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Zápisnica z riadneho stretnutia Rady pre kvalitu Farmaceutickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „RK FaF“) 

 

Dátum konania: 28. apríla 2022 

Miesto konania: prezenčne (sieň Vedeckej rady FaF) & online (MS Teams) 

Prítomní (prezenčne, online*): Mgr. Emil Babiak, prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.*, doc. Mgr. 

Martina Hrčka Dubničková, PhD. prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc. doc. PharmDr. Miloš Lukáč, 

PhD., doc. PharmDr. Marek Máťuš, PhD., PharmDr. Milica Molitorisová, PhD., Dominika Nádaská, 

PharmDr. Michaela Palágyi, PhD.*, Mgr. Ing. Ingrid Slezáková*, PharmDr. Miroslava Snopková, 

PhD.*, PharmDr. Ondrej Sukeľ.          

Počet prítomných členov: 12 

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

Tóth, PhD. 

 

Program 

Prezencia a otvorenie 
• Úprava čl. 5 Rokovacieho poriadku RK FaF a čl. 4 Štatútu RK FaF 
• Vnútorná hodnotiaca správa vnútorného systému kvality FaF  
• Správa o školení študentov „Vnútorný systém kvality FaF” 
Rôzne a záver 
 

1. Prezencia a otvorenia 

Predsedníčka RK FaF, PharmDr. Milica Molitorisová, PhD., privítala všetkých prítomných 
členov, skontrolovala účasť, informovala o členoch Rady, ktorí požiadali o ospravedlnenie 
svojej neúčasti na zasadnutí a skonštatovala, že RK FaF je schopná uznášať sa, nakoľko bola 
prítomná (prezenčne a online) viac ako dvojtretinová väčšina členov.  

 

2. Úprava čl. V Rokovacieho poriadku RK FaF UK a čl. 4 Štatútu RK FaF UK 

Predsedníčka oboznámila prítomných s potrebou úpravy Rokovacieho poriadku RK FaF a 
Štatútu RK FaF, zdôvodnila význam úprav, najmä zosúladenie s VP č. 23/2021 a predstavila 
úplné znenie úprav. Návrh úprav: „Rada pre kvalitu FaF UK je uznášaniaschopná, ak je 
prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platnosť jej uznesenia je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Rady pre kvalitu FaF UK.” 
 
Hlasovanie podľa VP č.23/2021 (čl. 6, bod 2): 
 

číslo hlasovania prítomných 
s hlasovacím 

právom 

kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 11 8 10 0 1 schválené 

 
Uznesenie č. 1./28.4.2022: RK FaF schvaľuje úpravu  čl. V Rokovacieho poriadku RK FaF a 
čl. 4 Štatútu RK FaF. 
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3. Vnútorná hodnotiaca správa Vnútorného systému kvality FaF (VHS FaF)  

Predsedníčka RK FaF predstavila plnenie činnosti týkajúce sa implementácie vnútorného 
systému zabezpečovania kvality (VSK), hlavne zmapovania existujúceho stavu za rok 2021 
a obdobie 01-04/2022 (pracovná verzia FaF VHS k 28.04.2022). Konštatovala, že sa na FaF 
podarilo uskutočniť vnútorný audit predpisov tvoriacich VSK a jeho stavu v procese 
zosúlaďovania so štandardmi SAAVŠ.  
Výsledok auditu poukázal na potrebu pokračovať v zosúlaďovaní VSK so štandardami 
kvality, najmä v dôkazovej rovine prostredníctvom špecifických kritérií pre plnenie 
štandardov. K tomuto účelu bude slúžiť príručka SAAVŠ – metodický postup na 
spracovanie VHS o implementácii VSK vysokej školy. 
Aktualizácia vnútorných predpisov fakulty (VP FaF) v súlade s novelou zákona o VŠ sa 
zrealizuje po ukončení aktualizácie VP najprv na univerzitnej úrovni, pričom u mnohých 
predpisov to predstavuje obdobie do septembra roku 2023. 
Veľký dôraz je  kladený na potrebu odovzdania VHS v slovenskom a anglickom jazyku.  
Členovia RK FaF  boli informovaní o podujatí SAAVŠ, ktoré sa uskutoční prostredníctvom 
platformy MS Teams v piatok 29. apríla 2022, na ktorom sa bude konzultovať návrh 
príručky, ktorý pripravila SAAVŠ. Po zverejnení metodiky vnútornej hodnotiacej správy 
bude materiál dostupný pre členov Rady pre kvalitu v materiáloch  MS Teams. 
Predsedníčka RK FaF dala hlasovať o návrhu uznesenia č. 2: „RK FaF berie na vedomie 
Správu o stave VSK na FaF  a ukladá členom RK FaF, aby odstránili zistené nedostatky 
do 15.6.2022.”  
 
Hlasovanie: 

číslo hlasovania prítomných 
s hlasovacím 

právom 

kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 12 8 10 0 0 schválené 

2 členovia nehlasovali  

       
Uznesenie č. 2./28.4.2022: RK FaF berie na vedomie Správu o stave VHS VSK na FaF a    
ukladá členom RK FaF, aby odstránili zistené nedostatky do 15.6.2022. 

 

Predsedníčka RK FaF dala ďalej hlasovať k návrhu uznesenia č. 3: „RK FaF zabezpečí  
doplnenie chýbajúcich údajov k  akreditácii, a to zápisnice z rokovaní návrhovej rady 
ŠP a fakultnej Akreditačnej rady, ako aj fakultnej Rady pre kvalitu na web stránke do 
30.5.2022.“ 
 
Hlasovanie: 

číslo hlasovania prítomných 
s hlasovacím 

právom 

kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 10 8 10 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 3./28.4.2022: RK FaF zabezpečí  doplnenie chýbajúcich údajov  k akreditácii, 
a to zápisnice z rokovaní návrhovej rady ŠP a fakultnej Akreditačnej rady, ako aj 
fakultnej Rady pre kvalitu na web stránke do 30.5.2022. 
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4. Správa o školení študentov „Vnútorný systém kvality UK“ 

 

Predsedníčka RK FaF tlmočila správy zo zasadnutia RK UK  o školení študentov k VSK, ktoré 
organizovala UK. Boli identifikované problémy súvisiace s procesom akreditácie a na 
zasadnutí boli konkretizované a prediskutované. K školeniu a k ich zaangažovaniu do VSK na 
Farmaceutickej fakulte UK sa vyjadrili prítomní zástupcovia študentov – členovia RK FaF. 
Upozornili na pretrvávajúce obavy študentov z ich účasti na prieskumoch, ak by ich 
hodnotenia neboli pozitívne. Zazneli návrhy na zlepšenie komunikácie medzi vedením 
fakulty a študentmi, najmä formou stretávania a diskusií.  
 

5. Rôzne a záver 

Členovia prediskutovali termín ďalšieho zasadnutie RK FaF na prerokovanie zosúladeného 

VHS FaF v rámci oblastí, kde je zosúladenie možné doriešiť, t. j. okrem VP vyžadujúcich 

implementáciu dopadov novely VŠ zákona.  

Predsedníčka RK FaF dala návrh uznesenia č. 4: „RK FaF schvaľuje časový a vecný 
harmonogram pre vypracovanie vnútornej hodnotiacej správy vnútorného systému 
kvality  fakulty do 15.6.2022 a bude o nej rokovať na zasadnutí 14.6.2022.”  

 
Hlasovanie: 

číslo hlasovania prítomných 
s hlasovacím 

právom 

kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 10 8 10 0 0 schválené 

     
Uznesenie č. 4./28.4.2022: RK FaF berie na vedomie, že RK FaF bude rokovať 
o odsúhlasení VHS FaF UK 14.6.2022. 

 

Predsedníčka poďakovala prítomným za účasť,  podnetné návrhy a  za pripomienky  

k zosúlaďovaniu VSK na FaF.  Rokovanie bolo ukončené o 15:15 hod. 

 

 

 

 

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

zapísala predsedníčka RK FaF 

 

 

Prílohy: 

1. Zoznam prítomných členov RK FaF na zasadnutí (prezenčne a online) 

2. Prezentácia k programu RK FaF 

3. VHS k 28.04.2022  

 

 


