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VNÚTORNÝ SYSTÉM ZABEZPEČENIA KVALITY NA FARMACEUTICKEJ FAKULTE 
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

VYHODNOTENIE PLNENIA ŠTANDARDOV KVALITY  

  

Stav k 31.12.2021 

 

Kritériá na vyhodnocovanie štandardov pre vnútorný systém  

1. Na vyhodnocovanie plnenia štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality (ďalej 
len „štandardy VS“) pracovné skupiny a zamestnanci agentúry používajú kritériá na 
vyhodnocovanie štandardov pre vnútorný systém – VS kritériá. 

2. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu VS 2 Politiky na zabezpečovanie kvality (čl. 2 
štandardov pre vnútorný systém)  

VS 2.1.1. Vysoká škola stanovila a uplatňuje politiky na zabezpečovanie kvality ako súčasť 
strategického riadenia školy. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
FaF UK stanovila Politiky FaF v Dlhodobom zámere 

rozvoja FaF na roky 2021-2027 (časť 3) v súlade s 

politikami UK v oblasti zabezpečovania kvality v  
Dlhodobom zámere rozvoja UK na roky 2021-2027 

(časť 3.1.2) 
vo Vnútornom predpise UK: Vnútorný systém 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 

Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „VP 

VSK č. 23/2021“) 

Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
je v súlade s: 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_

2021-2027.pdf 
  

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/ 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-

_Vp_2021_23.pdf 

VS 2.1.2. Vysoká škola prijala primárnu zodpovednosť za kvalitu poskytovaného 
vzdelávania na všetkých súčastiach vysokej školy, na všetkých úrovniach a vo všetkých 
aspektoch. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Zodpovednosť je všeobecne  deklarovaná v poslaní 

DZ FaF na str. 6  a 7: orientácia na kvalitu a  

celospoločenská zodpovednosť – pozn. v porovnaní 

s UK DZ str. 9:  Strategické ciele + 3.1.2 zodpovedá 

za kvalitu všetkých činností a na všetkých 

súčastiach  

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/ 
Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
je v súlade s DZ UK: 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_20

21-2027.pdf 
  

VS 2.2.1. Vysoká škola má vo svojich strategických dokumentoch, najmä v dlhodobom 
zámere, jasne vymedzené poslanie. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 

Štandard splnený čiastočne 
Súčasťou DZ je aj Poslanie. 
Štatút FaF z r. 2008, str. 5, 2. Odd., čl.2  ... iné 
znenie poslania+ odvolanie sa na prílohu (chýba): 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/ 
Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
je v súlade s DZ UK: 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/
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4) Úplné znenie poslania (misie) fakulty je v prílohe 
tohto štatútu... 
 (pozn. UK: ak je iného znenia, ako Poslanie, ktoré 

tvorí Prílohu 1 Štatútu UK. Obe znenia je potrebné 

zosúladiť.) 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_20

21-2027.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty 

/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf + príloha podľa tohto dokument chýba 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_19.pdf 

VS 2.2.2. Vysoká škola napĺňa svoje poslanie vymedzené vo svojich strategických 
dokumentoch. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený čiastočne 
Pravidelné hodnotiace správy (vzdelávacej činnosti, 

VVČ, DZ, ŠP) s hodnotením napĺňania Poslania UK 
  
Posudzovatelia sa sústreďujú na vyhodnotenie 

dôkazov, že vysoká škola Poslanie dôsledne napĺňa 

a Poslanie je jasne komunikované so 

zainteresovanými stranami vysokej školy. K 

Poslaniu je potrebné vzťahovať DZ UK (splnené), 

DZ fakúlt (splnené),  opisy ŠP sú dostupné v 

Akreditačných spisoch – ich aktualizácia podľa VS, 

v r. 2021  + nezverejnené 

Príklady zdrojov dôkazov: a/Dôkazy o komunikácii poslania so zainteresovanými 

stranami vysokej školy, b/ Dôkazy o napĺňaní poslania v cieľoch, politikách, 

procesoch a výsledkoch vysokej školy: a/ 1.Zápisnice z VR FaF 

(https://www.fpharm.uniba.sk/veda-a-vyskum/vedecka-rada/zapisnice-a-

dokumenty/ 
2. Výročné správy  o činnostiach FaF UK - zahŕňajú vzdelávaciu činnosť, VVČ a 

prehľad o spolupráci so zainteresovanými stranami, zdroj: 

https://www.fpharm.uniba.sk/o-fakulte/legislativa-a-dokumenty/vyrocne-

spravy/). 
3. Opisy ŠP: https://liveuniba-

my.sharepoint.com/personal/liebl1_uniba_sk/_layouts/15/onedrive.aspx - treba 

zverejniť 

b/ strategické ciele formulované v politikách FaF a ich napĺňanie prostredníctvom 

štruktúr a  v procesoch 

VS 2.3.1. Vysoká škola má vo svojich strategických dokumentoch, najmä v dlhodobom 
zámere, jasne určené strategické ciele z hľadiska ňou uskutočňovaných vzdelávacích 
činností, tvorivých činností a ďalších súvisiacich aktivít. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
FaF UK má v DZ stanovené špecifické strategické 

ciele v oblasti vzdelávania, v oblasti výskumu,  v 

oblasti riadenia ľudských zdrojov a infraštruktúry 

a v oblasti spoločenskej zodpovednosti. 
  

Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
je v súlade s DZ UK: 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_202

1-2027.pdf 

VS 2.3.2. Strategické ciele vysokej školy v strategických dokumentoch sú v súlade s jej 
poslaním. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Dlhodobý zámer FaF UK 

Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 

VS 2.4.1. Vysoká škola má formalizované a zavedené politiky na zabezpečovanie kvality a 
dôsledne sa nimi riadi. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený čiastočne 
1.      Dlhodobý zámer FaF UK 
2.      VP VSK č. 23/2021 – postupy 

implementácie naprieč štruktúrami FaF 
3.      Neaktuálny Štatút FaF (poslanie) vs 

Štatút UK, VP 9/2015 
4.      Organizačný poriadok FaF UK  
Referencia na : 
a) Organizačný poriadok Univerzity 

Komenského v Bratislave (VP č. 16/2021) 

1. Politiky zabezpečovania kvality vysokej školy. Postupy ich implementácie na 

pracoviskách vysokej školy:  

1.1 https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/ 

Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
1.2.https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-

_Vp_2021_23.pdf 
1.3 štandardný postup distribúcie, oboznamovania dotknutých osôb, zmien v 

súvisiacich procesoch, monitorovania priebehu a hodnotenia,... -doplniť.  

 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty%20/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty%20/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_19.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/veda-a-vyskum/vedecka-rada/zapisnice-a-dokumenty/
https://www.fpharm.uniba.sk/veda-a-vyskum/vedecka-rada/zapisnice-a-dokumenty/
https://www.fpharm.uniba.sk/o-fakulte/legislativa-a-dokumenty/vyrocne-spravy/
https://www.fpharm.uniba.sk/o-fakulte/legislativa-a-dokumenty/vyrocne-spravy/
https://liveuniba-my.sharepoint.com/personal/liebl1_uniba_sk/_layouts/15/onedrive.aspx
https://liveuniba-my.sharepoint.com/personal/liebl1_uniba_sk/_layouts/15/onedrive.aspx
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/
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b) Organizačný poriadok Rektorátu Univerzity 

Komenského v Bratislave (VP 10/2021) 
 Ďalšie zdroje dôkazov politiky zabezpečovania 

kvality na FaF - linky: 
•       Zasadnutie VF, Kolégia dekana fakulty, 

AS FaF, VR – zápisnice o VSK a príprave 

VHS 
•       Mítingy a rozhovory so zamestnancami 

katedier a súčastí FaF – zápisnice  
•       Štatút Rady kvality FaF UK, VP č. 5/2021, 

menovanie členov, 1. zasadnutie RK FaF – 

zápisnice 
•       RK FaF – príprava VHS pre UK, 

zmapovanie a identifikácia oblastí na 

zlepšovanie a implementovať 

mechanizmus na odstraňovanie 

nedostatkov (VSK) (k 31.12.2021) 

2. Rozhovory pracovnej skupiny so zamestnancami a študentami o zavádzaní politík 

zabezpečovania kvality na jednotlivých pracoviskách, v jednotlivých študijných 

programoch.  

3. Záznamy o overovaní dodržiavania politík kvality na pracoviskách vysokej školy. 

Správa o pravidelnom hodnotení vnútorného systému zabezpečovania kvality – bude 

periodicky pripravované. Aktuálne dostupné:  

3.1https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty 

/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf 
3.2.Organizačný priadok FaF UK (schválený AS FaF UK, platný od 13. 5. 2008)  
– Príloha č. 1: Organizačná štruktúra, zameranie pedagogickej a výskumno-vývojovej 

práce katedier FaFUK  
– Príloha č. 2: Prevádzkový poriadok dekanátu FaF UK  
– Dodatok 1 (od 10. 03. 2015) 
– Dodatok 2 (od 02. 05. 2018) 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Organizacny_

poriadok_FaFUK_2008.pdf 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VP_4_21_S__t

atu__t_FaF_UK_240621__1_.pdf 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-

_Vp_2021_23.pdf  

VS 2.4.2. Vysoká škola má vytvorené vhodné štruktúry koherentného vnútorného systému 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania pre celú inštitúciu. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený čiastočne 
  
1.      Dlhodobý zámer FaF 
2.      VP VSK č. 23/2021 
3.      Štatút UK, VP 9/2015 
4.      Štatút FaF 2008 – aktualizovať 
5.      Org. poriadok UK (VP č. 16/2021) vs 

Organizačný poriadok FaF UK 

(schválený AS FaF- 2008) 
Organizačný poriadok RUK (VP 10/2021) 
Organizačné poriadky súčastí UK 

 1. https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/ 
Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
2. https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-

_Vp_2021_23.pdf 
3.VP č. 15/2021, https://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/vecny-register/a-zakladne-

predpisy-uk/1-statut-uk/ 
4.https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_ak

tualny_AS211008.pdf 
Tiež aktualizovať štruktúry (grémiá, právomoci a zodpovednosť pracovníkov, ich úlohy, 

požiadavky na kompetencie ) a premietnuť do Org. poriadku FaF a jej súčastí v zmysle 

nových požiadaviek na kvalitu. 
5.Organizačný priadok FaF UK (schválený AS FaF UK, platný od 13. 5. 2008): 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Organizacny_poriad

ok_FaFUK_2008.pdf 
– Príloha č. 1: Organizačná štruktúra, zameranie pedagogickej a výskumno-vývojovej práce 

katedier FaF UK  (2008) – Aktualizovať na https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/ 

Legislativa_a_dokumenty/Organizacna_struktura_katedier.pdf 
– Príloha č. 2: Prevádzkový poriadok dekanátu FaF UK (2008), 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Prevadzkovy_poriad

ok_dekanatu.pdf 
– Dodatok 1 (od 10. 03. 2015) – ustanovenie riaditeľa lekárne: očakávaná zmena v 2021 (!) 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dodatok1_k_Organi

zacnemuPoriadkuFaF_2015-03-10.pdf 
– Dodatok 2 (od 02. 05. 2018): program pre absolventov fakulty: 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Smernica_2_2018_D

odatok2_k_OrganizacnemuPoriadku_2018-05-02.pdf 
Súčasti FaF sú zahrnuté v Organizačnom poriadku FaF UK (bod 5.). 

VS 2.4.3. Vysoká škola má vytvorené procesy koherentného vnútorného systému 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania pre celú inštitúciu. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty%20/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty%20/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Organizacny_poriadok_FaFUK_2008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Organizacna_struktura_katedier.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Prevadzkovy_poriadok_dekanatu.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dodatok1_k_OrganizacnemuPoriadkuFaF_2015-03-10.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Smernica_2_2018_Dodatok2_k_OrganizacnemuPoriadku_2018-05-02.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Organizacny_poriadok_FaFUK_2008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Organizacny_poriadok_FaFUK_2008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Organizacny_poriadok_FaFUK_2008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/
https://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/vecny-register/a-zakladne-predpisy-uk/1-statut-uk/
https://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/vecny-register/a-zakladne-predpisy-uk/1-statut-uk/
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Organizacny_poriadok_FaFUK_2008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Organizacny_poriadok_FaFUK_2008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Organizacny_poriadok_FaFUK_2008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Organizacna_struktura_katedier.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Prevadzkovy_poriadok_dekanatu.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Prevadzkovy_poriadok_dekanatu.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Prevadzkovy_poriadok_dekanatu.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dodatok1_k_OrganizacnemuPoriadkuFaF_2015-03-10.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dodatok1_k_OrganizacnemuPoriadkuFaF_
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dodatok1_k_OrganizacnemuPoriadkuFaF_
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Smernica_2_2018_Dodatok2_k_OrganizacnemuPoriadku_2018-05-02.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Smernica_2_2018_Dodatok2_k_
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Smernica_2_2018_Dodatok2_k_
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Štandard splnený čiastočne 
1.      Štatút UK, VP 9/2015 
2.      Štatút FaF UK r. 2008 
3.      VP VSK č. 23/2021 
4.      Študijný poriadok UK 
5.      Študijný poriadok FaF 
7.      Organizačný poriadok UK v Bratislave (VP č. 16/2021) 
8.      Organizačný poriadok Rektorátu UK (VP 10/2021) 
9.      Organizačné poriadky súčastí UK - Organizačný priadok 

FaF UK, platný r 2008 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/VP_2015_09.pdf 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty

/ 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/V

P_4_21_S__tatu__t_FaF_UK_240621__1_.pdf 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/

VSK_-_Vp_2021_23.pdf 

Studijny_poriadok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_Studijn 

yPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf  

Charakteristika procesov vnútorného systému/VS (karty procesov, 
 alebo popis procesov, procesná mapa alebo zoznam procesov VS , 
 monitorované ukazovatele). 
 Záznamy preukazujúce súlad procesov s politikami podľa procesu: 
 Treba pripraviť SOP (štandardné operačné postupy) s cieľom evidencie: 

záznamu spätnej väzby, prezenčná listina, objednávka 
materiálu a pod.). Správa o pravidelnom hodnotení VSK. 
 Návrh na vytvorenie: metodického postupu na „zber“ údajov: 
METODICKÝ POSTUP xy/202x / systematický zber údajov/ dát (IT) 

VS 2.4.4. Vysoká škola vo vnútornom systéme vymedzila právomoci, pôsobnosť a 
zodpovednosť jednotlivých štruktúr, vedúcich zamestnancov, ďalších zamestnancov a iných 
zainteresovaných strán za zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania a súvisiacich 
činností. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený čiastočne 
  
  
1.      Štatút UK, VP 9/2015 
2.      Štatút FaF UK 2008 
3.      VP VSK č. 23/2021 
4.      Študijný poriadok UK 

5.      Študijný poriadok FaF 
6.  Organizačný priadok FaF UK (schválený AS FaF UK, 2008) 
7. Organizačný poriadok UK VP č. 16/2021 a dodatok č. 5 a        
Organizačný poriadok Rektorátu UK VP č. 22/2021, oba 
účinné od 1.1.2022 

 

  
  

1.https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/VP_2015_09.pdf 

2.https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumen

ty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf - aktualizovať 

3.https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvali

ty/VSK_-_Vp_2021_23.pdf 

4. https://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/vecny-register/b-

studium/1-studijny-poriadok-uk/  

5.https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumen

ty/Studijny_poriadok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_S

Prilohami_schvalenyASUK.pdf 

6.https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumen

ty/Organizacny_poriadok_FaFUK_2008.pdf 
– Príloha č. 1: Organizačná štruktúra, zameranie pedagogickej a 

výskumno-vývojovej práce katedier FaF UK  (2008) - 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty

/Organizacna_struktura_katedier.pdf.  

Príloha č. 2: Prevádzkový poriadok dekanátu FaF UK (2008), 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty

/Prevadzkovy_poriadok_dekanatu.pdf 
– Dodatok 1 (od 10. 03. 2015) – ustanovenie riaditeľa lekárne: 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty

/Dodatok1_k_OrganizacnemuPoriadkuFaF_ 

2015-03-10.pdf 
– Dodatok 2 (od 02. 05. 2018): program pre absolventov fakulty: 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty

/Smernica_2_2018_Dodatok2_k_ 
OrganizacnemuPoriadku_2018-05-02.pdf 

Menovania a pracovné náplne dotknutých osôb - dostupné na HR. 
7. https://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/vecny-register/a-zakladne-

predpisy-uk/2-organizacny-poriadok-uk-a-rektoratu-uk/ 

Správa o pravidelnom hodnotení vnútorného systému zabezpečovania 

kvality. Rozhovory so zodpovednými osobami – príprava 08/2022. 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Organizacny_poriadok_FaFUK_2008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Organizacny_poriadok_FaFUK_2008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VP_4_21_S__tatu__t_FaF_UK_240621__1_.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VP_4_21_S__tatu__t_FaF_UK_240621__1_.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Organizacny_poriadok_FaFUK_2008.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_16.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_22.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Organizacny_poriadok_FaFUK_2008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Organizacny_poriadok_FaFUK_2008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Organizacna_struktura_katedier.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Prevadzkovy_poriadok_dekanatu.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Prevadzkovy_poriadok_dekanatu.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Prevadzkovy_poriadok_dekanatu.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dodatok1_k_OrganizacnemuPoriadkuFaF_2015-03-10.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dodatok1_k_OrganizacnemuPoriadkuFaF_
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dodatok1_k_OrganizacnemuPoriadkuFaF_
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Smernica_2_2018_Dodatok2_k_OrganizacnemuPoriadku_2018-05-02.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Smernica_2_2018_Dodatok2_k_
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Smernica_2_2018_Dodatok2_k_
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VS 2.5.1. Vysoká škola má na fungovanie vnútorného systému vyčlenené dostatočné 
personálne zdroje, ktoré zodpovedajú jej veľkosti a rozsahu uskutočňovaných vzdelávacích, 
tvorivých a ďalších súvisiacich činností. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 

Štandard splnený čiastočne 

·       Pravidlá určovania požiadaviek na výber vysokoškolských 

učiteľov (VP VSK č. 23/2021 Jedenásta časť) 

FaF UK: Zásady výberového konania na obsadzovanie 

pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest 

výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a 

funkcií vedúcich zamestnancov UK. 

Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje hlasovanie výberovej 
komisie podľa čl. 5 VP č. 14/2014 Zásady výberového konania. 
Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou 
sa upravuje hlasovanie výberovej komisie podľa čl. 5 vp č. 
14/2014 Zásady výberového konania na obsadzovanie 
pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest 
výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a 
funkcií vedúcich zamestnancov.</output> 
Predpis je účinný od 01. 11. 2014. 

·       Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a 

docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie 

funkcií profesorov na UK (VP VSK č. 23/2021 Dvanásta 

časť) 

·       Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na 

UK (VP č. 24/2021) viď link hab. a inaug. 

konania...doplniť 3x FaF linky + 2x UK linky 

·       Pravidlá overovania dostatočného priestorového 

materiálneho, technického, informačného a 

personálneho zabezpečenia uskutočňovania študijných 

programov (VP VSK č. 23/2021 Štrnásta časť) 

·       Príkaz rektora o úprave pracovných pomerov 

vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a 

umeleckých pracovníkov na UK (Príkaz rektora UK 

1/2013) 

·       Zásady uzatvárania pracovného pomeru na miesta 

vysokoškolských učiteľov vo funkciách hosťujúci profesor 

alebo hosťujúci docent (Opatrenie rektora 10/2002) 

·       Pracovný poriadok UK v znení dodatkov č. 1 až 2 (VP 

5/2013 schválený AS UK Úplné znenie VP 11/2008) 

Chýba VP na obsadzovanie prac. miest 

Politiky vysokej školy v oblasti zabezpečovania, rozvoja, hodnotenia a 

odmeňovania zamestnancov: 

 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, 

funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov: 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_14.pdf  

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_24.pdf  

 Kvalifikačné a ďalšie požiadavky na obsadzovanie pracovných pozícií. 
Zoznam zamestnancov. Pracovný poriadok UK: 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2008/Vp_2008_11.pdf  
 https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2013/Vp_2013_05.pdf 
doplniť linky na zdroje FaF Referát ľudských zdrojov: Prebieha 
aktualizácia: 

-Politiky pre určovanie prácnosti a plánovanie pracovnej záťaže 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Dôkazy o pridelení 

dostatočnej pracovnej kapacity pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov (napr. Úväzkové listy, Pracovné výkazy a pod.).  

-Databáza o systematizovaných pracovných miestach. 

-Záznamy hodnotenia zamestnancov. 

-Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia.  

-Záznamy o rozvoji a vzdelávaní zamestnancov – obsiahnuť 

v charakteristike o pedagogickej a tvorivej činnosti zamestnancov 

 

VS 2.5.2. Vysoká škola má na fungovanie vnútorného systému vyčlenené dostatočné 
finančné zdroje, ktoré zodpovedajú jej veľkosti a rozsahu uskutočňovaných vzdelávacích, 
tvorivých a ďalších súvisiacich činností. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 

Štandard splnený čiastočne 

  

V DZ sa uvádza (3.1.2), že vnútorný systém je dostatočne zdrojovo zabezpečený 

(organizačné, kompetenčné, ľudské, finančné, informačné zdroje) 

  

V rozpočte UK nie sú účelovo vyčlenené prostriedky na fungovanie vnútorného systému. 

ani v Štatúte UK. 

-      Základné pravidlá hospodárenia (Smernica rektora č. 2/2005), 

-      Základné pravidlá podnikateľskej činnosti na UK (VP /2005), 

-      Smernica rektora UK Nakladanie s majetkom UK (VP č. 18/2010), 

-      Smernica rektora UK Pravidlá vytvárania a použitia Garančného a rizikového účtu 

UK (VP č. 12/2012) 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/

Vnutorny_system_kvality/ 

Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-

2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 

v súlade s UK 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/202

1/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-

2027.pdf 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/

Vnutorny_system_kvality/VSK_-

_Vp_2021_23.pdf 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_14.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_24.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2008/Vp_2008_11.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2013/Vp_2013_05.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
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-      Smernica rektora UK o obehu a kontrole účtovných dokladov UK (VP č. 4/2013), 

-      Smernica rektora UK Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 

záväzkov UK (VP č. 9/2019) 

-      Smernica rektora UK o povinnej evidencii a povinnom zverejňovaní zmlúv (VP č. 

2/2020) 

-      Smernica rektora UK Finančná kontrola a vnútorný audit na UK (VP č. 16/2020) 

-      Smernica rektora UK o verejnom obstarávaní (VP č. 17/2020). 

-      Pravidlá overovania dostatočného priestorového, materiálneho, technického, 

informačného a personálneho zabezpečenia uskutočňovania študijných programov 

(VP VSK č. 23/2021 Štrnásta časť) 

-      Metodika rozdelenia štátnej dotácie 

  

  

Dôkazy: Politiky vnútorného hospodárenia 

vysokej školy, vrátane pravidiel na 

vykonávanie podnikateľskej činnosti. 

Rozpočet vysokej školy a súčastí. Správy o 

hospodárení vysokej školy a súčastí vysokej 

školy.  

Správa o pravidelnom hodnotení vnútorného 

systému zabezpečovania kvality – vždy za 

predchádzajúci akad. rok k 31/ 08/2022  

Správy o hodnotení študijných programov. 

Rozhovory pracovnej skupiny so 

zamestnancami a študentami vysokej školy 

sú dostupné v zápisniciach daného orgánu 

(VF, RK KD, AS, VR FaF,..., kde sa 

diskutovalo - zápisnice 

Metodika a spôsob rozdelenia osobných 

príplatkov pre pracovníkov fakulty, financií 

na príplatky za výučbu v anglickom programe 

a financií na tovary a služby FaF (dopln. link) 

 

VS 2.5.3. Vysoká škola má na fungovanie vnútorného systému vyčlenené dostatočné 
materiálne zdroje, ktoré zodpovedajú jej veľkosti a rozsahu uskutočňovaných vzdelávacích, 
tvorivých a ďalších súvisiacich činností. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený čiastočne 
  
−      Štatút UK (Štatút FaF UK, 2008) 

−      Pravidlá overovania dostatočného priestorového, materiálneho, technického, 

informačného a personálneho zabezpečenia uskutočňovania študijných programov 

(VP VSK č. 23/2021 Štrnásta časť) 
−      Metodika rozdelenia štátnej dotácie 
  
−     Postupy pre odpisovanie hmotného a nehmotného majetku UK (VP č. 2/2009), 
−     Organizačný a prevádzkový poriadok Centra informačných technológií UK (VP č. 

27/2017 Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 29/2002 Organizačný a 

prevádzkový poriadok IIKS UK), 
  

. 

Dôkazy:  Postupy nakladania s majetkom 

vysokej školy. Postupy pre obstarávanie a 

nákup. Postupy pre používanie a údržbu 

majetku. Postupy hodnotenia zdrojov pre 

zabezpečovanie a rozvoj študijných 

programov, súvisiacich tvorivých činností a 

podpory a služieb pre študentov. Súvisiace 

záznamy preukazujúce dodržiavanie 

postupov. Rozhovory s učiteľmi a 

zamestnancami vysokej školy. Pravidlá a 

postupy ochrany životného prostredia. 
Metodika a spôsob rozdelenia osobných 

príplatkov pre pracovníkov fakulty, financií 

na príplatky za výučbu v ang. programe a 

financií na tovary a služby FaF (link). 

VS 2.6.a.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú zapojenie študentov 
do zabezpečenia kvality. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
  
Zapojenie študentov UK do všetkých štruktúr a procesov na zabezpečenie kvality na UK 
je zabezpečené 
- strategickými cieľmi Dlhodobého zámeru UK 
- ustanoveniami  VP VSK č. 23/2021 (najmä Prvá a Druhá časť) 
- získavaním a vyhodnocovaním študentskej spätnej väzby hodnotením predmetov, 
vyučujúcich a študijných programov 
- zapájaním študentov do tvorivej činnosti účasťou na publikovaní a spoluriešení 
projektov. Úroveň aktivizácie a motivácie vyučujúcim je v súlade s popisom študijného 
programu. 
  

Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-

2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf

/Vnutorny_system_kvality/VSK_-

_Vp_2021_23.pdf 
Členstvo študentov v radách (RK FaF, RŠP 

FaF, AR FaF ), resp. iné štruktúry 
Doplniť linky na zverejnené prieskumy 

názoru študentov k hodnoteniu predmetov,.. 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
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Doplniť údaje k ŠVČ, ZP, Erasmus + výstupy, 

štatistika o zapojení sa do APVV, VEGA, 

ďalšie. 

VS 2.6.a.2. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú zapojenie externých 
zainteresovaných strán do zabezpečenia kvality. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
  
Zapojenie externých zainteresovaných strán do všetkých štruktúr a 
procesov na zabezpečenie kvality na UK je zabezpečené 
- strategickými cieľmi Dlhodobého zámeru UK 
- ustanoveniami  VP VSK č. 23/2021 (najmä Prvá a Druhá časť) 

Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-

2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
v súlade s 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_
rozvoja_UK_2021-2027.pdf 
Členstvo zainteresovaných strán vo Vedeckej rade, v RK FaF:  

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kv

ality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf  

RŠP FaF, AR FaF t.č. sa vytvárajú – doplniť odkazy - linky  

VS 2.6.b. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú previazanie vzdelávania 
a tvorivých činností, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu 
vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený čiastočne 
  
-      Poslanie FaF UK je formulované aj v Štatúte FaF aj v DZ – 

potreba zosúladiť s DZ 
-      Dlhodobý zámer FaF UK 
-      VP VSK č. 23/2021 
a) Tvorivá činnosť na UK je preukázateľne previazaná so štúdiom v 

súlade s Pravidlami výberu vyučujúcich jednotlivých predmetov 

študijných programov, ktoré zabezpečujú úroveň tvorivej činnosti 

hlavnej zodpovednej osoby a zodpovedných osôb študijného 

programu. Výsledky tvorivej činnosti hlavnej zodpovednej osoby a 

zodpovedných osôb študijného programu, ktorí  sú 

zamestnancami UK na funkčnom mieste docenta alebo profesora 

na ustanovený týždenný pracovný čas a výsledky ich pracovnej 

činnosti musia dosahovať aspoň medzinárodnú úroveň. 
b) Pri habilitačných a inauguračných konaniach musí skupina 5 

osôb (ďalej ako „HaI skupina“) zabezpečujúcich kvalitu týchto 

konaní vedecky alebo umelecky pôsobiť na UK na ustanovený 

týždenný pracovný čas v odbore habilitačného a inauguračného 

konania alebo v súvisiacom odbore. Minimálne dve osoby so HaI 

skupiny sú vo funkcii profesora ostatné osoby sú aspoň vo funkcii 

docenta. 
-          

 

 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokum

enty /STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf + príloha k 

dokumentu chýba 
-Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-

2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
  

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_

kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf 
  
Doložiť a/  + b/... obe v procese 
  
  

VS 2.6.c. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú podporu 
internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, aby jej miera 
zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom vysokej školy, cieľom a výstupom vzdelávania a 
potrebám zainteresovaných strán. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
  
Internacionalizácia vzdelávania je strategickým cieľom 

definovaným v DZ. 
  

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_

rozvoja_UK_2021-2027.pdf 
  
Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-

2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty%20/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty%20/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
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VP č. 7/2012 Smernica rektora UK Pravidlá tvorby, rozdelenia a 

použitia finančných prostriedkov určených na podporu 

zahraničných mobilít doktorandov. 
  
VP č. 3/2016 Smernica rektora UK o pôsobnosti UK a jej fakúlt v 

rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. 
  
VP č. 11/2016 Smernica rektora UK, ktorou sa upravujú 

podmienky uzatvárania zmlúv v súvislosti so štúdiom zahraničných 

študentov na UK v znení dodatku č. 1. 
  
OR č. 8/2002 Rokovací poriadok koordinačnej porady na 

prerokovanie ponuky zahraničných pobytov študentov a 

pracovníkov UK. 

  
https://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/vecny-register/b-

studium/8-zahranicne-studium-a-zahranicni-studenti/ 
 
Odkazy na implementáciu internacionalizácie na FaF je potrebné 

doplniť 

VS 2.6.d.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú ochranu proti 
akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
  
Strategické ciele v DZ (3.2.3) 
Etický kódex a pravidlá tvorivej činnosti UK (VP VSK č. 23/2021 

ôsma časť) 
Etická rada UK (VP č. 24/2016 Rokovací poriadok ER UK) 
Pravidlá preskúmavania podnetov študentov (VP VSK č. 23/2021 

Siedma časť)  

Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-

2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
v súlade s 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_

rozvoja_UK_2021-2027.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_23.pdf 
https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/eticka-rada-uk/ 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_24.pdf 

VS 2.6.d.2. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú ochranu proti 
akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie zamestnancov. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
−       Strategické ciele v DZ (3.2.1) 
−       Pracovný poriadok UK v znení dodatkov č. 1 až 2 (VP 

5/2013) 
−       Kolektívna zmluva na aktuálny rok zverejnená na webovej 

stránke UK 
−       Etický kódex a pravidlá tvorivej činnosti UK (VP VSK č. 

23/2021 ôsma časť) 
−       Etická rada UK 
−       VP č. 24/2016 Rokovací poriadok ER UK 

Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-

2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
v súlade s 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_ro

zvoja_UK_2021-2027.pdf 
https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/eticka-rada-uk/ 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_24.pdf 
  
Etická komisia a Kódex EK FaF zameraný na VŠ 2.6.d.2 – s odkazom 

na UK - doplniť 

VS 2.6.d.3. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú ochranu proti 
akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie uchádzačov. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
-   Pravidlá prijímacieho konania na UK (VP č. 4/2021) 
-   Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získanie 

práv na habilitačné konania a inauguračné konania na 

Univerzite Komenského v Bratislave (VP č. 25/2021) 
-    Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na 

Univerzite Komenského v Bratislave (VP č. 24/2021) 
-   Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a 

docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií 

profesorov na UK (VP VSK č. 23/2021 Dvanásta časť)Všeobecné 

kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a 

   
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_25.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_24.pdf  

 

FaF: v príprave schvaľovanie konkretizácie pre FaF UK 

 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/

VSK_-_Vp_2021_23.pdf 

 

https://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/vecny-register/b-studium/8-zahranicne-studium-a-zahranicni-studenti/
https://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/vecny-register/b-studium/8-zahranicne-studium-a-zahranicni-studenti/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_23.pdf
https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/eticka-rada-uk/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_24.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/eticka-rada-uk/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_24.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_25.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_24.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
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konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na UK 

(VP VSK č. 23/2021 Dvanásta časť) 
                Pravidlá určovania požiadaviek na výber 

vysokoškolských učiteľov (VP VSK č. 23/2021 Jedenásta 

časť)Pravidlá určovania požiadaviek na výber vysokoškolských 

učiteľov (VP VSK č. 23/2021 Jedenásta časť) 

VS 2.6.e. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú zachovávanie vedeckej 
integrity a dodržiavanie akademickej etiky, ostražitosť voči plagiátorstvu a ďalším 
akademickým podvodom, umožňujú ich odhaľovanie a zaručujú vyvodenie dôsledkov. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Strategické ciele v DZ (1.1.5) 
Etický kódex a pravidlá tvorivej činnosti UK (VP VSK č. 23/2021 

Ôsma časť) 
Rokovací poriadok Etickej rady UK (VP č. 24/2016) 
 EK FaF sú orientované na animálne projekty a biomedicíncky 

výskum – preto link na UK. 

 Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-

2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
v súlade s 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_ro

zvoja_UK_2021-2027.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_23.pdf 
https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/eticka-rada-uk/ 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_24.pdf 
EK/EK Kódex FaF zameraný na VŠ 2.6.d.2– s odkazom na UK (link) 

VS 2.6.f. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú efektívne a 
transparentné mechanizmy preskúmavania podnetov, ktorými sa študent domáha ochrany 
svojich práv alebo právom chránených záujmov, alebo poukazuje na konkrétne nedostatky v 
činnosti alebo v nečinnosti vysokej školy. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Strategický cieľ v DZ (1.2.2.) 
Pravidlá preskúmavania podnetov a iných obdobných podaní 

študentov (VP VSK Č. 23/2021 Siedma časť). 

Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-

2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/

VSK_-_Vp_2021_23.pdf 

VS 2.6.g. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú súlad a dodržiavanie 
všeobecne záväzných predpisov a vnútorných predpisov vysokej školy. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
(VP č. 22/2021)   Organizačný poriadok RUK 
Oddelenie legislatívy a právnych služieb a 
Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu 
Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje proces prípravy 

vnútorných predpisov UK (VP č. 1/2013) 

  
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2013/Vp_2013_01.pdf 
referencia na RUK 

VS 2.6.h.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú kontinuálne 
zlepšovanie kvality činností vykonávaných vysokou školou. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Strategické ciele v DZ (3.1.2) 
VP VSK č. 23/2021 (najmä Prvá časť) 
  

Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
v súlade s 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_

UK_2021-2027.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-

_Vp_2021_23.pdf 

VS 2.6.h.2. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú rozvoj kultúry kvality 
na všetkých súčastiach a úrovniach vysokej školy. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_23.pdf
https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/eticka-rada-uk/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_24.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2013/Vp_2013_01.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
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Štandard splnený. 
  
Dlhodobý zámer rozvoja FaF (DZ FaF) 
Strategické ciele DZ FaF (3.1.2) 
VP VSK č. 23/2021 (najmä Prvá časť) 
  

Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
v súlade s 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_20

21-2027.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-

_Vp_2021_23.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Statut_RK_UK_2021.pdf 

VS 2.6.i. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú previazanie vnútorného 
systému s dlhodobým zámerom vysokej školy. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
−       DZ predpokladá previazanie 

strategických cieľov na VSK (3.1.1. a 

3.1.2) 
−       VP VSK č. 23/2021 (najmä Prvá časť) 

Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf  v súlade s 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-

2027.pdf 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-

_Vp_2021_23.pdf 

VS 2.6.j. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú efektívny výkon 
administratívnych činností súvisiacich so zabezpečením kvality a nezaťažovanie učiteľov, 
študentov a ďalších tvorivých zamestnancov vysokej školy neodôvodnenou byrokraciou. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený čiastočne 
  
1.        DZ predpokladá efektívny výkon 

administratívnych činností (3.1.3). 
2.      VP VSK č. 23/2021 
3.      Organizačný poriadok RUK (VP č. 

10/2021) 
4.      Organizačný poriadok FaF 2008 
  
  

  

1. Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf  v súlade s 
2.https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-

2027.pdf 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-

_Vp_2021_23.pdf 

3. https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_10.pdf 
4.Organizačný priadok FaF UK (2008): 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Organizacny_poriad

ok_FaFUK_2008.pdf 
– Príloha č. 1: Organizačná štruktúra, zameranie pedagogickej a výskumno-vývojovej práce 

katedier FaF UK  (2008) - aktualizovať: 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Organizacna_struktu

ra_katedier.pdf 
– Príloha č. 2: Prevádzkový poriadok dekanátu FaF UK (2008), 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Prevadzkovy_poriad

ok_dekanatu.pdf 
– Dodatok 1 (od 10. 03. 2015) – ustanovenie riaditeľa lekárne: 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dodatok1_k_Organiz

acnemuPoriadkuFaF_ 
2015-03-10.pdf 
– Dodatok 2 (od 02. 05. 2018): program pre absolventov fakulty: 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Smernica_2_2018_D

odatok2_k_OrganizacnemuPoriadku_2018-05-02.pdf 

VS 2.7.1. Ak vysoká škola uskutočňuje habilitačné konanie a inauguračné konanie, politiky, 
štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že spĺňa štandardy pre habilitačné 
konanie a inauguračné konanie. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
  
V DZ sa uvádza strategický cieľ 2.1.4. UK implementuje, rozvíja a 

pravidelne hodnotí svoj vnútorný systém na zabezpečovanie 

kvality habilitačného a inauguračného konania 

Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-

2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
v súlade s 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_

rozvoja_UK_2021-2027.pdf 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Statut_RK_UK_2021.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_10.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Organizacny_poriadok_FaFUK_2008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Organizacny_poriadok_FaFUK_2008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Organizacny_poriadok_FaFUK_2008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Organizacna_struktura_katedier.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Prevadzkovy_poriadok_dekanatu.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Prevadzkovy_poriadok_dekanatu.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Prevadzkovy_poriadok_dekanatu.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dodatok1_k_OrganizacnemuPoriadkuFaF_2015-03-10.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dodatok1_k_OrganizacnemuPoriadkuFaF_
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dodatok1_k_OrganizacnemuPoriadkuFaF_
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Smernica_2_2018_Dodatok2_k_OrganizacnemuPoriadku_2018-05-02.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Smernica_2_2018_Dodatok2_k_
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Smernica_2_2018_Dodatok2_k_
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
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Pravidlá  pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získanie práv na 

habilitačné konania a inauguračné konania na UK (VP č. X/2021) 
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite 

Komenského v Bratislave (VP č. 24/2021) (VP č. 25/2021) 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kv

ality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf 

VS 2.8.1. Politiky zabezpečenia kvality záväzne uplatňujú všetci zmluvní partneri vysokej 
školy alebo iné tretie strany, ktoré sa spolupodieľajú alebo majú vplyv na kvalitu 
vzdelávania, tvorivých činností a iných súvisiacich činností. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Pravidlá spolupráce so špecializovanými výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe a 

spôsob overovania ich plnenia (VP VSK č. 23/2021 Deviata časť) 
Pravidlá spolupráce s externými vzdelávacími inštitúciami podieľajúcimi sa na uskutočňovaní 

študijného programu tretieho stupňa (VP VSK č. 23/2021 Desiata časť)  
Týmito návrhmi nie sú pokrytí všetci zmluvní partneri UK, alebo tretie strany, napr. 

zamestnávatelia. 

https://www.fpharm.uniba.sk/filead

min/faf/Vnutorny_system_kvality/VS

K_-_Vp_2021_23.pdf 

Prebieha aktualizácia: odkazy na 

zdroje - zmluvné vzťahy s externými 

partnermi - doplniť   

Zmluvy, dohody, memorandá, a pod. 

Dohody s partnermi vysokej školy s 

vplyvom na kvalitu vzdelávania, 

tvorivých činností a iných súvisiacich 

činností. 

VS 2.9.1. Súčasťou politík a procesov zabezpečovania kvality je pravidelný monitoring, 
vyhodnocovanie a revidovanie vnútorného systému, ktorého sa zúčastňujú všetky 
zainteresované strany. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
-  VP VSK č. 23/2021 (najmä Prvá a Druhá časť) 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-

_Vp_2021_23.pdf  prebieha  implementácia, treba zaviesť metodiku a IT algoritmy 

VS 2.9.2. Pravidelný monitoring, vyhodnocovanie a revidovanie vnútorného systému 
prihliada na to, či vnútorný systém vedie k dosahovaniu strategických cieľov v oblasti 
zabezpečenia kvality, ktoré si vysoká škola určila vo svojich strategických dokumentoch, 
najmä v dlhodobom zámere. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
VP VSK č. 23/2021 (najmä Prvá a Druhá časť) 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-

_Vp_2021_23.pdf  prebieha  implementácia – IT tracking ukazovateľov  

VS 2.10.1. Vysoká škola umožňuje ľahký prístup verejnosti k formalizovaným politikám a 
procesom a ďalšej dokumentácii vnútorného systému. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Všetky VP VSK sú zverejnené na webovej stránke UK a FaF UK prislúchajúcej vnútornému 

systému kvality UK. 
VP VSK č. 23/2021 (najmä Prvá a Druhá časť) 
Pravidlá pravidelného zverejňovania aktuálnych, adekvátnych a kvalitatívnych informácií o 

študijných programoch a ich absolventoch (VP VSK č. 23/2021 Pätnásta časť) 

https://www.fpharm.uniba.sk/o-

fakulte/vnutorny-system-kvality/  

v súlade 

 https://uniba.sk/o-univerzite/vnutorny-

system-kvality/vnutorne-predpisy/ 
 

VS 2.10.2. Spôsob sprístupnenia informácií rešpektuje špecifické potreby osôb so 
zdravotným znevýhodnením. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
VP VSK č. 23/2021 (Druhá časť, Štvrtý oddiel) 
Na UK pôsobí Centrum podpory študentov so špecifickými 

potrebami. Centrum poskytuje informácie, poradenstvo, podporné 

https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-socialnych-

sluzieb-a-poradenstva-ossp/centrum-podpory-studentov-so-

specifickymi-potrebami-cps/ 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/
https://www.fpharm.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/
https://uniba.sk/o-univerzite/vnutorny-system-kvality/vnutorne-predpisy/
https://uniba.sk/o-univerzite/vnutorny-system-kvality/vnutorne-predpisy/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-socialnych-sluzieb-a-poradenstva-ossp/centrum-podpory-studentov-so-specifickymi-potrebami-cps/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-socialnych-sluzieb-a-poradenstva-ossp/centrum-podpory-studentov-so-specifickymi-potrebami-cps/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-socialnych-sluzieb-a-poradenstva-ossp/centrum-podpory-studentov-so-specifickymi-potrebami-cps/
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služby a vzdelávacie aktivity pre uchádzačov a študentov so 

špecifickými potrebami, učiteľov a širšiu verejnosť. 
  
Na každej fakulte UK pôsobia koordinátori pre študentov so 

špecifickými potrebami. 

Aktuálny zoznam koordinátorov.:ttps://uniba.sk/o-

univerzite/rektorat-uk/oddelenie-socialnych-sluzieb-a-

poradenstva-ossp/centrum-podpory-studentov-so-specifickymi-

potrebami-cps/studenti-so-specifickymi-potrebami/informacie-

pre-uchadzacov/aktualny-zoznam-koordinatorov/, vrátane 

kontaktu na koordinátorku FaF 

VS 2.10.3. Dokumentácia vnútorného systému, ktorá je relevantná pre študentov, je 
zverejnená vo všetkých jazykoch uskutočňovania študijných programov. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard nesplnený. 
VP VSK č. 23/2021 Prvá časť 

https://www.fpharm.uniba.sk/file

admin/faf/Vnutorny_system_kvali

ty/VSK_-_Vp_2021_23.pdf 
Prebieha implementácia v r. 2022 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
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3. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu VS 3 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných 
programov (čl. 3 štandardov pre vnútorný systém)  

 
 VS 3.1.1. Vysoká škola má formalizované politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu 

a schvaľovanie študijných programov6. 
6 V prípade regulovaných zdravotníckych študijných programov v súlade s nariadením vlády č. 296/2010 Z. z. 
7 V študijných programoch pripravujúcich na výkon regulovaného povolania plnenie európskych smerníc pre vzdelávanie v 
regulovanom povolaní. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 

Štandard splnený. 
Politiky, štruktúry a procesy, ako aj orgány zabezpečujúce súlad s 
Vnútorným systémom kvality vysokoškolského vzdelávania a ich 
pôsobnosť sú definované vo VP VSK č. 23/2021 (najmä Druhej časti) 
Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave. 

VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania UK 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_syst

em_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf 

VS 3.1.2. Vysoká škola má stanovené právomoci, pôsobnosť a zodpovednosť jednotlivých 
štruktúr, zamestnancov a iných zainteresovaných strán za zabezpečenie kvality študijného 
programu. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard je splnený čiastočne 
Farmaceutická fakulta UK má definované právomoci, pôsobnosť a 

zodpovednosti Akreditačnej rady UK, Akreditačnej rady 

Farmaceutickej fakulty UK, Rady študijného programu a osôb 

zodpovedných za zabezpečovanie študijného programu vo VP VSK č. 

23/2021 (najmä Druhá časť) Vnútorný systém zabezpečovania 

kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v 

Bratislave. 

VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania UK 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_syst

em_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf 

 

zriadiť Akreditačnú radu FaF a Radu študijného programu 

menovať členov 01-02/2022 

VS 3.2.a.1. Politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných 
programov zaručujú zapojenie študentov. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 

Štandard splnený čiastočne 
VP VSK č. 23/2021 zaručuje participáciu študentov na úprave a 

schvaľovaní študijných programov určením členstva zástupcov 

študentov alebo osôb zastupujúcich záujmy študentov v 

Akreditačnej rade UK (čl.11 ods.4 pís.d)), Akreditačnej rade fakulty 

(čl.19 ods.4 pís.d)) a Rade študijného programu (čl.24 ods.4 pís.d)). 

VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania UK 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_syst

em_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf 

 

menovať členov do AR a RŠP FaF – vrátane študentov 

VS 3.2.a.2. Politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných 
programov zaručujú zapojenie zamestnávateľov a ďalších relevantných zainteresovaných 
strán. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 

Štandard splnený čiastočne 
VP VSK č. 23/2021 zabezpečuje zapojenie zamestnávateľov do 

procesu vytvárania a úpravy študijných programov členstvom 

zástupcu zamestnávateľov z príslušnej oblasti vzdelávania v Rade 

študijného programu (čl.24 ods. 4 pís. b)). 
  

VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania UK 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_syst

em_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf 

menovať členov do AR a RŠP FaF – vrátane reprezentácie 

zamestnávateľov 

VS 3.2.b.1. Politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných 
programov zaručujú transparentné, spravodlivé posúdenie a schvaľovanie študijného 
programu. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený čiastočne 
Členstvo v jednotlivých orgánoch zodpovedných za vytváranie, 

úpravu a schvaľovanie študijných programov sa navzájom vylučuje 

(VP VSK č. 23/2021 čl.11 ods.2.; čl.19 ods.4; čl.24 ods.3), alebo sa 

konfliktu záujmov predchádza vylúčením z rozhodovania o 

VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania UK 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_syst

em_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf  

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
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študijnom programe v Akreditačnej rade fakulty u osôb, ktoré sa na 

návrhu študijného programu zúčastňovali (VP VSK č. 23/2021 čl.19 

ods.4). 
Z každého zasadnutia Akreditačnej rady UK (VP VSK č. 23/2021 

čl.16), Akreditačnej rady fakulty (VP VSK č. 23/2021 čl.16 ods.5) a 

Rady študijného programu (VP VSK č. 23/2021 čl.29) sa vyhotovuje 

zápisnica, ktorá sa zverejňuje spolu s informáciami o členoch a 

uzneseniach/rozhodnutí predmetných orgánov. 

Po ustanovení AR a RŠP budú k dispozícii zápisnice verejne 

dostupné 

VS 3.2.b.2. Politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných 
programov zaručujú odborne fundované posúdenie a schvaľovanie študijného programu. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard je splnený čiastočne 
Odbornosť orgánov zodpovedných za vytváranie, úpravu a 

schvaľovanie študijných programov je zabezpečená členstvom 
a) v Akreditačnej rade UK členov reprezentujúcich rôzne študijné 

odbory a skupiny študijných odborov; aspoň jedného člena 

pôsobiaceho na vysokej škole alebo vedeckovýskumnej inštitúcii 

mimo Slovenskej republiky 
b) v Akreditačnej rade fakulty členov reprezentujúcich študijné 

odbory realizované na fakulte a aspoň jedného člena pôsobiaceho 

na vysokej škole alebo vedeckovýskumnej inštitúcii mimo Slovenskej 

republiky 
c) v Rade študijného programu garantov študijných programov, 

prípadne zástupcov iných vysokých škôl mimo Slovenskú republiku a 

iných odborníkov v danom študijnom odbore. 
VP VSK č. 23/2021 (čl.11 ods.4; čl.19 ods.4; čl.24 ods.4) 

VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania UK 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_syst

em_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf 

 
 Zabezpečenie členstva na báze kompetentnosti – zoznam 

členov, miesto a funkcie ich pôsobnosti, CV, ev. referencie  

VS 3.2.b.3. Politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných 
programov zaručujú objektívne a nezávislé posúdenie a schvaľovanie študijného programu, 
v ktorom je zamedzený konflikt záujmov a možná zaujatosť. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Členstvo v jednotlivých orgánoch zodpovedných za vytváranie, 

úpravu a schvaľovanie študijných programov sa navzájom vylučuje 

(VP VSK č. 23/2021 čl.11 ods.2.; čl.19 ods.4; čl.24 ods.3), alebo sa 

konfliktu záujmov predchádza vylúčením z rozhodovania o 

študijnom programe v Akreditačnej rade fakulty u osôb, ktoré sa na 

návrhu študijného programu zúčastňovali (VP VSK č. 23/2021 čl.19 

ods.4). 
Členovia orgánov zodpovedných za vytváranie, úpravu a 

schvaľovanie študijných programov sa musia vyvarovať činností, 

ktoré by mohli vzbudiť podozrenie z konfliktu záujmov (VP VSK č. 

23/2021 čl.11 ods. 3). 
V orgánoch zodpovedných za vytváranie, úpravu a schvaľovanie 

študijných programov prispievajú k zabezpečeniu objektívneho a 

nezávislého spracovania agendy členovia z externého prostredia VP 

VSK č. 23/2021 (čl.11 ods.4; čl.19 ods.4; čl.24 ods.4).  

VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania UK 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_syst

em_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf 

 

 
 Zabezpečenie členstva na báze kompetentnosti – zoznam 

členov, miesto a funkcie ich pôsobnosti, CV, ev. referencie, 

a dohľadateľnosť vylúčenia konfliktu záujmov 

VS 3.2.c. Politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných 
programov zaručujú trvalý súlad študijných programov so štandardmi pre študijný program. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Akreditačná rada UK zabezpečuje trvalý súlad študijných programov 

so štandardami pre študijný program a vnútorným systémom 

kvality UK periodickým hodnotením a schvaľovaním študijných 

programov v perióde zodpovedajúcej jeho štandardnej dĺžke štúdia, 

a to na základe podkladov poskytnutých Akreditačnou radou fakulty 

a Radou pre študijný program (VP VSK č. 23/2021 čl.10 ods.1 pís.b) 

VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania UK 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_syst

em_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf 
Časový a obsahový plán na zabezpečenie realizácie 

periodického hodnotenia kvality v rámci VSK (1Q/2022) 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
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VS 3.2.d. Politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných 
programov zaručujú, že študijné programy majú jasne špecifikovanú a komunikovanú 
kvalifikáciu nadobúdanú úspešným absolvovaním programu, ktorej úroveň zodpovedá 
požiadavkám príslušného stupňa kvalifikačného rámca. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Súčasťou návrhov, úprav a uskutočňovania študijných programov je 

jednoznačné stanovenie úrovne kvalifikácie, ktorú získavajú študenti 

jeho úspešným absolvovaním, ako aj profil absolventa s 

vymedzenými a komunikovanými výstupmi vzdelávania (VP VSK č. 

23/2021 čl.33 ods.3 pís.b)c)) 

VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania UK 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_syst

em_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf 
T. č. prebiehajú prvé revízie ŠP, ktoré posúdi po zriadení  

Rada pre študijný program FaF UK 1Q 2022 

VS 3.2.e. Štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov 
zaručujú, že obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania 
zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán7. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Pri hodnotení návrhov, úprav a uskutočňovania študijných 

programov sú vyžadované definície výstupov vzdelávania a 

kvalifikácie získanej absolvovaním študijného programu. Taktiež sú 

indikované povolania, na výkon ktorých je potrebná získaná 

kvalifikácia, a tieto skutočnosti sú potvrdené vyjadreniami 

relevantných externých zainteresovaných strán a zamestnávateľov 

(VP VSK č. 23/2021 čl.33 ods.3 pís.d)) 

VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania UK 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_syst

em_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf 

 
 T. č. prebiehajú prvé revízie ŠP, ktoré posúdi po zriadení  

Rada pre študijný program FaF UK 1Q 2022. 

VS 3.2.f.1. Politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných 
programov zaručujú, že študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a 
jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú verifikovateľné. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Študijný program má mať definovaný profil absolventa, ako aj 

prostredníctvom deskriptorov vymedzené a komunikované výstupy 

vzdelávania, ktoré sú verifikovateľné a zodpovedajú poslaniu 

vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti 

poznania podľa príslušného študijného odboru (VP VSK č. 23/2021 

čl.33 ods.2 pís.e); čl.33 ods.3 pís. c)) 

VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania UK 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_syst

em_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf 

 
 T. č. prebiehajú prvé revízie ŠP, ktoré posúdi po zriadení  

Rada pre študijný program FaF UK 1Q 2022. 
VS 3.2.f.2. Politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných 
programov zaručujú, že študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a 
jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré zodpovedajú poslaniu 
vysokej školy. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Študijné programy sú tvorené v súlade s dlhodobým zámerom UK a 

fakulty, a stratégiou rozvoja UK a fakulty. Študijné programy majú 

definované výsledky vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích 

činnostiach (VP VSK č. 23/2021 čl.33 ods.2) 
                    

VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania UK 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_syst

em_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf 
 T. č. prebiehajú prvé revízie ŠP, ktoré posúdi po zriadení  

Rada pre študijný program FaF UK 1Q 2022. 
VS 3.2.f.3. Politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných 
programov zaručujú, že študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a 
jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré zodpovedajú 
príslušnému stupňu kvalifikačného rámca. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
VP VSK č. 23/2021 zabezpečuje, že každý študijný program má 

zadefinované ciele a výsledky vzdelávania v súlade požadovanou 

úrovňou kvalifikačného rámca (VP VSK č. 23/2021 čl.33 ods.2 pís. 

b)). 

VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania UK: 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_syst

em_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf 
 T. č. prebiehajú prvé revízie ŠP, ktoré posúdi po zriadení  

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
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Rada pre študijný program FaF UK 1Q 2022. 

VS 3.2.f.4. Politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných 
programov zaručujú, že študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a 
jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré zodpovedajú oblasti 
poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v 
ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
V rámci profilu absolventa každého študijného programu sú 

vymedzené a komunikované výstupy vzdelávania, ktoré 

zodpovedajú príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti 

poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie 

študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské 

vzdelanie (VP VSK č. 23/2021 čl.33 ods.3 pís.c)). 

VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania UK 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_syst

em_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf 

 
T. č. prebiehajú prvé revízie ŠP, ktoré posúdi po zriadení  

Rada pre študijný program FaF UK 1Q 2022. 

VS 3.2.f.5. Politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných 
programov zaručujú, že študijné programy umožňujú dosahovanie v profile absolventa 
stanovených cieľov vzdelávania a výstupov vzdelávania. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Študijné programy sú koncipované tak, aby odborný obsah, 

štruktúra a sekvencia profilových študijných predmetov a ďalších 

vzdelávacích činností študijného programu, ako aj podmienky na 

úspešné ukončenie štúdia, umožňovali dosahovanie výstupov 

vzdelávania uvedených v profile absolventa (VP VSK č. 23/2021 čl.33 

ods.3 pís.e)). 

VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania UK 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_syst

em_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf 

 
T. č. prebiehajú prvé revízie ŠP, ktoré posúdi po zriadení  

Rada pre študijný program FaF UK 1Q 2022. 

VS 3.2.g. Politiky na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov zaručujú v 
študijných programoch jasné previazanie vzdelávania s tvorivými činnosťami, pričom úroveň 
a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom 
vzdelávania. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Študijný program je koncipovaný v súlade so súčasnou úrovňou 

vedeckého poznania a s úrovňou tvorivej činnosti v príslušnom 

študijnom odbore (VP VSK č.23/2021 čl.33 ods.2 pís.a)). 
Pri navrhovaní, hodnotení a uskutočňovaní študijných programov sa 

kladie dôraz na udržanie a rozvíjanie definovanej úrovne a povahy 

tvorivých činností, vyžadovanej na úspešné ukončenie štúdia, najmä 

vo väzbe na záverečnú prácu (VP VSK č. 23/2021 čl.33 ods.3 pís.g)). 

VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania UK 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_syst

em_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf 

 
 T. č. prebiehajú prvé revízie ŠP, ktoré posúdi po zriadení  

Rada pre študijný program FaF UK 1Q 2022. 

VS 3.2.h. Politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných 
programov zaručujú, že študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, 
ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom 
uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Študijné programy sú koncipované tak, aby odborný obsah, 

štruktúra a sekvencia profilových študijných predmetov a ďalších 

vzdelávacích činností študijného programu a podmienky na úspešné 

ukončenie štúdia zaručovali prístup k aktuálnym vedomostiam, 

zručnostiam a kompetentnostiam, vrátane prenositeľných 

spôsobilostí, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť 

využité v ich budúcom kariérnom uplatnení (VP VSK č. 23/2021 čl.33 

ods.3 pís.e)). 

VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania UK 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_syst

em_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf 

 
 T. č. prebiehajú prvé revízie ŠP, ktoré posúdi po zriadení  

Rada pre študijný program FaF UK 1Q 2022. 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
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VS 3.3.1. Štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie spoločných študijných 
programov s vysokými školami v zahraničí zaručujú uplatňovanie princípov Európskeho 
prístupu zabezpečenia kvality spoločných študijných programov. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
  
-        Štatút UK VP č 9/2015 
-        Aktualizácia Štatútu FaF UK 2008 – podľa UK 
-        VP VSK č. 23/2021 Druhá časť 
  

VP č. 9/2015 Štatút UK 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/VP_2015_0

9.pdf 
VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania UK 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_syst

em_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf 
  

VS 3.4.1. Vysoká škola vytvára, uskutočňuje a upravuje študijné programy v študijných 
odboroch a stupňoch v súlade s priznanými právami8. 
8 V prípade regulovaných zdravotníckych študijných programov aj v súlade nariadením vlády č. 296/2010 Z. z. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
VP VSK č. 23/2021 obmedzuje tvorbu, upravovanie a 

uskutočňovanie študijných programov iba v 

študijnom odbore a stupni štúdia, v ktorom má UK 

právo vytvárať nové študijné programy, alebo pod 

podmienkou požiadania SAAVŠ o udelenie 

akreditácie (VP VSL č.23/2021 čl.32 ods.1). 
  

VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania UK 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-

_Vp_2021_23.pdf 
  

Zriaďovanie AR a RŠP FaF sú v procese – termín 1Q/22 

VS 3.4.2. Je preukázaná obsahová zhoda študijných programov s opisom študijného odboru 
v príslušnom stupni. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
  
-        VP VSK č. 23/2021 Druhá časť 

  

VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania UK 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-

_Vp_2021_23.pdf 

T. č. prebiehajú prvé revízie ŠP, ktoré posúdi po zriadení  

Rada pre študijný program FaF UK 1Q 2022. 

VS 3.4.3. Študijné programy priradené k príslušnému študijnému odboru/odborom a 
stupňu, ktoré sa uskutočňujú na vysokej škole a jej súčastiach, sú v súlade so štandardmi pre 
študijný program. 

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
-        VP VSK č. 23/2021 Druhá časť 
  

VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania UK 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-

_Vp_2021_23.pdf 

T. č. prebiehajú prvé revízie ŠP, ktoré posúdi po zriadení  

Rada pre študijný program FaF UK 1Q 2022. 
 

 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/VP_2015_09.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/VP_2015_09.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
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4. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu VS 4 Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na 
študenta (čl. 4 štandardov pre vnútorný systém)  

 
VS 4.a.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že pri uskutočňovaní študijných 
programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v 
procese učenia sa.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
 
Štandard splnený. 
 
 
Dlhodobý zámer UK 
Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity 
Komenského v Bratislave, Farmaceutickej 
fakulty 
Študijný poriadok UK (čl. 42) 
Študijný poriadok FaF UK Vnútorný predpis 
FaF UK (1/2020) 
Všeobecné zásady uskutočňovania 
vzdelávacieho procesu (VP VSK č.23/2021 
Čl.57) 
 
. 

 
Ďalšie: 
Erasmus: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf 
+univerzitné a fakultné stránky o výzvach+ platí to aj pre študentov so zdravotným 
postihnutím https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmusplus/studenti-staz-smt/zakladne-
pravidla/ 
Granty UK (len pre interných doktorandov): VP. č. 23/2017 Zásady udeľovania grantov 
UK 
Grant FaF UK: 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Veda/GrantyFaFUK/PoriadokRozdelovaniaGra
ntovFaFUK_041214.pdf 
Ponuka participácie na projektoch: fakultné/katedrový web 
Štipendiá: VP č. 8/2021+PrílohaŠtipendijný poriadok UK 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_08.pdf 
Legislatíva k podpore študentov so špecifickými potrebami: https://uniba.sk/o-
univerzite/rektorat-uk/oddelenie-socialnych-sluzieb-a-poradenstva-ossp/centrum-podpory-
studentov-so-specifickymi-potrebami-cps/dokumenty-a-odkazy/legislativa/ 
VP č. 14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie UK pre študentov  
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_14.pdf 

Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriadok_F
aF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf 

VS 4.a.2. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že aktívna úloha, autonómia a 
samostatnosť študentov vo vzdelávaní sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Pravidlá hodnotenia študentov  (VP VSK č. 23/2021 Šiesta 
časť) 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-

_Vp_2021_23.pdf 

VS 4.b.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že pri uskutočňovaní študijných 
programov je rešpektovaná rozmanitosť študentov a ich potrieb.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
 
Štandard splnený. 

- Štatút UK 
- Dlhodobý zámer UK 
- Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity 

Komenského v Bratislave, 
Farmaceutickej fakulty 

- VP VSK č. 23/2021 (najmä Druhá 
časť) 

- Štipendijný poriadok 
- Študijný poriadok FaF UK Vnútorný 

predpis FaF UK (1/2020) 
- Etický kódex a pravidlá tvorivej 

činnosti na UK (VP VSK č. 23/2021 
ôsma časť) 

- VP č. 5/2021 Dodatok č. 1 k VP č. 
20/2019 Študijný poriadok 

- VP. č. 23/2014 k zabezpečeniu 
všeobecne prístupného akademického 
prostredia pre študentov so 
špecifickými potrebami 

 

VP č. 9/2015 Štatút UK: 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/VP_2015_09.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-

2027.pdf 
Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
Aktuálny štipendijný poriadok; Štatút UK; VP. č. 23./2014 k zabezpečeniu všeobecne 
prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami  
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf 
VP č. 20/2019 Študijný poriadok 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
VP č. 5/2021 Dodatok č. 1 k VP č. 20/2019 Študijný poriadok 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_05.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriado
k_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf, 
 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-

_Vp_2021_23.pdf 

VS 4.b.2. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že je umožňovaná flexibilita 
trajektórií v štúdiu aj s ohľadom na možnosť zosúladenia pracovného/rodinného života so štúdiom 
na vysokej škole.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený.  

- Štatút UK 
- Dlhodobý zámer UK 
- Dlhodobý zámer rozvoja FaF UK 

a jeho konkretizácia  
- Študijný poriadok 
- Študijný poriadok FaF UK Vnútorný 

predpis FaF UK (1/2020) 
- VP VSK č. 23/2021 

Všeobecné zásady uskutočňovania vzdelávacieho 
procesu (VP VSK č. 23/2021 Čl.57) 

VP č. 9/2015 Štatút UK: 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/VP_2015_09.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-

2027.pdf 
Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
VP č. 20/2019 Študijný poriadok 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
VP č. 5/2021 Dodatok č. 1 k VP č. 20/2019 Študijný poriadok 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmusplus/studenti-staz-smt/zakladne-pravidla/
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmusplus/studenti-staz-smt/zakladne-pravidla/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_08.pdf
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-socialnych-sluzieb-a-poradenstva-ossp/centrum-podpory-studentov-so-specifickymi-potrebami-cps/dokumenty-a-odkazy/legislativa/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-socialnych-sluzieb-a-poradenstva-ossp/centrum-podpory-studentov-so-specifickymi-potrebami-cps/dokumenty-a-odkazy/legislativa/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-socialnych-sluzieb-a-poradenstva-ossp/centrum-podpory-studentov-so-specifickymi-potrebami-cps/dokumenty-a-odkazy/legislativa/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_14.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/VP_2015_09.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_05.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriadok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriadok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/VP_2015_09.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
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https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_05.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriado
k_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf, 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf 

VS 4.c.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že pri uskutočňovaní študijných 
programov sa pružne využíva spektrum pedagogických metód, foriem a koncepcií a metód 
hodnotenia.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený.  

- Štatút UK 
- Dlhodobý zámer UK 
- Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity 

Komenského v Bratislave, 
Farmaceutickej fakulty 

- Študijný poriadok 
- Študijný poriadok FaF UK Vnútorný 

predpis FaF UK (1/2020) 
- VP VSK č. 23/2021 
- Všeobecné zásady uskutočňovania 

vzdelávacieho procesu (VP VSK č. 
23/2021 Čl.57) 

VP č. 9/2015 Štatút UK: 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/VP_2015_09.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-

2027.pdf 
Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
VP č. 20/2019 Študijný poriadok 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
VP č. 5/2021 Dodatok č. 1 k VP č. 20/2019 Študijný poriadok 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_05.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriado
k_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf, 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf 

VS 4.c.2. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že vhodnosť a efektívnosť 
využívaných pedagogických metód, foriem a koncepcií a metód hodnotenia sa pravidelne hodnotí a 
zdokonaľuje.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 

 
- Študijný poriadok 
- Študijný poriadok FaF UK Vnútorný 

predpis FaF UK (1/2020) 
- VP VSK č. 23/2021 
- Všeobecné zásady uskutočňovania 

vzdelávacieho procesu (VP VSK č. 
23/2021 Čl.57) 

VP č. 20/2019 Študijný poriadok 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
VP č. 5/2021 Dodatok č. 1 k VP č. 20/2019 Študijný poriadok 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_05.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriado
k_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf, 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf 

VS 4.d.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že študentom je poskytované 
primerané vedenie študentov a podpora zo strany učiteľov.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 

- Študijný poriadok 
- Študijný poriadok FaF UK Vnútorný 

predpis FaF UK (1/2020) 
- VP VSK č. 23/2021 
- Všeobecné zásady uskutočňovania 

vzdelávacieho procesu (VP VSK č. 
23/2021 Čl.57) 
 

- Smernica rektora UK k zabezpečeniu 
všeobecne prístupného akademického 
prostredia pre študentov so 
špecifickými potrebami a jej Prílohy 
č.1.-8. (VP č. 23/2014) 

VP č. 9/2015 Štatút UK: 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/VP_2015_09.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-

2027.pdf 
Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
VP č. 20/2019 Študijný poriadok 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
VP č. 5/2021 Dodatok č. 1 k VP č. 20/2019 Študijný poriadok 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_05.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriado
k_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf, 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf 

VS 4.d.2. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že je podporovaný vzájomný 
rešpekt vo vzťahu študent – učiteľ.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 

- Dlhodobý zámer UK 
- Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity 

Komenského v Bratislave, 
Farmaceutickej fakulty 

- Študijný poriadok (VP č. 20/2019) 
- Študijný poriadok FaF UK Vnútorný 

predpis FaF UK (1/2020) 
- Etický kódex - VP VSK č. 23/2021 

(ôsma časť) 
- Všeobecné zásady uskutočňovania 

vzdelávacieho procesu (VP VSK č. 
23/2021 Čl.57) 

- Smernica rektora UK k zabezpečeniu 
všeobecne prístupného akademického 
prostredia pre študentov so 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-

2027.pdf 
Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
VP č. 20/2019 Študijný poriadok 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
VP č. 5/2021 Dodatok č. 1 k VP č. 20/2019 Študijný poriadok 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_05.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriado
k_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf, 

Etický kódex a pravidlá tvorivej činnosti UK (VP VSK č. 23/2021 Ôsma časť) 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf 
 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_05.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriadok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriadok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/VP_2015_09.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_05.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriadok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriadok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_05.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriadok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriadok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/VP_2015_09.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_05.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriadok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriadok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_05.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriadok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriadok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
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špecifickými potrebami a jej Prílohy 
č.1.-8. (VP č. 23/2014) 

VS 4.e.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že skúšajúci sú dôkladne 
oboznámení s existujúcimi metódami verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, metódami 
testovania, skúšania a posudzovania výkonov študentov.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 

- Študijný poriadok UK (VP č. 20/2019) 
- Študijný poriadok FaF UK Vnútorný 

predpis FaF UK (1/2020) 
- Všeobecné zásady uskutočňovania 

vzdelávacieho procesu (VP VSK č. 
23/2021 Čl.57) 

VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK  
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriad
ok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf 

VS 4.e.2. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že skúšajúci majú podporu 
vysokej školy na ďalšie zdokonaľovanie svojich vedomostí a zručností v tejto oblasti metód verifikácie 
dosahovania výstupov vzdelávania, metód testovania, skúšania a posudzovania výkonov študentov.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 

- Všeobecné zásady uskutočňovania 
vzdelávacieho procesu (VP VSK č. 23/2021 
Čl.57) 

- Pravidlá zabezpečovania profesijného rozvoja 
vysokoškolských učiteľov, výskumných 
pracovníkov a umeleckých pracovníkov UK 
(VP VSK 23/2021 Trinásta časť) 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf 
 

VS 4.f.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že kritériá, metódy a termíny 
hodnotenia a známkovania sú študentom vopred známe a ľahko prístupné.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 

- Pravidlá hodnotenia študentov (VP 
VSK č. 23/2021 Šiesta časť) 

- Všeobecné zásady uskutočňovania 
vzdelávacieho procesu (VP VSK č. 
23/2021 Čl.57) 

- Študijný poriadok UK (VP 20/2019) 
- Študijný poriadok FaF UK Vnútorný 

predpis FaF UK (1/2020) 
- Smernica rektora UK Zásady 

špecializačného štúdia na UK (VP 
26/2015). 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf 
 
VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK: 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriad
ok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf 
 
VP č. 26/2015 Smernica rektora UK Zásady špecializačného štúdia na UK: 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/Vp_2015_26.pdf 

VS 4.g.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že hodnotenie umožňuje 
študentom preukázať rozsah a úroveň, do akej sa im podarilo dosiahnuť očakávané výstupy 
vzdelávania a študentom poskytuje spätnú väzbu.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 

- Študijný poriadok UK (VP 20/2019) 
- Študijný poriadok FaF UK Vnútorný 

predpis FaF UK (1/2020) 
- Pravidlá hodnotenia študentov (VP 

VSK č. 23/2021 Šiesta časť) 
- Všeobecné zásady uskutočňovania 

vzdelávacieho procesu (VP VSK č. 
23/2021 Čl.57) 

VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK: 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
 
VP. č. 9/2015 Štatút UK: 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/VP_2015_09.pdf 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriad
ok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf 
 

VS 4.g.2. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že hodnotenie študentom 
poskytuje spätnú väzbu o rozsahu a úrovni dosahovaných výstupov vzdelávania.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 

- Študijný poriadok UK (VP 20/2019) 
- Študijný poriadok FaF UK Vnútorný 

predpis FaF UK (1/2020) 
- Pravidlá hodnotenia študentov (VP 

VSK č. 23/2021 Šiesta časť) 
- Všeobecné zásady uskutočňovania 

vzdelávacieho procesu (VP VSK č. 
23/2021 Čl.57) 

 
VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK: 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriad
ok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

VS 4.g.3. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že hodnotenie je v 
nevyhnutných prípadoch spojené s odporúčaniami a usmerneniami týkajúcimi sa procesu učenia sa.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený.  

- Študijný poriadok UK (VP 20/2019) 
- Študijný poriadok FaF UK Vnútorný 

predpis FaF UK (1/2020) 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriad
ok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf 

 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/Vp_2015_26.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/VP_2015_09.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriadok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriadok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf
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- Pravidlá hodnotenia študentov (VP 
VSK č. 23/2021 Šiesta časť) 

- Všeobecné zásady uskutočňovania 
vzdelávacieho procesu (VP VSK č. 
23/2021 Čl.57) 

VS 4.h.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že hodnotenie je konzistentné a 
spravodlivo aplikované vo vzťahu k všetkým študentom, vykonávané v súlade s vopred schválenými 
postupmi a prinášajúce spoľahlivé závery, ktoré v podobných prípadoch nevedú k neodôvodneným 
rozdielom.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard je splnený 

- Študijný poriadok UK (VP 20/2019) 
- Študijný poriadok FaF UK Vnútorný 

predpis FaF UK (1/2020) 
- Pravidlá hodnotenia študentov (VP 

VSK č. 23/2021 Šiesta časť) 
- Všeobecné zásady uskutočňovania 

vzdelávacieho procesu (VP VSK č. 
23/2021 Čl.57) 

-  

 
VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK  
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriad
ok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-

_Vp_2021_23.pdf 

VS 4.i.1. Pri hodnotení sa primerane zohľadňujú okolnosti týkajúce sa študentov so špecifickými 
potrebami.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený 

- Študijný poriadok UK (VP 20/2019) 
- Študijný poriadok FaF UK Vnútorný 

predpis FaF UK (1/2020) 
- Pravidlá hodnotenia študentov (VP 

VSK č. 23/2021 Šiesta časť) 
- Všeobecné zásady uskutočňovania 

vzdelávacieho procesu (VP VSK č. 
23/2021 Čl.57) 

- Smernica rektora UK k zabezpečeniu 
všeobecne prístupného akademického 
prostredia pre študentov so 
špecifickými potrebami (VP 23/2016) 

 
VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK: 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf VP č. 23/2014  
 
Smernica rektora UK k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia 
pre študentov so špecifickými potrebami+ Prílohy č.1.-8. (napr. čl. 6 d); čl. 7 (9);čl. 18 
e; čl. 19 (4) d; čl. 19 (5) a. 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cezap/Vp_2014_23_Smernica_rektora_UK.pdf 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriad
ok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf 
 

VS 4.j.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že ak to okolnosti umožňujú, 
hodnotenie študentov je vykonávané viacerými hodnotiteľmi.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený.  

- Študijný poriadok UK (VP 20/2019) 
- Študijný poriadok FaF UK Vnútorný 

predpis FaF UK (1/2020) 
- Pravidlá hodnotenia študentov (VP 

VSK č. 23/2021 Šiesta časť) 
- Všeobecné zásady uskutočňovania 

vzdelávacieho procesu (VP VSK č. 
23/2021 Čl.57) 

 
VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK: 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriad
ok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf 

VS 4.k.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že študenti majú k dispozícii 
prostriedky nápravy voči výsledkom hodnotenia, pričom je zaručené spravodlivé zaobchádzanie so 
žiadateľmi o nápravu.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 

- Študijný poriadok UK (VP 20/2019) 
- Študijný poriadok FaF UK Vnútorný 

predpis FaF UK (1/2020) 
- Pravidlá hodnotenia študentov (VP 

VSK č. 23/2021 Šiesta časť) 
- Všeobecné zásady uskutočňovania 

vzdelávacieho procesu (VP VSK č. 
23/2021 Čl.57)Pravidlá 
preskúmavania podnetov a iných 
obdobných 

- podaní študentov (VP VSK č. 23/2021 
Siedma časť) 

 
VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK+ Príloha č. 1: 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriado
k_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf 
 
 

 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf%20VP%20č.%2023/2014
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cezap/Vp_2014_23_Smernica_rektora_UK.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriadok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriadok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriadok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriadok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
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5. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu VS 5 Prijímacie konanie, priebeh štúdia, uznávanie 
vzdelania a udeľovanie akademických titulov (čl. 5 štandardov pre vnútorný systém)  

 
VS 5.a.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že sú zavedené, uplatňované, 
zverejnené a ľahko prístupné konzistentné pravidlá pre všetky fázy študijného cyklu študenta, 
najmä pre prijímacie konanie, priebeh a hodnotenie štúdia, uznávanie vzdelania, ukončovanie štúdia, 
udeľovanie titulu a vydávanie diplomu a ďalších dokladov o získanom vzdelaní.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený.  

- Štatút UK (VP 9/2015 Piata časť) 
- Študijný poriadok UK (VP č. 20/2019) 
- Študijný poriadok FaF UK Vnútorný 

predpis FaF UK (1/2020) 
- VP VSK č. 23/2021 
- Etický kódex a pravidlá tvorivej 

činnosti UK (VP VSK č. 23/2021 
Ôsma časť) 

- Pravidlá prijímacieho konania na 
Univerzite Komenského v Bratislave 
(VP 4/2021) 

- Pravidlá hodnotenia študentov (VP 
VSK č. 23/2021 Šiesta časť) 

- Pravidlá schvaľovania vedúcich 
záverečných prác a školiteľov 
záverečných prác (VP VSK č. 23/2021 
Piata časť) 

- Pravidlá monitorovania a 
pravidelného hodnotenia študijných 
programov (VP VSK č. 23/2021 
Druhá časť)  

- Rokovací poriadok Vedeckej rady UK 
(VP č. 12/2014) 

- Organizačný poriadok rektorátu UK 
(VP č. 10/2021) 

VP č. 9/2015 Štatút UK: Úplné znenie VP č. 10/2008 Štatút UK v znení dodatkov č. 1 až 

4 (najmä odd.5 č. 49-67): 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/VP_2015_09.pdf 
 
VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK+ Príloha č. 1: 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriado
k_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf 
 
VP č. 5/2021 dodatok č. 1 v VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK: 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_05.pdf 
 
VP č. 4/2021 Pravidlá prijímacieho konania na UK spolu s prílohami č. 1.-5.: 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_5.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_4.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_3.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_2.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_1.pdf 
 
Organizačný poriadok Rektorátu UK: 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_15_priloha1.pdf 
rokov poriadok VR UK 
 
VP č. 12/2014 Rokovací poriadok VR UK: 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/vp_2014_12.pdf  
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf 
 

VS 5.b.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že ponuka pre uchádzačov o 
štúdium je vopred zverejnená a poskytuje objektívne a úplné informácie o študijných programoch, 
požiadavkách a kritériách na prijatie a o ďalších podmienkach štúdia.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
 
Štandard splnený. 

- Štatút UK (VP 9/2015) 
- Študijný poriadok UK (VP č. 20/2019) 
- Študijný poriadok FaF UK Vnútorný 

predpis FaF UK (1/2020) 
- Pravidlá prijímacieho konania na 

Univerzite Komenského v Bratislave 
(VP 4/2021) 

- Pravidlá prijímacieho konania na 
FaF UK (VP 4/2021) 
 

 

 
VP č. 9/2015 Úplné znenie VP č. 10/2008 Štatút UK v znení dodatkov č. 1 až 4 (najmä 
odd.5 č. 49-67):https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/VP_2015_09.pdf 
 
VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK+ Príloha č. 1 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriado
k_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf 
VP č. 5/2021 dodatok č. 1 v VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_05.pdf 
 
VP č. 4/2021 Pravidlá prijímacieho konania na UK spolu s prílohami č. 1.-5. 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_5.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_4.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_3.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_2.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_1.pdf 
VP č. 9/2015 Úplné znenie VP č. 10/2008 Štatút UK v znení dodatkov č. 1 až 4 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/VP_2015_09.pdf 

 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Studijna_agenda/Prijimacie_konanie/PK_2
022_2023/Pravidla_PK_2022-2023_Mgr_web.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Studijna_agenda/Prijimacie_konanie/PK_2
022_2023/Pravidla_PK_2022-2023_Bc_rev26082021_web.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Studijna_agenda/Prijimacie_konanie/PK_2
022_2023/Pravidla_PK_2022-2023_Mgr_EN_web.pdf 

VS 5.c.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že prijímacie konanie je 
spravodlivé, transparentné.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
 
Štandard splnený. 

- Štatút UK (VP 9/2015) 

 
 
VP č. 9/2015 Úplné znenie VP č. 10/2008 Štatút UK v znení dodatkov č. 1 až 4 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/VP_2015_09.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriadok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriadok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_05.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_5.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_4.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_3.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_2.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_1.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_15_priloha1.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/vp_2014_12.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/VP_2015_09.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_05.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_5.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_4.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_3.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_2.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_1.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/VP_2015_09.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Studijna_agenda/Prijimacie_konanie/PK_2022_2023/Pravidla_PK_2022-2023_Mgr_web.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Studijna_agenda/Prijimacie_konanie/PK_2022_2023/Pravidla_PK_2022-2023_Mgr_web.pdf
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- Študijný poriadok UK (VP č. 20/2019) 
- Študijný poriadok FaF UK Vnútorný 

predpis FaF UK (1/2020) 
- Etický kódex a pravidlá tvorivej 

činnosti UK (VP VSK č. 23/2021 
Ôsma časť) 

- Pravidlá prijímacieho konania na 
Univerzite Komenského v Bratislave 
(VP 4/2021) 

- Pravidlá prijímacieho konania na 
FaF UK (VP 4/2021) 

- Pravidlá hodnotenia študentov (VP 
VSK č. 23/2021 Šiesta časť) 

 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/VP_2015_09.pdf 
 
VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK+ Príloha č. 1 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriado
k_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf 
VP č. 5/2021 dodatok č. 1 v VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_05.pdf 
 
VP č. 4/2021 Pravidlá prijímacieho konania na UK spolu s prílohami č. 1.-5. 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_5.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_4.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_3.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_2.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_1.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Studijna_agenda/Prijimacie_konanie/PK_2
022_2023/Pravidla_PK_2022-2023_Mgr_web.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Studijna_agenda/Prijimacie_konanie/PK_2
022_2023/Pravidla_PK_2022-2023_Bc_rev26082021_web.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Studijna_agenda/Prijimacie_konanie/PK_2
022_2023/Pravidla_PK_2022-2023_Mgr_EN_web.pdf 

 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf 

VS 5.c.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že prijímacie konanie je 
spoľahlivé a výber uchádzačov je založený na zodpovedajúcich metódach posudzovania ich 
spôsobilosti na štúdium.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený 
 
 

- Štatút UK (VP 10/2008) 
- Študijný poriadok UK (VP č. 20/2019) 
- Študijný poriadok FaF UK Vnútorný 

predpis FaF UK (1/2020) 
- Etický kódex a pravidlá tvorivej 

činnosti UK (VP VSK č. 23/2021 
Ôsma časť) 

- Pravidlá prijímacieho konania na 
Univerzite Komenského v Bratislave 
(VP 4/2021) 

- Pravidlá prijímacieho konania na 
FaF UK (VP 4/2021) 

- Pravidlá hodnotenia študentov (VP 
VSK č. 23/2021 Šiesta časť) 
 

VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK+ Príloha č. 1 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriado
k_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf 
VP č. 5/2021 dodatok č. 1 v VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_05.pdf 
VP č. 4/2021 Pravidlá prijímacieho konania na UK spolu s prílohami č. 1.-5. 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_5.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_4.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_3.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_2.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_1.pdf 
VP č. 9/2015 Úplné znenie VP č. 10/2008 Štatút UK v znení dodatkov č. 1 až 4 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/VP_2015_09.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Studijna_agenda/Prijimacie_konanie/PK_2
022_2023/Pravidla_PK_2022-2023_Mgr_web.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Studijna_agenda/Prijimacie_konanie/PK_2
022_2023/Pravidla_PK_2022-2023_Bc_rev26082021_web.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Studijna_agenda/Prijimacie_konanie/PK_2
022_2023/Pravidla_PK_2022-2023_Mgr_EN_web.pdf 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf 

VS 5.c.2. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že podmienky prijímacieho 
konania sú inkluzívne a sú zaručené rovnaké príležitosti každému uchádzačovi, ktorý preukáže 
potrebné predpoklady na absolvovanie štúdia.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
 
Štandard splnený.  

 
- Štatút UK (VP 10/2008) 
- Študijný poriadok UK (VP č. 20/2019) 
- Študijný poriadok FaF UK Vnútorný 

predpis FaF UK (1/2020) 
- Etický kódex a pravidlá tvorivej 

činnosti UK (VP VSK č. 23/2021 
Ôsma časť) 

- Pravidlá prijímacieho konania na 
Univerzite Komenského v Bratislave 
(VP 4/2021) 

- Pravidlá hodnotenia študentov (VP 
VSK č. 23/2021 Šiesta časť) 

VP č. 9/2015 Úplné znenie VP č. 10/2008 Štatút UK v znení dodatkov č. 1 až 4 (najmä 
odd.5 č. 49-67) 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/VP_2015_09.pdf 
VP č. 4/2021 Pravidlá prijímacieho konania na UK spolu s prílohami č. 1.-5. 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_5.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_4.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_3.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_2.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_1.pdf 
23/2014 Smernica rektora UK k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického 
prostredia pre študentov so špecifickými potrebami+ Prílohy  
Podpora uchádzačov po vstupe do štúdia nie je doposiaľ realizovaná - Oddelenie 
sociálnych služieb a poradenstva – (VP č. 22/2021) 
Smernica rektora UK  Úplné znenie vnútorného predpisu č. 19/2019 Organizačný 
poriadok Rektorátu UK v znení dodatkov č. 1.- 4. 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_10.pdf 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriado
k_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Studijna_agenda/Prijimacie_konanie/PK_2
022_2023/Pravidla_PK_2022-2023_Mgr_web.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Studijna_agenda/Prijimacie_konanie/PK_2
022_2023/Pravidla_PK_2022-2023_Bc_rev26082021_web.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Studijna_agenda/Prijimacie_konanie/PK_2
022_2023/Pravidla_PK_2022-2023_Mgr_EN_web.pdf 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/VP_2015_09.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_05.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_5.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_4.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_3.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_2.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_1.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Studijna_agenda/Prijimacie_konanie/PK_2022_2023/Pravidla_PK_2022-2023_Mgr_web.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Studijna_agenda/Prijimacie_konanie/PK_2022_2023/Pravidla_PK_2022-2023_Mgr_web.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_05.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_5.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_4.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_3.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_2.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_1.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/VP_2015_09.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Studijna_agenda/Prijimacie_konanie/PK_2022_2023/Pravidla_PK_2022-2023_Mgr_web.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Studijna_agenda/Prijimacie_konanie/PK_2022_2023/Pravidla_PK_2022-2023_Mgr_web.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/VP_2015_09.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_5.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_4.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_3.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_2.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04_Priloha_1.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_10.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriadok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriadok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Studijna_agenda/Prijimacie_konanie/PK_2022_2023/Pravidla_PK_2022-2023_Mgr_web.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Studijna_agenda/Prijimacie_konanie/PK_2022_2023/Pravidla_PK_2022-2023_Mgr_web.pdf
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https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf 
 

VS 5.d.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že sú poskytované podporné 
opatrenia a vytvára sa prostredie na vyrovnávanie príležitostí študovať na vysokej škole pre 
študentov so špecifickými potrebami9 a študentov zo znevýhodneného prostredia.  
9 V zmysle § 100 zákona o vysokých školách.  
10 Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region, Lisbon 1997.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený 

-  Študijní poradcovia a koordinátori 
pre študentov so špecifickými 
potrebami (VP VSK č. 23/2021 Druhá 
časť Štvrtý oddiel) 

-  Pravidlá overovania dostatočného 
priestorového, materiálneho, 
technického, informačného a 
personálneho zabezpečenia 
uskutočňovania študijných programov 
(VP VSK č. 23/2021 Štrnásta časť) 

- Smernica rektora UK k zabezpečeniu 
všeobecne prístupného akademického 
prostredia pre študentov so 
špecifickými potrebami (VP č. 
23/2014) 

- Študijný poriadok UK (VP č. 20/2019) 
- Študijný poriadok FaF UK Vnútorný 

predpis FaF UK (1/2020) 
- dodatok č. 1 v VP č. 20/2019 Študijný 

poriadok UK (VP č. 5/2021) 
- Smernica rektora UK o vybavovaní 

sťažností na UK (VP č. 1/2021) 
- Pravidlá preskúmavania podnetov a 

iných obdobných podaní študentov 
(VP VSK. č. 23/2021 Siedma časť) 

 
VP č. 23/2014 Smernica rektora UK k zabezpečeniu všeobecne prístupného 
akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami+ Prílohy č.1.-8. 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf 
 
VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK+ Príloha č. 1 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
 
VP č. 5/2021 dodatok č. 1 v VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_05.pdf 
 
VP č. 1/2021 Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_01.pdf 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriado
k_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Studijna_agenda/Prijimacie_konanie/PK_2
022_2023/Pravidla_PK_2022-2023_Mgr_web.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Studijna_agenda/Prijimacie_konanie/PK_2
022_2023/Pravidla_PK_2022-2023_Bc_rev26082021_web.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Studijna_agenda/Prijimacie_konanie/PK_2
022_2023/Pravidla_PK_2022-2023_Mgr_EN_web.pdf 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf 
 

VS 5.e.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že kvalitatívna úroveň 
obhájených záverečných a rigoróznych prác zodpovedá ich stupňu, vyžaduje primeranú úroveň 
tvorivých činností a plagiátorstvo a iné akademické podvody sú efektívne odhaľované a principiálne 
postihované.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený 

- Študijný poriadok UK (VP č. 20/2019, 
najmä čl. 14; čl. 30-34) 

- Študijný poriadok FaF UK Vnútorný 
predpis FaF UK (1/2020, najmä čl. 
14, 30-34) 

- Pravidlá schvaľovania vedúcich 
záverečných prác a školiteľov 
záverečných prác (VP VSK č. 23/2021 
Piata časť) 

- Smernica rektora UK o základných 
náležitostiach záverečných prác, 
rigorózny a habilitačných prác (VP č. 
12/2013) 

- Smernica rektora UK Zásady 
rigorózneho konania na UK (VP č. 
13/2013) 

- Smernica rektora UK Úplné znenie 
vnútorného predpisu č. 12/2013 
Smernice rektora UK o základných 
náležitostiach záverečných prác (VP 
č. 2/2018) 

- Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k 
VP č. 12/2013 Smernici rektora UK o 
základných náležitostiach 
záverečných prác (VP č. 6/2018) 

- Smernica rektora UK o základných 
náležitostiach záverečných prác v 
znení dodatku 1 a 2 (VP č. 7/2018) 

- Smernica rektora UK Dodatok č. 3 k 
VP č. 12/2013 Smernici rektora UK o 
základných náležitostiach 
záverečných prác (VP č. 5/2020) 

- Smernica rektora UK Zásady 
rigorózneho konania na UK (VP č. 
22/2018) 

- Etický kódex a pravidlá tvorivej 
činnosti UK (VP VSK č. 23/2021 
Ôsma časť)Etický kódex a pravidlá 

 
VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK (najmä čl. 14; čl. 30-34) 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriado
k_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf 
 
VP č. 12/2013 Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, 
rigorózny a habilitačných prác... spolu s dodatkami  
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2013/Vp_2013_12.pdf 
VP č. 13/2013 Smernica rektora UK Zásady rigorózneho konania na UK  
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2013/Vp_2013_13.pdf 
VP č. 2/2018 Smernica rektora UK Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013 
Smernice rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác... 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_02.pdf 
 
VP č. 6/2018 Smernica rektora UK  Dodatok č. 2 k VP č. 12/2013 Smernici rektora UK 
o základných náležitostiach záverečných prác... 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_06.pdf 
 
VP č. 7/2018 Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác 
v znení dodatku 1 a 2  
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf 
 
VP č. 5/2020 Smernica rektora UK Dodatok č. 3 k VP č. 12/2013 Smernici rektora UK 
o základných náležitostiach záverečných prác... 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_05.pdf 
 
VP č. 22/2018 Smernica rektora UK Zásady rigorózneho konania na UK 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_22.pdf 
 
VP č. 23/2016 Smernica rektora UK Etický kódex UK 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_23.pdf 
 
možno zaradiť aj VP č.13/2018 Disciplinárny poriadok UK pre študentov 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_13.pdf 
+ VP č.14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie UK 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_14.pdf 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_05.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriadok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriadok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Studijna_agenda/Prijimacie_konanie/PK_2022_2023/Pravidla_PK_2022-2023_Mgr_web.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Studijna_agenda/Prijimacie_konanie/PK_2022_2023/Pravidla_PK_2022-2023_Mgr_web.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2013/Vp_2013_12.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2013/Vp_2013_13.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_02.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_06.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_05.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_22.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_13.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_14.pdf
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tvorivej činnosti UK (VP VSK č. 
23/2021 Ôsma časť) 

- Disciplinárny poriadok UK pre 
študentov (VP č.13/2018) 

- Rokovací poriadok disciplinárnej 
komisie UK (VP č.14/2018) 

 
 
  

VS 5.f.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že uznávanie vysokoškolských 
kvalifikácií, obdobia a častí štúdia, predchádzajúceho vzdelávania, vrátane neformálneho a 
informálneho vzdelávania je transparentné, konzistentné a spoľahlivé a je v súlade so všeobecne 
záväznými predpismi a zásadami Dohovoru o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského 
vzdelávania v európskom regióne10 tak, aby bola podporovaná mobilita študentov.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
 
Štandard splnený čiastočne 
 

- Štatút Univerzity Komenského (VP 
10/2008, VP 9/2015)  

- Štatút FaF 2008 - aktualizovať 
- Organizačný poriadok Rektorátu UK 

(VP 10/2021) 
- Študijný poriadok FaF UK (vnútorný 

predpis 1/2020) 
- Zákon 422/2015 
- Smernica Európskeho parlamentu a 

rady 2005/36/ES (str. 105) 
- Smernica Európskeho parlamentu a 

rady 2013/55/EÚ (str. 26) 
 
 

VP č.9/2015ŠT (čl. 23,58;....VP č. 4/2010 o vydávaní odpisov (kompetencia: rektorát 
Oddelenie vzdelávania + Archív UK v zmysle vysokoškolského zákona); VP č.19/2019 
OP Rektorátu+dodatkyVPč.10/2021 čl.7ods.3; VP č.4/2010 úprava postupu Archívu 
UK v procese; čiastočne VP č.20/2017(ŠTUP; čl.31); poplatky VP č.11/2020 školné a 
poplatky spojené so štúdiom v r. 2021/22 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriado
k_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf 
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-422 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0036&from=sk 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0055&from=EN 
Odkazy na legislatívny rámec v rámci SR; fakulty informujú jednotlivo pri prijímacom 
konaní *info na univerzitnej stránke: https://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-
bc-mgr-mudr-a-mddr/uznavanie-dokladov-zo-studia-v-zahranici/ ...nedostupné , avšak 
konkrétny proces v rámci legislatívnych predpisov UK; procesy a postupy na 
vybavenie (konkrétneho typu žiadosti sú dostupné na webe (Archívu UK, Študijného 
oddelenia na Rektoráte); to isté platí aj pre uznávanie dokladov o štúdiu so 
zahraničia; vzdelávania-jeho definície vo vnútorných predpisoch. 
 

VS 5.g.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že vysoká škola absolventom 
udeľuje príslušný akademický titul, vydáva diplom a ďalšie doklady o získanom vzdelaní, ktoré 
uvádzajú a charakterizujú získanú kvalifikáciu vrátane dosiahnutých výstupov vzdelávania, kontext, 
úroveň a obsah úspešne zavŕšeného štúdia.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
 
Štandard splnený. 

- Študijný poriadok UK (VP č. 5/2021) 
- Študijný poriadok FaF UK Vnútorný 

predpis FaF UK (1/2020) 
- Imatrikulačný a promočný poriadok UK 

v znení dodatku č. 1 a 2 (VP č. 24/2015) 
- Organizačný poriadok rektorátu UK v 

znení dodatkov č.1 až 4 (VP č. 10/2021, 
časť Archív UK; čl. 7 Úsek pre 
vzdelávanie a sociálne veci a čl. 8 Úsek 
pre vedu, doktorandské štúdium a 
projektovú činnosť a čl. 11 Archív) 

- Smernica rektora UK ktorou sa 
upravuje postup Archívu UK pri 
vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov... 
(VP č. 4/2010) 

VP č. 5/2021 dodatok č. 1 v VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK: 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_05.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poria
dok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.
pdf 
VP č. 24/2015  Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 1/2015 Imatrikulačný 
a promočný poriadok UK v znení dodatku č. 1 a 2: 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/Vp_2015_24.pdf 
(VP č. 22/2021) 
Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 19/2019 Organizačný poriadok rektorátu 
UK v znení dodatkov č.1 až 4: časť Archív UK; čl. 7 Úsek pre vzdelávanie a sociálne 
veci a čl. 8 Úsek pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť a čl. 11 
Archív 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2010/Vp_2010_04.pdf 
VP č. 4/2010 Smernica rektora UK ktorou sa upravuje postup Archívu UK pri 
vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov...: 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2010/Vp_2010_04.pdf 
 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriadok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Studijny_poriadok_FaF_UK/VP_2020_1_FaFUK_StudijnyPoriadok_SPrilohami_schvalenyASUK.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0036&from=sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0036&from=sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0055&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0055&from=EN
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_05.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/Vp_2015_24.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2010/Vp_2010_04.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2010/Vp_2010_04.pdf
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6. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu VS 6 Učitelia (čl. 6 štandardov pre vnútorný systém)  

 
VS 6.a.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že výber vysokoškolských 
učiteľov je transparentný, objektívny a odborne fundovaný.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený.  

- Štatút UK (VP 10/2008) 
- Pravidlá určovania požiadaviek na výber 

vysokoškolských učiteľov (VP VSK č. 23/2021 
Jedenásta časť) 

- Zásady výberového konania na obsadzovanie 
pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 
pracovných miest výskumných pracovníkov, 
funkcií profesorov a docentov a funkcií 
vedúcich zamestnancov Univerzity 
Komenského v Bratislave (VP č.14/2014), 

- Smernica rektora Univerzity Komenského v 
Bratislave, ktorou sa upravuje hlasovanie 
výberovej komisie podľa článku 5 VP č. 
14/2014 (VP č. 24/2014) 

- Post-doktorandské pobyty na Univerzite 
Komenského v Bratislave (VP 3/2020) 

- Zásady uzatvárania pracovného pomeru na 
miesta vysokoškolských učiteľov vo funkciách 
hosťujúci profesor alebo hosťujúci docent. (VP 
č. 10/2002). 

 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_24.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_14.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_11.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_03.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2002/Vp_2002_10.pdf 

VS 6.a.2. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že výber vysokoškolských 
učiteľov je realizovaný na základe vopred známych požiadaviek a kritérií.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
 

- Pravidlá určovania požiadaviek na výber 
vysokoškolských učiteľov (VP VSK č. 23/2021 
Jedenásta časť) 

- Pravidlá výberu vyučujúcich jednotlivých 
predmetov študijných programov (VP VSK č. 
23/2021 Tretia časť) 

- Pravidlá schvaľovania vedúcich záverečných 
prác a školiteľov záverečných prác (VP VSK č. 
23/2021 Piata časť) 

- Zásady výberového konania na obsadzovanie 
pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 
pracovných miest výskumných pracovníkov, 
funkcií profesorov a docentov a funkcií 
vedúcich zamestnancov Univerzity 
Komenského v Bratislave (VP č.14/2014), 

- Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií 
profesorov a docentov a konkrétne podmienky 
na obsadzovanie funkcií profesorov na 
Univerzite Komenského v Bratislave (VP č. 
11/2014) 

- Smernica rektora Univerzity Komenského v 
Bratislave, ktorou sa určuje minimálna hranica 
normatívu priamej výučby na fakultách UK 
(VP 2/2010) 

 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_14.pdf 
 
 

VS 6.a.3. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že výber vysokoškolských 
učiteľov je v súlade s poslaním a dlhodobým zámerom vysokej školy a so všeobecne záväznými 
predpismi.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený čiastočne 

- Štatút UK (VP 10/2008)– dodatok č. 6 VP 15/2021 
- Štatút FaF UK 2008 – aktualizovať poslanie s DZ FaF 
- Organizačný poriadok FaF UK – aktualizovať ref. na UK 
- Pracovný poriadok UK (VP č. 26/2021) – aktualizovať link/ 

pre FaF) vs Organizačný poriadok FaF UK (2008) 
- Pravidlá určovania požiadaviek na výber vysokoškolských 

učiteľov (VP VSK č. 23/2021 Jedenásta časť) 
- Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných 

miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest 
výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a 
funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského v 
Bratislave (VP č.14/2014) 

- Súlad s poslaním a dlhodobým zámerom rozvoja UK je 
zabezpečený aj tým, že pracovné miesta učiteľov sú vždy 
priradené k študijnému odboru, na základe ktorého sú 
definované aj kritériá a požiadavky na obsadzovanie miest 
vysokoškolských učiteľov. 

 

-Štatút  UK + dodatok: VP č. 15/2021 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokum
enty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf                               
- Organizačný poriadok UK dodatkom č.5 aktualizuje VP 
16/2021                                                                                                     
-Pracovný poriadok: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/ 

2021/Vp_2021_26.pdf 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kva
lity/VSK_-_Vp_2021_23.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_24.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_14.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_11.pdf 
 

  

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_11.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_03.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_14.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_15.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_16.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_16.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_24.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_14.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_11.pdf
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VS 6.b.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že výber vysokoškolských 
učiteľov je otvorený a umožňuje ich medziinštitucionálnu, medzisektorovú a medzinárodnú 
mobilitu.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený 

- Pravidlá určovania požiadaviek na výber 
vysokoškolských učiteľov (VP VSK č. 23/2021 
Jedenásta časť) 

- Zásady výberového konania na obsadzovanie 
pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 
pracovných miest výskumných pracovníkov, 
funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich 
zamestnancov Univerzity Komenského v 
Bratislave (VP č.14/2014). 

 

 
Určovanie požiadaviek na výber vysokoškolských učiteľov: 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf 
 
Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 
vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, 
funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UK: 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_14.pdf 

VS 6.c.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že vysoká škola sa systematicky 
uisťuje, že na zabezpečenie študijných programov má učiteľov, ktorých kvalifikácia, úroveň tvorivých 
činností umožňuje dosahovať výstupy vzdelávania.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený.  

- Pravidlá určovania požiadaviek na výber 
vysokoškolských učiteľov (VP VSK č. 23/2021 
Jedenásta časť) 

- Pravidlá výberu vyučujúcich jednotlivých 
predmetov študijných programov (VP VSK č. 
23/2021 Tretia časť) 

- Pravidlá schvaľovania vedúcich záverečných 
prác a školiteľov záverečných prác (VP VSK č. 
23/2021 Piata časť) 

- Platový poriadok UK (VP č. 16/2019) 
- Minimálna hranica normatívu priamej výučby na 

fakultách UK (VP č. 2/2010) 
 

 
Určovanie požiadaviek na výber vysokoškolských učiteľov – 11. 
časť, pravidlá výberu vyučujúcich jednotlivých predmetov – 3.časť, 
pravidlá schvaľovania vedúcich ZP – 5. časť: 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_16.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2010/Vp_2010_2.pdf 

VS 6.c.2. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že vysoká škola sa systematicky 
uisťuje, že na zabezpečenie študijných programov má učiteľov, ktorých praktické skúsenosti a 
prenositeľné spôsobilosti umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 

- Pravidlá vytvárania, schvaľovania, 
uskutočňovania a úpravy každého študijného 
programu (VP VSK č. 23/2021 Druhá časť) 

- pravidelným vypracúvaním Vnútorných 
hodnotiacich správ o vzdelávacej činnosti a o 
vedecko-výskumnej činnosti 

- realizovaním a vyhodnocovaním pravidelnej 
študentskej spätnej väzby. 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf 
 
 

VS 6.c.3. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že vysoká škola sa systematicky 
uisťuje, že na zabezpečenie študijných programov má učiteľov, ktorých pedagogické zručnosti 
umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 

- Poslanie UK/ FaF UK - aktualizovať 
- Dlhodobý zámer UK (1.1.2; 1.1.3)/FaF UK 
- Pravidlá výberu vyučujúcich jednotlivých 

predmetov študijných programov (VP VSK č. 
23/2021 Tretia časť) 

- Pravidlá vytvárania, schvaľovania, 
uskutočňovania a úpravy každého študijného 
programu (VP VSK č. 23/2021 Druhá časť) 

- Etický kódex a pravidlá tvorivej činnosti UK (VP 
VSK č. 23/2021 Ôsma časť) 
 

 
-Štatút  UK + dodatok: VP č. 15/2021 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa 
_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf                                
 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf 
 

VS 6.c.4. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že vysoká škola sa systematicky 
uisťuje, že rozvrhnutie pracovnej záťaže učiteľov a ich pracovná kapacita umožňuje zabezpečenie 
študijných programov a zodpovedá počtu študentov.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 

- Poslanie UK/ FaF UK- aktualizovať 
- Dlhodobý zámer UK (1.1.2; 1.1.3) 
- Pravidlá výberu vyučujúcich jednotlivých 

predmetov študijných programov (VP VSK č. 
23/2021 Tretia časť) 

- Pravidlá vytvárania, schvaľovania, 
uskutočňovania a úpravy každého študijného 
programu (VP VSK č. 23/2021 Druhá časť) 

 
-Štatút  UK + dodatok: VP č. 15/2021 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa 
_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_ 
dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-
2027_a_jeho_konkretizacia.pdf  
 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_14.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_16.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2010/Vp_2010_2.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_15.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa%20_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa%20_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_15.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa%20_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa%20_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_%20dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_%20dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_%20dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
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- Etický kódex a pravidlá tvorivej činnosti UK (VP 
VSK č. 23/2021 Ôsma časť) 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf 
 

VS 6.d.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že prepojenie vzdelávania s 
tvorivými činnosťami učiteľov sa posilňuje, pričom zameranie a úroveň výsledkov tvorivých činností 
zodpovedá úrovni kvalifikačného rámca, na ktorej sa vzdelávanie poskytuje, a zodpovedá výstupom 
vzdelávania.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
- Poslanie UK 
- Dlhodobý zámer UK (1.1.2; 1.1.3) 
- Pravidlá určovania požiadaviek na výber vysokoškolských učiteľov 

(VP VSK č. 23/2021 Jedenásta časť) 
- Pravidlá výberu vyučujúcich jednotlivých predmetov študijných 

programov (VP VSK č. 23/2021 Tretia časť) 
- Pravidlá vytvárania, schvaľovania, uskutočňovania a úpravy 

každého študijného programu (VP VSK č. 23/2021 Druhá časť) 
- Etický kódex a pravidlá tvorivej činnosti UK (VP VSK č. 23/2021 
Ôsma časť) 
 

 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_ 
dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-
2027_a_jeho_konkretizacia.pdf  
 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/ 
Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf  
 

VS 6.e.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že učitelia rozvíjajú svoje 
odborné, jazykové, pedagogické, digitálne zručnosti a prenositeľné spôsobilosti.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 

 
- Dlhodobý zámer rozvoja UK (1.1.6; 1.1.8) a FaF UK 
- Pravidlá zabezpečovania profesijného rozvoja vysokoškolských 

učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov 
vysokej školy (VP VSK č. 23/2021 Trinásta časť) 

 

 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_ 
dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-
2027_a_jeho_konkretizacia.pdf  
 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/ 
Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf  
 

VS 6.f.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že priraďovanie učiteľov na 
zabezpečovanie študijných programov a vzdelávacích činností, vyučovanie jednotlivých študijných 
predmetov a vedenie záverečných a rigoróznych prác je transparentné a zaručuje takú úroveň 
kvalifikácie, spôsobilostí, praktických skúseností, zamerania a výsledkov tvorivých činností, ktoré 
zodpovedá stupňu a výstupom vzdelávania.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
 
a) priraďovanie učiteľov na zabezpečovanie študijných programov a vzdelávacích činností, 
vyučovanie jednotlivých študijných predmetov a vedenie záverečných a rigoróznych prác je 
transparentné, pričom zaručuje takú úroveň kvalifikácie, spôsobilostí, praktických 
skúseností, zamerania a výsledkov tvorivých činností, ktoré zodpovedá stupňu a výstupom 
vzdelávania a tematickému zameraniu záverečných prác, vo svojich zverejnených vnútorných 
predpisoch: 

- Pravidlá vytvárania, schvaľovania, uskutočňovania a úpravy každého študijného 
programu (VP VSK č. 23/2021 Druhá časť) 

- Pravidlá výberu vyučujúcich jednotlivých predmetov študijných programov (VP 
VSK č. 23/2021 Tretia časť) a   

- Pravidlá schvaľovania vedúcich záverečných prác a školiteľov záverečných prác 
(VP VSK č. 23/2021 Piata časť) 

 

Odkazy na ŠP: 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/ 
Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf  
 

VS 6.f.2. Profilové študijné predmety štandardne zabezpečujú11 vysokoškolskí učitelia vo funkcii 
profesora alebo vo funkcii docenta, ktorí pôsobia na vysokej škole na ustanovený týždenný pracovný 
čas.  
11 Zabezpečovanie predmetu znamená zodpovedať za predmet, viesť prednášky a iné ťažiskové vzdelávacie činnosti 
profilových predmetov a zodpovedať za činnosti zabezpečovania kvality v predmete a rozvoj predmetu tak, aby boli 
dosahované požadované výstupy vzdelávania študijného programu.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
 
profilové študijné predmety štandardne zabezpečujú vysokoškolskí učitelia vo funkcii 
profesora alebo vo funkcii docenta, ktorí pôsobia na vysokej škole na ustanovený týždenný 
pracovný čas. V študijných programoch s orientáciou na profesijné vzdelávanie sú 
zabezpečované aj vysokoškolskými učiteľmi, ktorí sú skúsenými odborníkmi z príslušného 
odvetvia hospodárstva alebo spoločenskej praxe a ktorí pôsobia na vysokej škole na 
ustanovený týždenný pracovný čas alebo kratší pracovný čas, vo vnútornom predpise 
Pravidlá výberu vyučujúcich jednotlivých predmetov študijných programov (VP VSK č. 
23/2021 Tretia časť) 
 
 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/ 
Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf  
 

VS 6.f.3. V študijných programoch s orientáciou na profesijné vzdelávanie sú zabezpečované aj 
vysokoškolskými učiteľmi, ktorí sú skúsenými odborníkmi z príslušného odvetvia hospodárstva alebo 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_%20dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_%20dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_%20dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/


   
 

29 
 

spoločenskej praxe a ktorí pôsobia na vysokej škole na ustanovený týždenný pracovný čas alebo 
kratší pracovný čas.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
profilové študijné predmety štandardne zabezpečujú 
vysokoškolskí učitelia vo funkcii profesora alebo vo funkcii 
docenta, ktorí pôsobia na vysokej škole na ustanovený 
týždenný pracovný čas. V študijných programoch s 
orientáciou na profesijné vzdelávanie sú zabezpečované aj 
vysokoškolskými učiteľmi, ktorí sú skúsenými odborníkmi z 
príslušného odvetvia hospodárstva alebo spoločenskej praxe 
a ktorí pôsobia na vysokej škole na ustanovený týždenný 
pracovný čas alebo kratší pracovný čas, vo vnútornom 
predpise Pravidlá výberu vyučujúcich jednotlivých 
predmetov študijných programov (VP VSK č. 23/2021 Tretia 
časť) 
 

 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf  
 

VS 6.g.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že odborná kvalifikácia učiteľov 
zabezpečujúcich študijný program je vyššia než kvalifikácia dosahovaná ukončením študijného 
programu. Od tejto požiadavky je možné upustiť v odôvodnených prípadoch.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
 
Pravidlá výberu vyučujúcich jednotlivých predmetov študijných programov (VP VSK č. 
23/2021 Tretia časť). Od tejto požiadavky je možné upustiť v odôvodnených prípadoch, 
akými sú napríklad lektori cudzích jazykov, učitelia zabezpečujúci prax, odborníci z praxe a 
doktorandi. 
 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/ 
Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf  
 

VS 6.h.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že rozvrhnutie pracovnej záťaže 
vysokoškolských učiteľov umožňuje zabezpečenie a rozvoj kvality študijných programov, 
zabezpečenie výučby a ďalších súvisiacich vzdelávacích činností, zabezpečenie hodnotenia študentov, 
vedenie a hodnotenie záverečných prác, účasť na tvorivých činnostiach a iných aktivitách súvisiacich s 
ich profesijným rozvojom a napĺňaním poslania vysokej školy v rozsahu a proporciách, ktoré 
zodpovedajú fondu pracovného času vo väzbe na veľkosť ich pracovného úväzku a na povahu nimi 
zastávanej pracovnej pozície.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 

 
- Pracovný poriadok UK (VP č. 5/2013) 
- Pravidlá určovania požiadaviek na výber vysokoškolských učiteľov (VP 

VSK č. 23/2021 Jedenásta časť) 
- Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, 
funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov 
Univerzity Komenského v Bratislave (VP č.14/2014), 

- Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a 
konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite 
Komenského v Bratislave (VP č. 11/2014) 

- Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje 
minimálna hranica normatívu priamej výučby na fakultách UK (VP 
2/2010) 

 

 
 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny 
_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf  
 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny
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7. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu VS 7 Zdroje na zabezpečenie štúdia a podporu študentov 
(čl. 7 štandardov pre vnútorný systém)  

 
VS 7.a.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že vysoká škola má dostatočné 
finančné zdroje alokované na komplexné zabezpečenie študijných programov a súvisiacich tvorivých, 
podporných a iných činností, ktoré zodpovedajú jej poslaniu.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený 
 

- Štatút UK/FaF UK 
- Dlhodobý zámer rozvoja UK (3.1.2) 
- Základné pravidlá hospodárenia (VP č. 2/2005) a  
- Základné pravidlá podnikateľskej činnosti na UK 

(VP/2005).  

 
-Štatút  UK + dodatok: VP č. 15/2021 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa 
_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf 

 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumen
ty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-
2027_a_jeho_konkretizacia.pdf  

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2005/VP_2005_02.pdf  
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2005/VP_2005_podnikatels
ka_cinnost.pdf  

VS 7.b.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že priestorové, materiálne, 
technické, infraštruktúrne a inštitucionálne zabezpečenie vzdelávacích, tvorivých a iných súvisiacich 
činností zodpovedá výstupom vzdelávania.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
 
- Dlhodobý zámer rozvoja UK (1.2.2; 1.2.5) 
- Základné pravidlá hospodárenia (VP č. 2/2005) 
- Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 
fakultám a ďalším súčastiam UK 
- Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v 
Bratislave (VP č. 22/2019) 
- Smernica k zabezpečeniu všeobecne prístupného 
akademického prostredia pre študentov so špecifickými 
potrebami (VP č. 23/2014) 
- Pravidlá vytvárania, schvaľovania, uskutočňovania a 
úpravy každého študijného programu (VP VSK č. 23/2021 
Druhá časť) 
- Pravidlá overovania dostatočného priestorového, 
materiálneho, technického, informačného a personálneho 
zabezpečenia uskutočňovania študijných programov (VP VSK č. 
23/2021 Štrnásta časť časť)Pravidlá overovania dostatočného 
priestorového, materiálneho, technického, informačného a 
personálneho zabezpečenia uskutočňovania študijných 
programov (VP VSK č. 23/2021 Štrnásta časť časť) 
 

 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumen
ty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-
2027_a_jeho_konkretizacia.pdf  
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2005/VP_2005_podnikatels
ka_cinnost.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_06.pdf  
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_22.pdf 
 

 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvali
ty/VSK_-_Vp_2021_23.pdf  
 

VS 7.b.2. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že priestorové, materiálne, 
technické, infraštruktúrne a inštitucionálne zabezpečenie vzdelávacích, tvorivých a iných súvisiacich 
činností zodpovedá počtu študentov a ich špecifickým potrebám.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený čiastočne.  
- Dlhodobý zámer rozvoja UK (1.2.2; 1.2.5) 
- Základné pravidlá hospodárenia (VP č. 2/2005) 
- Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 
fakultám a ďalším súčastiam UK 
- Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v 
Bratislave (VP č. 22/2019) 
- Smernica k zabezpečeniu všeobecne prístupného 
akademického prostredia pre študentov so špecifickými 
potrebami (VP č. 23/2014) 
- Pravidlá vytvárania, schvaľovania, uskutočňovania a 
úpravy každého študijného programu (VP VSK č. 23/2021 
Druhá časť) 
- Pravidlá overovania dostatočného priestorového, 
materiálneho, technického, informačného a personálneho 
zabezpečenia uskutočňovania študijných programov (VP VSK č. 
23/2021 Štrnásta časť časť) 
 
 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozv
oja_UK_2021-2027.pdf  
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumen
ty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-
2027_a_jeho_konkretizacia.pdf (str.8) 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/as/2019/zasadnutia_AS/Metodika_r
ozpisu_dotacii..pdf 
 
Štipendijný poriadok VP 22/2019: 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_22.pdf 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvali
ty/VSK_-_Vp_2021_23.pdf  
 

VS 7.c.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že vysoká škola má funkčné 
zmluvné partnerstvá, ktoré sú potrebné na dosiahnutie výstupov vzdelávania.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený čiastočne.  
- Dlhodobý zámer rozvoja UK (1.1.1; 1.1.3)/FaF 

 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumen
ty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-
2027_a_jeho_konkretizacia.pdf (str. 9) 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_15.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa%20_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa%20_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2005/VP_2005_02.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2005/VP_2005_podnikatelska_cinnost.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2005/VP_2005_podnikatelska_cinnost.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2005/VP_2005_podnikatelska_cinnost.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2005/VP_2005_podnikatelska_cinnost.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_06.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_22.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/as/2019/zasadnutia_AS/Metodika_rozpisu_dotacii..pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/as/2019/zasadnutia_AS/Metodika_rozpisu_dotacii..pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
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- Pravidlá spolupráce so špecializovanými výučbovými 
zariadeniami na praktickej výučbe a spôsob overovania ich 
plnenia (VP VSK č. 23/2021 Deviata časť) – aktualizovať zmluvy 
- Pravidlá spolupráce s externými vzdelávacími 
inštitúciami podieľajúcimi sa na uskutočňovaní študijného 
programu tretieho stupňa (VP VSK č. 23/2021 Desiata časť)- 
aktualizácia zmluvných podmienok 
 
Ad VS 7.c.1. monitorovanie a hodnotenie zmluvných partnerstiev 
by bolo vhodné zakomponovať do nových fakultných DZ 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvali
ty/VSK_-_Vp_2021_23.pdf  
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumen
ty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf (str. 38) 
  
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-
riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/lekarenska-prax-1-1-
mesacna/ 
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-
riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/lekarenska-prax-2-5-
mesacna/ 
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-
riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/odborna-prax-vo-vydajni-
zdravotnickych-pomocok-bc/ 
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-
riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/prax-v-zdravotnickych-
zariadeniach-bc/ 

 
 
VS 7.d.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že prístup k informačným 
zdrojom, knižničným fondom a službám zodpovedá výstupom vzdelávania a zameraniu tvorivých 
činností.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený.  
 
- Dlhodobý zámer rozvoja UK/FaF UK (strategické 
ciele 1.2.5 a 1.2.6) 
- Organizačný poriadok RUK (VP č. 15/2021) 
- Organizačný poriadok UK (VP č. 7/2015) – 
Akademická knižnica,  
- Organizačný a prevádzkový poriadok Akademickej 
knižnice UK 
-                Organizačný poriadok Ústrednej knižnice FaF sa 
riadi Organizačným poriadkom FaF UK 
- Knižničný a výpožičný poriadok Akademickej 
knižnice UK/ Ústredná knižnica FaF UK 
- Organizačný poriadok Centra informačných 
technológií 
- Akademický informačný systém AIS – príručky, 
aplikácie 
- Pravidlá overovania dostatočného priestorového, 
materiálneho, technického, informačného a personálneho 
zabezpečenia uskutočňovania študijných programov (VP VSK č. 
23/2021 Štrnásta časť časť) 
 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozv
oja_UK_2021-2027.pdf 
uniba.sk › cit › legislativa › 2020-10-01-
Organizacny_poriadok_CIT_UK 
uniba.sk › ais 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumen
ty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-
2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumen
ty/Organizacny_poriadok_FaFUK_2008.pdf (str. 3) 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumen
ty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf 
(str. 6, 28) 
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/ustredna-kniznica/ 
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/ustredna-
kniznica/dokumenty/ 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvali
ty/VSK_-_Vp_2021_23.pdf  

VS 7.d.2. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že prístup k informačným 
zdrojom, knižničným fondom a službám je ľahký a zodpovedá počtu študentov.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
 
- Dlhodobý zámer rozvoja UK (strategické ciele 1.2.5 a 1.2.6)/FaF UK 
- Organizačný poriadok RUK (VP č. 15/2021) 
- Organizačný poriadok UK (VP č. 7/2015) – Akademická knižnica,  
- Organizačný a prevádzkový poriadok Akademickej knižnice UK 
- Knižničný a výpožičný poriadok Akademickej knižnice UK 
- Organizačný poriadok Centra informačných technológií 
- Akademický informačný systém AIS – príručky, aplikácie 
- Pravidlá overovania dostatočného priestorového, materiálneho, 
technického, informačného a personálneho zabezpečenia uskutočňovania 
študijných programov (VP VSK č. 23/2021 Štrnásta časť časť)  

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlho
doby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legisl
ativa_a_dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF
_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ak/VP_AKUK.pdf  
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ak/smer_2004_3Org
PorAK.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/ustredn
a-kniznica/ 
 
Organizacny_poriadok_CIT_UK 
uniba.sk › ais 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnuto
rny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf  

 
VS 7.e.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že študenti majú ľahký prístup k 
poradenským a ďalším podporným službám a administratívnym zdrojom, ktoré zodpovedajú ich 
rozmanitým potrebám a sú predpokladom ich napredovania v štúdiu a ich osobného a kariérneho 
rozvoja.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
 
- Dlhodobý zámer rozvoja UK (1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.3.2)/DZ FaF 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodo
by_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/lekarenska-prax-1-1-mesacna/
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/lekarenska-prax-1-1-mesacna/
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/lekarenska-prax-1-1-mesacna/
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/lekarenska-prax-2-5-mesacna/
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/lekarenska-prax-2-5-mesacna/
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/lekarenska-prax-2-5-mesacna/
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/odborna-prax-vo-vydajni-zdravotnickych-pomocok-bc/
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/odborna-prax-vo-vydajni-zdravotnickych-pomocok-bc/
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/odborna-prax-vo-vydajni-zdravotnickych-pomocok-bc/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Organizacny_poriadok_FaFUK_2008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Organizacny_poriadok_FaFUK_2008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/ustredna-kniznica/
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/ustredna-kniznica/dokumenty/
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/ustredna-kniznica/dokumenty/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ak/VP_AKUK.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ak/smer_2004_3OrgPorAK.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ak/smer_2004_3OrgPorAK.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/ustredna-kniznica/
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/ustredna-kniznica/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
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- Študijní poradcovia a koordinátori pre študentov so špecifickými 
potrebami (VP VSK č. 23/2021 – Druhá časť, štvrtý oddiel) 

- Organizačný poriadok RUK – úsek pre vzdelávanie a sociálne veci: 
oddelenie sociálnych služieb a poradenstva RUK, Centrum podpory študentov 
so špecifickými potrebami; Úsek pre vonkajšie vzťahy – oddelenie pre 
vonkajšie vzťahy, Infocentrum 
- Organizačný poriadok UK (VP č. 7/2015) – Akademická knižnica 
- Organizačný a prevádzkový poriadok Akademickej knižnice UK 
- Knižničný a výpožičný poriadok Akademickej knižnice UK 
- Organizačný poriadok Centra informačných technológií 
- Akademický informačný systém AIS – príručky, aplikácie 
 
 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislati
va_a_dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_
2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ak/VP_AKUK.pdf  
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ak/smer_2004_3OrgPor
AK.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/ustredna-
kniznica/ 
Organizacny_poriadok_CIT_UK 
uniba.sk › ais 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorn
y_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf  

 
VS 7.f.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že vysoká škola má kvalifikovaný 
podporný personál zabezpečujúci tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a 
súvisiace činnosti pre študentov, ktorého kapacita zodpovedá počtu študentov a ich rozmanitým 
potrebám.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
 
- Štatút UK/ Štatút FaF - aktualizovať 
- Dlhodobý zámer rozvoja UK (1.1.7; 1.2.2)/ DZ FaF 
- Študijní poradcovia a koordinátori pre študentov so špecifickými 

potrebami (VP VSK č. 23/2021 – Druhá časť, štvrtý oddiel) 
- Pracovný poriadok UK (VP č. 5/2013) 
- Organizačný poriadok UK a FaF UK 
- Smernica k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického 
prostredia pre študentov so špecifickými potrebami (VP č. 23/2014) 
- Centrum Comeniana - informačné, poradenské a podporné centrum 
UK 
 
 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_20
14_23.pdf  
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislati
va_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS21100
8.pdf (str. 11, 27, 40) 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa
_a_dokumenty 
/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-
2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_20
19_22.pdf  
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa
_a_dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2
021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf  (str. 8) 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_s
ystem_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf  
 

VS 7.g.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že študenti majú primerané 
sociálne zabezpečenie počas štúdia.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený čiastočne 
 
- Štatút UK/FaF UK - aktualizovať 
- Dlhodobý zámer rozvoja FaF  
- Štipendijný poriadok UK (VP č. 22/2019) 
- Pravidlá finančnej podpory študentských spolkov – grantová schéma 
(VP č. 19/2021) 
 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislati
va_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS21100
8.pdf (str. 11, 27, 40) 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa
_a_dokumenty 
/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-
2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_20
19_22.pdf  
https://www.fpharm.uniba.sk/studium/stipendia/ 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_20
21_19.pdf 

VS 7.g.2. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že študenti majú primerané 
športové, kultúrne, duchovné a spoločenské vyžitie počas štúdia.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený čiastočne 
 
- Štatút UK/FaF UK - aktualizovať 
- Dlhodobý zámer rozvoja UK/FaF UK 
- Štipendijný poriadok (VP č. 22/2019) 
- Pravidlá finančnej podpory študentských   
spolkov – grantová schéma (VP č. 19/2021) 
-              Slovenský spolok študentov farmácie - intenzívna    
spolupráca s fakultou 
 
 

 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/ST
ATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf  
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_
UK_2021-2027.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty 
/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-
2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_22.pdf  
https://sssf.sk/ 
 

VS 7.h.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že všetky zdroje sú zabezpečené 
aj pre súčasti mimo sídla vysokej školy, v ktorých sa uskutočňujú študijné programy alebo 
vzdelávacie činnosti.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený 
 
Štatút UK /Štatút FaF - aktualizovať 
Pravidlá spolupráce so špecializovanými výučbovými 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2005/VP_2005_02.pdf  
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/S
TATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf (str. 38) 
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-
riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/lekarenska-prax-1-1-mesacna/ 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ak/VP_AKUK.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ak/smer_2004_3OrgPorAK.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ak/smer_2004_3OrgPorAK.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/ustredna-kniznica/
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/ustredna-kniznica/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty%20/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty%20/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty%20/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty%20/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_22.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_22.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty%20/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty%20/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty%20/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty%20/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_22.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_22.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/studium/stipendia/
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty%20/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty%20/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty%20/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_22.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2005/VP_2005_02.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/lekarenska-prax-1-1-mesacna/
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/lekarenska-prax-1-1-mesacna/
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zariadeniami na praktickej výučbe a spôsob overovania ich 
plnenia (VP VSK č. 23/2021 Deviata časť ) 

https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-
riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/lekarenska-prax-2-5-mesacna/ 
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-
riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/odborna-prax-vo-vydajni-
zdravotnickych-pomocok-bc/ 
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-
riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/prax-v-zdravotnickych-
zariadeniach-bc/ 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/V
SK_-_Vp_2021_23.pdf  

VS 7.i.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že využitie všetkých zdrojov je 
účelné a efektívne.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený 
- Štatút UK 
- Dlhodobý zámer rozvoja UK (3.1.4; 3.1.5)/ DZ FaF 
- Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším 
súčastiam UK 
- Finančná kontrola a vnútorný audit na UK (VP č. 16/2020) 
- Smernica o verejnom obstarávaní (VP č. 17/2020) 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_
a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.p
df (str. 40-42) 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_
a_dokumenty 
/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-
2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_202
0_16_.pdf 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_202
0_17.pdf  
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativ
a_a_dokumenty/Organizacny_poriadok_FaFUK_2008.
pdf (str. 12) 

VS 7.j.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že zdroje sú prístupné pre 
študentov a študenti sú informovaní o ich prístupnosti.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený 
- Dlhodobý zámer rozvoja UK (najmä 1.2.5) 
- Organizačný poriadok UK – Akademická knižnica, Centrum informačných technológií, 
Psychologická poradňa, Vysokoškolský internát Družba, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny 
- Organizačný poriadok RUK – úsek pre vzdelávanie a sociálne veci: oddelenie sociálnych 
služieb a poradenstva RUK, Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami; Úsek pre vonkajšie 
vzťahy – oddelenie pre vonkajšie vzťahy, Infocentrum 
- Organizačný a výpožičný poriadok AK UK (VP č. 24/2008) 
- Organizačný poriadok Centra informačných technológií (VP č. 1/2020) 
- Opis študijného programu 

Dlhodoby_zamer_rozvoja_

FaF_UK_2021-

2027_a_jeho_konkretizaci

a.pdf 
 

https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/lekarenska-prax-2-5-mesacna/
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/lekarenska-prax-2-5-mesacna/
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/odborna-prax-vo-vydajni-zdravotnickych-pomocok-bc/
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/odborna-prax-vo-vydajni-zdravotnickych-pomocok-bc/
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/odborna-prax-vo-vydajni-zdravotnickych-pomocok-bc/
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/prax-v-zdravotnickych-zariadeniach-bc/
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/prax-v-zdravotnickych-zariadeniach-bc/
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/prax-v-zdravotnickych-zariadeniach-bc/
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/STATUT_FaFUK_aktualny_AS211008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty%20/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty%20/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty%20/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty%20/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_16_.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_16_.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_17.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_17.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Organizacny_poriadok_FaFUK_2008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Organizacny_poriadok_FaFUK_2008.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Organizacny_poriadok_FaFUK_2008.pdf


   
 

34 
 

8. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu VS 8 Zhromažďovanie a spracovanie informácií (čl. 8 
štandardov pre vnútorný systém)  

 
VS 8.a.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že sú systematicky 
zhromažďované, spracúvané, analyzované a vyhodnocované informácie, ktoré sú využívané v 
efektívnom strategickom, taktickom a operatívnom riadení uskutočňovania a rozvoja študijných 
programov, tvorivých činností a iných súvisiacich aktivít vysokej školy.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
- Dlhodobý zámer UK a jeho konkretizácia  (1.2.2; 1.2.3; 1.2.5; 1.2.6; 1.3.2; 2.1.3; 
3.1.3; 3.1.4; 3.2.1) 
- Pravidlá zberu, analýzy a používania informácií potrebných na efektívne 
uskutočňovanie študijného programu (VP VSK č. 23/2021 Pätnásta časť) 
 - Pravidlá monitorovania a pravidelného hodnotenia študijných programov (VP VSK č. 
23/2021 Druhá časť) 

Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_20

21-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/filead
min/faf/Vnutorny_system_kvality/VS
K_-_Vp_2021_23.pdf  
 

VS 8.1.b.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že sú nastavené a 
systematicky sledované súbory ukazovateľov.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
- Dlhodobý zámer a jeho konkretizácia  
- Pravidlá zberu, analýzy a používania informácií potrebných na efektívne 
uskutočňovanie študijného programu (VP VSK č. 23/2021 Pätnásta časť) 
- Pravidlá monitorovania a pravidelného hodnotenia študijných programov (VP VSK č. 
23/2021 Druhá časť) 
 - Akademický informačný systém AIS 

Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_20

21-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/filead
min/faf/Vnutorny_system_kvality/VS
K_-_Vp_2021_23.pdf  
 

VS 8.1.c. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že do zhromažďovania a 
spracovania informácií sú zapojené všetky zainteresované strany.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Pravidlá monitorovania a pravidelného hodnotenia študijných programov (VP VSK č. 23/2021 
Druhá časť) 

https://www.fpharm.uniba.sk/filead
min/faf/Vnutorny_system_kvality/VS
K_-_Vp_2021_23.pdf  
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9. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu VS 9 Zverejňovanie informácií (čl. 9 štandardov pre 
vnútorný systém)  
 

VS 9.a.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že sú zverejňované jasné, 
presné, adekvátne a aktuálne kvantitatívne a kvalitatívne informácie o študijných programoch, ktoré 
sú relevantné pre záujemcov o štúdium, študentov, zamestnancov, zamestnávateľov a ďalšie externé 
zainteresované strany a širokú verejnosť.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
- Dlhodobý zámer a jeho konkretizácia 
(1.1.7; 1.2.2) 
- Pravidlá monitorovania a 
pravidelného hodnotenia študijných programov 
(VP VSK č. 23/2021 Druhá časť) 
- Organizačný poriadok RUK - Úsek 
pre vonkajšie vzťahy – oddelenie pre vonkajšie 
vzťahy 
- Smernica rektora UK na realizáciu 
zákona o slobode informácií (VP č. 12/2021) 

 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/ 
Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf  

 
Hodnotiaca správa ŠP UK: 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/uradna_vyveska/Vyrocne_spravy_a_hodnotenia_UK/V
S_2020/Vyrocna_sprava_o_cinnosti_UK_za_rok_2020.pdf  
  
https://www.fpharm.uniba.sk/o-fakulte/legislativa-a-dokumenty/vyrocne-spravy/ 
 

 
 

VS 9.a.2. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že sú zverejňované jasné, 
presné, adekvátne a aktuálne kvantitatívne a kvalitatívne o ďalších súvisiacich činnostiach v súlade s 
poslaním vysokej školy, ktoré sú relevantné pre záujemcov o štúdium, študentov, zamestnancov, 
zamestnávateľov a ďalšie externé zainteresované strany a širokú verejnosť.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
- Dlhodobý zámer a jeho konkretizácia 
(1.1.7; 1.2.2) UK/ FaF 
- Pravidlá monitorovania a 
pravidelného hodnotenia študijných programov 
(VP VSK č. 23/2021 Druhá časť) 
- Organizačný poriadok RUK - Úsek 
pre vonkajšie vzťahy – oddelenie pre vonkajšie 
vzťahy 
- Smernica rektora UK na realizáciu 
zákona o slobode informácií (VP č. 12/2021) 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-

2027.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/ 
Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 

 
https://www.fpharm.uniba.sk/o-fakulte/legislativa-a-dokumenty/vyrocne-spravy/ 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/uradna_vyveska/Vyrocne_spravy_a_hodnotenia_UK/VS
_2020/Vyrocna_sprava_o_cinnosti_UK_za_rok_2020.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_12.pdf 

VS 9.1.b. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že sú zverejňované aktuálne 
informácie o implementácii a fungovaní vnútorného systému, o dosiahnutých výsledkoch a prijatých 
opatreniach.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
- Poslanie UK/FaF – treba zosúladiť 
znenie v Štatúte FaF s poslaním v DZ FaF 
- Dlhodobý zámer a jeho konkretizácia a 
každoročné vyhodnocovanie 
- Vyhodnocovanie vnútorného systému 
a transparentnosť (VP VSK č. 23/2021 Prvá časť) 
- Rada pre kvalitu UK (VP VSK č. 
23/2021 Prvá časť) 
- Vnútorná hodnotiaca správa 
vnútorného systému 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-

2027.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/ 
Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf  
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_ 
kvality/VP_4_21_S__tatu__t_FaF_UK_240621__1_.pdf 
Vnútorná hodnotiace správa VSK v príprave – termín 1-2Q 2022 

VS 9.1.c. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že informácie o študijných 
programoch sú zverejnené vo všetkých jazykoch ich uskutočňovania.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 

- Dlhodobý zámer a jeho konkretizácia 
(1.1.7; 1.3.2) 

- Vyhodnocovanie vnútorného systému 
a transparentnosť (VP VSK č. 
23/2021 Prvá časť) 

 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty 
/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf 

VS 9.1.d. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že zverejnené informácie sú 
ľahko dostupné, a to aj pre osoby so zdravotným znevýhodnením.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 

- Dlhodobý zámer a jeho konkretizácia (1.1.7; 1.2.4) 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty 
/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/%20Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/%20Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/uradna_vyveska/Vyrocne_spravy_a_hodnotenia_UK/VS_2020/Vyrocna_sprava_o_cinnosti_UK_za_rok_2020.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/uradna_vyveska/Vyrocne_spravy_a_hodnotenia_UK/VS_2020/Vyrocna_sprava_o_cinnosti_UK_za_rok_2020.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/%20Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/%20Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/o-fakulte/legislativa-a-dokumenty/vyrocne-spravy/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/uradna_vyveska/Vyrocne_spravy_a_hodnotenia_UK/VS_2020/Vyrocna_sprava_o_cinnosti_UK_za_rok_2020.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/uradna_vyveska/Vyrocne_spravy_a_hodnotenia_UK/VS_2020/Vyrocna_sprava_o_cinnosti_UK_za_rok_2020.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/%20Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/%20Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_%20kvality/VP_4_21_S__tatu__t_FaF_UK_240621__1_.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_%20kvality/VP_4_21_S__tatu__t_FaF_UK_240621__1_.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty%20/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty%20/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty%20/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty%20/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
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- Vyhodnocovanie vnútorného systému 
a transparentnosť (VP VSK č. 23/2021 Prvá časť) 

- Smernica rektora k zabezpečeniu všeobecne 
prístupného akademického prostredia pre študentov 
so špecifickými potrebami (VP č. 23/2014) 

- Smernica rektora UK na realizáciu zákona o slobode 
informácií (VP č. 12/2021) 

 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_12.pdf 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf
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10. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu VS 10 Priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie a 
periodické schvaľovanie študijných programov (čl. 10 štandardov pre vnútorný systém)  

 
VS 10.a.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že študijné programy sú 
priebežne monitorované, periodicky hodnotené a periodicky schvaľované, pričom do vnútorného 
systému sú zapojení zamestnávatelia, študenti a ďalšie zainteresované strany.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 

Štandard splnený 
- Dlhodobý zámer a jeho konkretizácia (1.1.1) 
- Pravidlá vytvárania, schvaľovania, 
uskutočňovania a úpravy každého študijného programu 
(VP VSK č. 23/2021 Druhá časť) 
- Pravidlá monitorovania a pravidelného 
hodnotenia študijných programov (VP VSK č. 23/2021 
Druhá časť) 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_ 
dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-
2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf 

VS 10.b.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že vysoká škola sa uisťuje, že 
uskutočňovanie študijných programov, hodnotenie študentov a dosahované výsledky vzdelávania 
sú v súlade s aktuálnymi poznatkami, technologickými možnosťami, potrebami spoločnosti, 
potrebami študentov a očakávaniami zamestnávateľov a ďalších externých zainteresovaných strán a 
vysoká škola vytvára pre študentov podporné a efektívne vzdelávacie prostredie12.  
12 V študijných programoch pripravujúcich na výkon regulovaného povolania v súlade s príslušnými európskymi smernicami 
pre vzdelávanie v regulovanom povolaní.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený 
- Dlhodobý zámer a jeho konkretizácia (Strategické ciele 1.1.2; 
1.1.3; 1.1.4; 1.1.5) 
- Pravidlá monitorovania a pravidelného hodnotenia študijných 
programov (VP VSK č. 23/2021 Druhá časť) 
 - Pravidlá vytvárania, schvaľovania, uskutočňovania a úpravy 
každého študijného programu (VP VSK č. 23/2021 Druhá časť) 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_ 
dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-
2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/ 
Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf 

VS 10.c.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že vysoká škola sa uisťuje, že 
má zabezpečené dostatočné priestorové, personálne, materiálne, technické, infraštruktúrne, 
informačné a finančné zdroje na uskutočňovanie študijných programov a ďalších súvisiacich činností.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený 
- Dlhodobý zámer a jeho konkretizácia (1.2.5) 
- Pravidlá monitorovania a pravidelného hodnotenia študijných 
programov (VP VSK č. 23/2021 Druhá časť) 
- Pravidlá vytvárania, schvaľovania, uskutočňovania a úpravy 
každého študijného programu (VP VSK č. 23/2021 Druhá časť) 
 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_ 
dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-
2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/ 
Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf 

VS 10.d.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že študenti majú aspoň raz 
ročne možnosť vyjadriť sa ku kvalite študijných programov, kvalite učiteľov, kvalite podporných 
služieb a kvalite prostredia vysokej školy.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard čiastočne splnený 

- Dlhodobý zámer FaF UK (Zber a 
vyhodnocovanie spätnej väzby 
študentov o spokojnosti s kvalitou 
vzdelávania. Miera spokojnosti 
študentov s kvalitou učiteľov v rámci 
systému  
sebahodnotenia.) 

- Pravidlá monitorovania a 
pravidelného hodnotenia študijných programov 
(VP VSK č. 23/2021 Druhá časť)  

 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dlhodoby_zamer
_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/ Vnutorny_system_kvality/VSK_-
_Vp_2021_23.pdf 

VS 10.1.e. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú úpravy študijných programov, 
ktoré sú výsledkom ich priebežného monitorovania a periodického hodnotenia a sú navrhované s 
účasťou študentov, zamestnávateľov a ďalších zainteresovaných strán.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený 
- Dlhodobý zámer a jeho konkretizácia (1.2.2) 
- Pravidlá vytvárania, schvaľovania, uskutočňovania a 
úpravy každého študijného programu (VP VSK č. 23/2021 Druhá 
časť) 
- Pravidlá monitorovania a pravidelného hodnotenia 
študijných programov (VP VSK č. 23/2021 Druhá časť)  

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty 
/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-
2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/ 
Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf 

VS 10.1.f. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že študijné programy sú 
periodicky schvaľované v perióde zodpovedajúcej ich štandardnej dĺžke štúdia.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_%20dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_%20dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_%20dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_%20dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_%20dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_%20dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_%20dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_%20dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_%20dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty%20/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty%20/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty%20/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/
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Štandard splnený. 
- Dlhodobý zámer a jeho konkretizácia FaF UK (1.1.1) 
- Pravidlá vytvárania, schvaľovania, uskutočňovania a 

úpravy každého študijného programu (VP VSK č. 23/2021 
Druhá časť) 

- Pravidlá monitorovania a pravidelného hodnotenia 
študijných programov (VP VSK č. 23/2021 Druhá časť) 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty 
/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-
2027_a_jeho_konkretizacia.pdf 
 
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/ 
Vnutorny_system_kvality/VSK_-_Vp_2021_23.pdf 

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty%20/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty%20/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Legislativa_a_dokumenty%20/Dlhodoby_zamer_rozvoja_FaF_UK_2021-2027_a_jeho_konkretizacia.pdf
https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/
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11. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu VS 11 Pravidelné externé zabezpečovanie kvality (čl. 11 
štandardov pre vnútorný systém)  

 
VS 11.1.1. Vysoká škola podstupuje pravidelné externé hodnotenie zabezpečovania kvality 

s cieľom uistiť sa, že vnútorný systém vysokej školy je rozvíjaný a implementovaný v súlade 
so štandardmi pre vnútorný systém. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený čiastočne 
 V zmysle ustanovení zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 
vzdelávania 

Implementácia v r. 2022 

 


