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Zápisnica zo zasadnutia Rady pre kvalitu Farmaceutickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave (ďalej „RK FaF“) 

 

 

Dátum konania: 15. február 2022 

Miesto konania: online, MS Teams 

Počet prítomných členov: 12 (Príloha č. 1)  

Ospravedlnení: doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD., RNDr. Vladimír Mičieta, Mgr. 

Jaroslav Tóth, PhD. 

Hosť: profesor Ján Klimas, dekan Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave 

 

 

Dňa 15. februára 2022 sa uskutočnilo zasadnutie Rady pre kvalitu FaF formou online. 

Predsedníčka Rady pre kvalitu FaF UK v Bratislave informovala členov o nasledovných 

skutočnostiach: 

 

1. Zasadnutie RK otvorila jej predsedníčka, doktorka M. Molitorisová. Privítala hosťa 

stretnutia, dekana fakulty, profesora J. Klimasa, a prítomných členov Rady. Na základe 

účasti konštatovala uznášaniaschopnosť RK FaF a oboznámila prítomných s plánovaným 

programom stretnutia. 

 

2. V úvode zasadnutia RK FaF UK sa prihovoril dekan fakulty, profesor J. Klimas. V súvislosti 

s aktuálnym celoslovenským procesom zabezpečovania kvality vo vysokoškolskom 

vzdelávaní zdôraznil poslanie Rady pre kvalitu na Farmaceutickej fakulte UK ako 

poradného, iniciatívneho a kontrolného orgánu dekana v  tvorbe, implementácii 

a sústavného zdokonaľovania vnútorného systému zabezpečovania kvality vo vzdelávaní, 

vo vede a výskume a ďalších činnostiach fakulty (VSK FaF ). Profesor Klimas povzbudil 

členov Rady a vyjadril im svoju dôveru pri napĺňaní stanovených úloh a očakávaní. 

 

3. Informácia o Vnútornej hodnotiacej správe (VHS FaF) k 31.12.2022      

VHS FaF bola vypracovaná a odovzdaná Rade pre kvalitu Univerzity Komenského 

v požadovanom termíne. Stala sa dôležitým východiskovým materiálom pre ďalší proces 

implementácie štandardov a zosúlaďovania politík, štruktúr a procesov Vnútorného 

systému zabezpečovania kvality na fakulte (VSK FaF) k 31.8.2022. (VHS FaF k 31.12.2021 

je dostupná v MS Teams RK FaF UK).       

  

4. Prerokovanie návrhov vnútorných predpisov VSK FaF UK 

Podľa plánu činnosti RK FaF je primárnym cieľom zabezpečovať plnenie požadovaných 

štandardov kvality prostredníctvom sústavného monitorovania a zlepšovania 
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sledovaných ukazovateľov/kritérií kvality (Príloha č. 2) V tejto súvislosti prodekani fakulty 

predstavili členom Rady návrhy nových vnútorných predpisov FaF (Príloha č. 3): 

 

a. Kritériá pre hodnotenie vzdelávacej činnosti na Farmaceutickej fakulte UK 
v Bratislave – docent M. Máťuš, prodekan  

b. Podmienky prijímacieho konania na doktorandské štúdium – docent M. Lukáč, 
prodekan 

c. Kritériá pre hodnotenie tvorivej činnosti na Farmaceutickej fakulte UK 
v Bratislave -  profesor V. Frecer, prodekan  

d. Návrhy grantov FaF a VR FaF – profesor V. Frecer, prodekan 
e. Poriadok rozdeľovania grantov na FaF - profesor V. Frecer, prodekan 
f. Štatút Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave – M. Molitorisová, prodekanka 

 
K návrhu vnútorného predpisu o kritériách hodnotenia tvorivej činnosti sa vyjadrila 

profesorka M. Kuželová k princípu hodnotenia školiteľa, a to s preferenciou hodnotiť počty 

doktorandov formou úspešne ukončeného doktorandského štúdia, a nie podľa počtu 

prijatých uchádzačov na doktorandské štúdium. Tento návrh bude opäť prerokovaný na 

Vedení fakulty. 

Docentka M. Hrčka Dubničková podčiarkla význam úlohy školiteľa v rámci joint-degree-PhD. 

štúdia ako možného kritéria pre hodnotenie excelentného výkonu školiteľa. Uvedený návrh 

môže byť vhodnou motiváciou pre školiteľov. Jeho zaradenie do hodnotenia tvorivej činnosti 

nie je v súčasnosti akútne, avšak neskôr, po akreditácii VSK na FaF, je možné ho opäť otvoriť. 

 
5. Rôzne 

 

a/ Predsedníčka RK FaF zdôraznila potrebu zabezpečovať okrem politík (vnútorné 

predpisy FaF UK a UK) aj dôkazy o napĺňaní politík, a to prostredníctvom štruktúr 

a procesov, ktoré treba transparentne zdokumentovať prostredníctvom evidencia 

výstupov o kvalite v jednotlivých činnostiach fakulty.  

 

b/ Prodekanka M. Snopková doplnila správu o realizovaní viacerých prieskumov, ktorých 

výstupy budú zverejnené a priebežne dopĺňané na webovej stránke fakulty. 

Zabezpečovanie kvality súvisí o. i. aj s rôznorodosťou metód a foriem vhodných pre 

zabezpečenie kvalitnej výučby. Inšpiráciou môže byť dotazník zameraný na  

„Competency Based Education“. Prieskum organizuje UNI Nottingam s podporou FIP.   

Dotazník o vzdelávaní na princípe kompetencií by mal byť dostupný do 21.2. Linky sú 

uvedené v prezentácii. Prodekan M. Máťuš podporil potrebu  preskúmať metódy  

vzdelávania na FaF  v rámci implementácie VSK. 

c/ Smernica MŠVVaŠ o periodickom hodnotení kvality v tvorivej činnosti. Predsedníčka 

RK FaF tlmočila informáciu o Smernici MŠVVaŠ o periodickom hodnotení výskumnej, 

vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, ktorú poskytol doktor J. Tóth, člen Rady 

vysokých škôl SR. Jedným z dôležitých faktov je výzva na  periodické hodnotenie za 
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definované časové obdobie, pričom profil kvality určuje okrem úroveň kvality výstupov aj 

kvalita žiadosti (Čl. 3 a 9 Smernice, príloha č. 4). V konečnom dôsledku má hodnotenie 

kvality VŠ aj finančné súvislosti. 

 

d/ Nasledujúce stretnutie RK FaF v roku 2022 je naplánované nasledovne: 

o   (12. 04. alebo 14. 04. 2022 podľa disponibility členov)  – predbežne, termín sa včas 

potvrdí alebo zruší 

o  22. 09. 2022 

V prípade potreby môžu byť zvolané ad hoc stretnutia RK FaF v súlade s rokovacím 

poriadkom.  

 

6. Záver 

Predsedníčka poďakovala dekanovi fakulty, profesorovi J. Klimasovi, že prijal na prvé 

riadne zasadnutie RK FaF pozvanie, ako aj za vyjadrenie jeho dôvery tímu RK FaF.  

Poďakovala sa prítomným členom za účasť, za podnetné návrhy i za pripomienky 

k navrhovaným vnútorným predpisom FaF. Rokovanie bolo ukončené v rámci 

plánovaného časového rámca. 

 

 

 

PharmDr. Milica Molitorisová, PhD., v. r. 

15.02.2022, zapísala predsedníčka RK FaF 

 

 

Prílohy: 

1. Zoznam prítomných členov RK FaF na online riadnom stretnutí 15. 02. 2022. 

2. Prezentácia k programu RK FaF. 

3. Prezentácia návrhov vnútorných predpisov FaF. 

4. Smernica MŠVVaŠ o periodickom hodnotení kvality. 

 


