu 2. programu:  
Dekan oboznámil prítomných s programom zasadnutia. 
V diskusii vystúpili: bez diskusného príspevku. 
Uznesenie č. 1.1./2022: 
AR schválila navrhnutý program zasadnutia. 
ZA: 11   PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
 
K bodu 3. programu:  
Dekan oboznámil prítomných s návrhom Rokovacieho poriadku Rady študijného programu pre viac 
študijných programov FaF UK. 
V diskusii vystúpili: bez diskusného príspevku 
Uznesenie č. 1.2./2022: 
AR schválila navrhnutý Rokovací poriadok Rady študijného programu pre viac študijných 
programov FaF UK. 
ZA: 10   PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
 
K bodu 4 programu:  
Dekan vyhlásil voľbu predsedu AR. 
V diskusii vystúpili: Dr. Molitorisová. 
Navrhnutí kandidáti a počet získaných hlasov: prof. Kuželová 
ZA:  10   PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 1 
Za predsedníčku AR bola zvolená prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc. 
 
Predsedníčka AR vyhlásila voľbu podpredsedu AR. 
V diskusii vystúpili: Dr. Molitorisová. 
Navrhnutí kandidáti a počet získaných hlasov: doc. Lukáč 
ZA:  10   PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 1 
Za podpredsedu AR bol zvolený doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD. 
 
 
K bodu 5 programu:  
Dekan a predseda RŠP prof. PharmDr. J. Klimas, PhD., MPH predložil AR na prerokovanie a 
schválenie návrh na úpravu študijného programu farmácia, uskutočňovaného v dennej forme 
v slovenskom jazyku a v dennej forme v anglickom jazyku, 
 
V diskusii vystúpili: prof. Kuželová, prof. Havránek, Dr. Kubíková, doc. Gallová 
Uznesenie č. 1.3./2022: 
AR prerokovala a schválila návrh študijného programu farmácia, uskutočňovaného v dennej 
forme v slovenskom jazyku a v dennej forme v anglickom jazyku a spolu so svojou správou k 
splneniu všetkých náležitostí ho predkladá na prerokovanie a schválenie Akreditačnej rade UK. 
ZA: 11   PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
 
Dekan a predseda RŠP predložil AR na prerokovanie a schválenie návrh na úpravu študijného 
programu farmaceutická chémia, uskutočňovaného v dennej forme v slovenskom jazyku, v dennej 
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forme v anglickom jazyku, v externej forme v slovenskom jazyku a v externej forme v anglickom 
jazyku. 
V diskusii vystúpili: bez diskusného príspevku 
Uznesenie č. 1.4./2022: 
AR prerokovala a schválila návrh študijného programu farmaceutická chémia, 
uskutočňovaného v dennej forme v slovenskom jazyku, v dennej forme v anglickom jazyku, 
v externej forme v slovenskom jazyku a v externej forme v anglickom jazyku a spolu so svojou 
správou k splneniu všetkých náležitostí ho predkladá na prerokovanie a schválenie Akreditačnej 
rade UK. 
ZA: 11    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
 
Dekan a predseda RŠP predložil AR na prerokovanie a schválenie návrh na úpravu študijného 
programu farmakognózia, uskutočňovaného v dennej forme v slovenskom jazyku, v dennej forme 
v anglickom jazyku, v externej forme v slovenskom jazyku a v externej forme v anglickom jazyku. 
V diskusii vystúpili: doc. Lukáč. 
Uznesenie č. 1.5./2022: 
AR prerokovala a schválila návrh študijného programu farmakognózia, uskutočňovaného 
v dennej forme v slovenskom jazyku, v dennej forme v anglickom jazyku, v externej forme 
v slovenskom jazyku a v externej forme v anglickom jazyku a spolu so svojou správou k splneniu 
všetkých náležitostí ho predkladá na prerokovanie a schválenie Akreditačnej rade UK. 
ZA: 10   PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0 
Hlasovania sa nezúčastnila doc. PhamDr. Silvia Bittner Fialová, PhD. z dôvodu participácie na tvorbe 
podkladov k študijných programov Farmakognózia ako osoba zodpovedná za profilový predmet 
Nové trendy v oblasti prírodných liečiv. 
 
 
Dekan a predseda RŠP predložil AR na prerokovanie a schválenie návrh na úpravu študijného 
programu farmakológia, uskutočňovaného v dennej forme v slovenskom jazyku, v dennej forme 
v anglickom jazyku, v externej forme v slovenskom jazyku a v externej forme v anglickom jazyku. 
V diskusii vystúpili: bez diskusného príspevku 
Uznesenie č. 1.6./2022: 
AR prerokovala a schválila návrh študijného programu farmakológia, uskutočňovaného 
v dennej forme v slovenskom jazyku, v dennej forme v anglickom jazyku, v externej forme 
v slovenskom jazyku a v externej forme v anglickom jazyku a spolu so svojou správou k splneniu 
všetkých náležitostí ho predkladá na prerokovanie a schválenie Akreditačnej rade UK. 
ZA: 11   PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
 
Dekan a predseda RŠP predložil AR na prerokovanie a schválenie návrh na úpravu študijného 
programu klinická farmácia, uskutočňovaného v dennej forme v slovenskom jazyku, v dennej forme 
v anglickom jazyku, v externej forme v slovenskom jazyku a v externej forme v anglickom jazyku. 
V diskusii vystúpili: prof. Kuželová, prof. Klimas 
Uznesenie č. 1.7./2022: 
AR prerokovala a schválila návrh študijného programu klinická farmácia, uskutočňovaného 
v dennej forme v slovenskom jazyku, v dennej forme v anglickom jazyku, v externej forme 
v slovenskom jazyku a v externej forme v anglickom jazyku a spolu so svojou správou k splneniu 
všetkých náležitostí ho predkladá na prerokovanie a schválenie Akreditačnej rade UK. 
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ZA:  11   PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0 
 
 
Dekan a predseda RŠP predložil AR na prerokovanie a schválenie návrh na úpravu študijného 
programu zdravotnícke a diagnostické pomôcky, uskutočňovaného v dennej forme v slovenskom 
jazyku. 
V diskusii vystúpili: Dr. Molitorisová, Dr. Kubíková, prof. Klimas, prof. Havránek 
Uznesenie č. 1.8./2022: 
AR prerokovala a schválila návrh študijného programu zdravotnícke a diagnostické pomôcky, 
uskutočňovaného v dennej forme v slovenskom jazyku a spolu so svojou správou k splneniu 
všetkých náležitostí ho predkladá na prerokovanie a schválenie Akreditačnej rade UK. 
ZA: 11   PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
 
K bodu 6 programu:  
Predsedníčka AR v závere zasadania poďakovala členom AR za účasť, podnetné námety a za 
konštruktívny a vecný prístup k rokovaniu AR a RŠP poďakovala za kvalitne spracované materiály. 
 
 
 
 

 
V Bratislave, 2.5.2022 

prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc. 
predsedníčka AR FaF UK 

 
  
 
 


