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Záznam zo zasadnutia Rady pre kvalitu  

Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave) 

Dňa 14. júna 2022, uskutočneného prezenčnou formou na Ul. odbojárov 10 v Bratislave. 

Dátum a čas konania: 14. júna 2022, 9:00 – 10:30 hod. 

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

Prítomní členovia (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, Mgr. Jaroslav Tóth, PhD., 

doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.     

Počet prítomných členov: 12 

Neprítomní ospravedlnení členovia: RNDr. Vladimír Mičieta, PharmDr. Miroslava Snopková, 

PhD., PharmDr. Ondrej Sukeľ 

 

Program RK FaF UK, 14.6.2022 

1. Otvorenie  a prezencia  
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Prerokovania a schválenie návrhu katedier splňujúcich úroveň excelentnosti 

v tvorivej činnosti FaF UK v Bratislave 
4. Vnútorná hodnotiaca správa o zosúladení vnútorného systému kvality (VSK) FaF 

k 15.6.2022 
5. Rôzne a záver 

 

1. Otvorenie a prezencia a 
Predsedníčka RK FaF, PharmDr. Milica Molitorisová, PhD., zahájila zasadnutie Rady 
pre kvalitu FaF o 9 hod. Všetkých prítomných členov privítala, skontrolovala účasť 
a uznášania schopnosť Rady.  Informovala o členoch Rady, ktorí požiadali 
o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí a skonštatovala, že RK FaF je schopná 
uznášať sa. 

 
2. Schválenie programu zasadnutia 

Predsedníčka oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Diskusii k programu 
bola bez príspevku. 
Uznesenie č. 1:  
RK FaF schválila navrhnutý program zasadnutia. 
ZA: 10   PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0 
 

3. Katedry FaF UK, ktoré spĺňajú úroveň excelentnosti v tvorivej činnosti   
Profesor V. Frecer oboznámil prítomných o výsledkoch vyhodnotenia excelentnosti 

v tvorivej činnosti jednotlivých katedier fakulty v súlade s VP č. 7/2022 Konkretizácia 

vnútorného systému zabezpečovania kvality  vysokoškolského vzdelávania, ktorým 

sa určujú kritériá pre hodnotenie tvorivej činnosti.  

Rada pre kvalitu FaF zhodnotila plnenie ukazovateľov tvorivej činnosti katedier za 

obdobie 2019 -2021.  
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V diskusii vystúpili: prof. Kuželová, doc. Valentová, doc. Hrčka Dubničková, Dr. Tóth, doc. 

Máťuš. RK FaF návrh pripomienkovala a prijala nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č. 2: 

Rada pre kvalitu FaF UK podľa odseku 2, článku 4 Vnútorného predpisu č. 7/2022 

Farmaceutickej fakulty UK zhodnotila plnenie ukazovateľov tvorivej činnosti katedier 

za obdobie 2019 -2021 a schválila tento zoznam excelentných katedier v oblasti vedy a 

výskumu na FaF UK pre kalendárny rok 2022: 

(1) Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie 

(2) Katedra chemickej teórie liečiv 

(3) Katedra farmaceutickej chémie 

(4) Katedra farmakológie a toxikológie 

(5) Katedra organizácie a riadenia farmácie 

(6) Katedra farmakognózie a botaniky 

(7) Katedra fyzikálnej chémie liečiv 

Rada pre kvalitu FaF UK žiada  definovať pojem „tvorivý zamestnanec“.  

ZA: 11       PROTI: 0        ZDRŽALI SA: 0 
Jeden člen RK bol prítomný online a podľa Rokovacieho poriadku Čl. V, ods. 3, hlasovacie právo 
nemal. 

 

4. Vnútorná hodnotiaca správa Vnútorného systému kvality FaF  UK k 15.6.2022 

Predsedníčka RK FaF predstavila Vnútornú hodnotiacu správu k 15.6. 2022 (ďalej aj VHS) 

o zosúladení vnútorného systému zabezpečovania kvality na FaF UK (VSK). VHS bola 

vytvorená na základe samohodnotenia plnenia štandardov VSK prostredníctvom kritérií, 

ktoré sa posudzovali na základe zavedených politík, funkčných štruktúr a procesov. 

Vnútorná hodnotiaca správa dokumentuje plnenie štandardov dôkazmi, t. j. relevantnými 

internými predpismi, ktoré sú aplikované do praxe prostredníctvom štruktúr a procesov, 

a ktoré odzrkadľujú súlad s príslušnou politikou VSK.          

Zosúladenie VSK je predpokladom akreditácie študijných programov, preto VHS o VSK je 

súčasťou akreditačných spisov FaF. Je vyhotovená v slovenčine a v anglickom jazyku. 

Predstavuje dynamický proces kontinuálneho zlepšovania kvality na všetkých úrovniach 

fakulty, ako aj vo všetkých jej činnostiach.  Predpokladá kontinuálny monitoring a 

periodické hodnotenia, ktoré vyúsťujú do sústavného zlepšovania kvality. 

Diskusie k VHS fakulty sa zúčastnili: Dr. Tóth, doc. Valentová, doc. Hrčka Dubničková. 

Poukázali na potrebu sprístupniť VHS v dostatočnom časovom predstihu pred jej 

schvaľovaním. Rokovací poriadok RK FaF síce stanovuje dostupnosť materiálu 48 hodín 

pred rokovaním, avšak pre zvýšenie kvality samohodnotenia VSK sa členovia RK FaF 

odporúčajú komunikovať obsah VHS skôr.  

RK FaF navrhuje skontrolovať aktuálnosť uvedených vnútorných predpisov s odkazom na 

plnenie štandardov.  

Uznesenie č. 3.  
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RK FaF  prerokovala  Vnútornú hodnotiacu správu o zosúladení zabezpečovania kvality 
na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave 15. 6. 2022. RK FaF navrhuje skontrolovať 
aktuálnosť uvedených predpisov tak, aby  VSK na FaF  UK sa rozvíjal a implementoval v 
súlade so štandardami  pre VSK. 
ZA: 11             PROTI: 0                  ZDRŽALI SA: 0 

Jeden člen RK bol prítomný online a podľa Rokovacieho poriadku Čl. V, ods. 3, hlasovacie právo 
nemal. 

 
5. Rôzne a záver 

Členovia prediskutovali termín ďalšieho zasadnutia RK FaF. Zasadnutie RK je naplánované 

dňa 22. 9. 2022. 

 

Predsedníčka poďakovala prítomným za účasť,  podnetné návrhy a  za pripomienky  

k zosúlaďovaniu VSK na FaF.  Rokovanie bolo ukončené o 10:30 hod. 

 

 

 

 

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

zapísala predsedníčka RK FaF 

 

 

Prílohy  

Materiál je dostupný v súboroch MS Teams  Rada kvality FaF – Vnútorný systém kvality: 

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

2. Prezentácia k programu RK FaF 

3. VHS k 15.06.2022  

 

 


