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1. Úvod
1.1 Účel a cieľ vydania
Táto Príručka kvality je riadeným dokumentom a opisuje systém manažérstva kvality
vybudovaný a udržiavaný na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzite Komenského
v Bratislave s cieľom trvalo zlepšovať jeho efektívnosť v súlade s požiadavkami normy STN
EN ISO 900:2009.
Príručka kvality obsahuje:
- predmet systému manažérstva kvality vrátane podrobností o výnimkách a ich
zdôvodnení,
- zdokumentované postupy zahrnuté do systému manažérstva kvality a odkazy na ne,
- interakcie medzi procesmi zahrnutými do systému manažérstva kvality.
Dodržiavaním týchto postupov a procesov uvedených v tejto príručke je zabezpečené splnenie
požiadaviek zákazníkov, ostatných zainteresovaných strán a zásad trvalého zlepšovania
vybudovaného systému manažérstva kvality na fakulte.

1.2 Použité pojmy
Pojem

Definícia

Audit kvality

systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces získavania dôkazov a
ich objektívneho vyhodnocovania s cieľom určiť rozsah, v akom sa plnia
kritériá auditu

Audítor

osoba s preukázanými osobnými vlastnosťami a kompetentnosťou
vykonávať audit

Audítorský tím

jeden alebo viacero audítorov vykonávajúcich audit, podporovaných
podľa potreby technickými expertmi

Cieľ kvality

niečo čo sa hľadá alebo o čo sa usiluje v súvislosti s kvalitou

Dodávateľ

organizácia alebo osoba, ktorá poskytuje produkt

Chyba

nesplnenie požiadavky týkajúcej sa zamýšľaného alebo určeného
používania

Kontrola

hodnotenie zhody pozorovaním a posudzovaním sprevádzaným podľa
potreby meraním, skúšaním alebo porovnávaním

Kvalita

miera s akou súbor vlastných charakteristík spĺňa požiadavky

Manažérstvo kvality

koordinované činnosti zamerané na usmerňovanie a riadenie organizácie

Meracie zariadenie

merací prístroj, software, norma na meranie, referenčný materiál,
pomocné aparatúry alebo ich kombinácia nevyhnutné na realizáciu
procesu merania
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Nápravná činnosť

činnosť na odstránenie príčiny zistenej nezhody alebo inej neželateľnej
situácie

Nezhoda

nesplnenie požiadavky

Organizácia

skupina pracovníkov a zariadení s usporiadanou zodpovednosťou,
právomocami a usporiadanými vzťahmi

Organizačná štruktúra

usporiadanie zodpovednosti, právomoci a vzťahov medzi pracovníkmi

Program auditu

opis činností a opatrení auditu

Politika kvality

celkové zámery a smer pôsobenia organizácie v oblasti kvality oficiálne
vyhlásené vrcholovým manažmentom

Postup

špecifikovaný spôsob vykonávania činnosti alebo procesu

Predmet auditu

rozsah a hranice auditu

Preventívna činnosť

činnosť na odstránenie príčiny potenciálnej nezhody alebo inej
potenciálne neželateľnej situácie

Príručka kvality

dokument špecifikujúci systém manažérstva kvality fakulty

Proces

súbor vzájomne súvisiacich alebo vzájomne sa ovplyvňujúcich činností,
ktoré transformujú vstupy na výstupy

Proces merania

súbor krokov s cieľom určiť veľkosť množstva

Program auditu

jeden alebo viacero auditov plánovaných na konkrétny časový úsek
a zameraných na konkrétny cieľ

Produkt

výsledok procesu

Spokojnosť klienta

klientom vnímaná úroveň, do akej sa splnili jej požiadavky

Systém manažérstva
kvality

systém manažérstva na usmerňovanie a riadenie fakulty s ohľadom na
kvalitu

Vedenie JLF UK

stály poradný orgán dekana

Zákazník

organizácia alebo osoba, ktorá prijíma produkt
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Záznam

dokument opisujúci dosiahnuté výsledky alebo poskytujúci dôkaz o
vykonaných činnostiach

Zákaznícky audit

audit zamestnancom fakulty u dodávateľa JLF UK

Zhoda

splnenie požiadavky

Zlepšovanie kvality

časť manažérstva kvality zameraná na zvyšovanie spôsobilosti plniť
požiadavky na kvalitu

1.3 Použité skratky
Vysvetlenie/význam

Skratka
UK

Univerzita Komenského v Bratislave

JLF UK

Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v
Martine

SMK

Systém manažérstva kvality

ISO

Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu (so sídlom v Ženeve,
Švajčiarsko)

STN

Slovenská technická norma

PK

Príručka kvality

M1

Manažérsky proces 1 – Zodpovednosť manažmentu

M2

Manažérsky proces 2 – Zahraničné vzťahy

M3

Manažérsky proces 3 – Interné audity

H1

Hlavný proces 1 - Vzdelávanie

H2

Hlavný proces 2 - Doktorandské štúdium

H3

Hlavný proces 3 – Veda a výskum

P1

Podporný proces 1 - Prijímacie konanie

P2

Podporný proces 2 - Zvyšovanie kompetenčného rastu

P3

Podporný proces 3 - Projektový cyklus

P4

Podporný proces 4 - Verejné obstarávanie

P5

Podporný proces 5 - Personalistika a mzdy

P6

Podporný proces 6 - Financovanie a ekonomické procesy
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P7

Podporný proces 7 - BOZP, PO a CO

P8

Podporný proces 8 - Podnikateľská činnosť

P9

Podporný proces 9 – Prevádzka

PMK

Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu

IA

Interný audit

IS

Informačný systém

AIS

Akademický informačný systém

EVIPUB

Databáza publikačnej činnosti pracovníkov UK
Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko JLF UK

AKAS

1.4 Použité normy a zdroje
Skratka

Vysvetlenie/význam

STN EN ISO 9000:2005

Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník

STN EN ISO 9001:2009

Systémy manažérstva kvality. Požiadavky

STN EN ISO 10005:2005

Systémy manažérstva kvality. Návod na plány kvality

STN EN ISO 19011:2011

Návod na auditovanie systému manažérstva

STN EN ISO 9004:2009

Manažérstvo trvalého úspechu organizácie. Prístup na základe
manažérstva kvality

STN EN ISO 10012:2003

Systémy manažérstva merania. Požiadavky na meracie procesy
a meracie zariadenia
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1.5 Preambula
Príručka kvality popisuje systém manažérstva kvality, ktorý je zavedený na:
Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine
Univerzity Komenského v Bratislave
podľa požiadaviek medzinárodnej normy STN EN ISO 9001 a JLF UK sa zaväzuje
vybudovaný systém manažérstva kvality udržovať a zlepšovať.
Vedenie fakulty vedomé si významu efektívneho systému manažérstva kvality, naplánovalo,
zaviedlo a udržiava SMK tak, aby boli:


systematicky plnené požiadavky zákazníkov a legislatívy,



definované, schválené a verejne komunikované: Politika kvality a Ciele kvality na
príslušný kalendárny rok,



identifikované všetky procesy (manažérske, hlavné a podporné), zabezpečené ich vstupy
a výstupy, ich interakcie a efektívnosť ich riadenia,



zabezpečené zdroje (ľudské, finančné, informačné, vybavenie, prostredie) na plnenie
schválených Cieľov kvality,



popísané všetky činnosti a vytvorené podmienky na neustále zlepšovanie procesov ako aj
celého SMK,



v pravidelných

intervaloch

minimálne

raz

za

rok

vykonávané

preskúmania

manažmentom,


vykonávané sledovania spokojnosti zákazníkov a zamestnancov.

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
dekan JLF UK
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1.6 Rozsah platnosti Príručky kvality





platí pre všetkých zamestnancov a študentov JLF UK,
presne, úplne a výstižne vyjadruje zámery, riadiace a realizačné postupy JLF UK v súlade
s procesmi medzinárodnej normy pre systémy manažérstva kvality,
identifikuje funkcie manažmentu, určuje dokumentovaný systém manažérstva kvality
a odkazuje na postupy uvedené vo vnútorných predpisoch JLF UK,
je duševným majetkom JLF UK, jej rozmnožovanie a kopírovanie jej častí je možné len
po súhlase vedenia fakulty.

2. Prezentácia Jesseniovej lekárskej fakulty
2.1 Profil Jesseniovej lekárskej fakulty
Jesseniova lekárska fakulta v Martine je jednou z troch lekárskych fakúlt v Slovenskej
republike. Je integrálnou súčasťou Univerzity Komenského v Bratislave a bola zriadená ako
samostatná fakulta v roku 1969. Fakulta uskutočňuje vysokoškolské štúdium bakalárske,
magisterské, doktorské, doktorandské a špecializačné. Jesseniova lekárska fakulta
v Martine zabezpečuje celoživotné odborné vzdelávanie. Univerzita tretieho veku, ako
reprezentantka tohto stupňa štúdia bola na JLF UK ustanovená v roku 1991.

2.2 Vzdelávanie
Vzdelávanie (H1) a doktorandské štúdium (H2)

V oblasti vzdelávania poskytuje fakulta štúdium v akreditovaných vysokoškolských
študijných programoch:
 všeobecné lekárstvo - v doktorskom študijnom programe v dennej forme štúdia,
 zubné lekárstvo - v doktorskom študijnom programe v dennej forme štúdia,
 ošetrovateľstvo - v bakalárskom študijnom programe v dennej forme štúdia,
 pôrodná asistencia - v bakalárskom študijnom programe v dennej forme štúdia,
 verejné zdravotníctvo - v bakalárskom študijnom programe v dennej forme štúdia
a v magisterskom študijnom programe v dennej forme štúdia.
Štúdium je na úrovni kompatibilnej so vzdelávaním v krajinách Európskej únie podľa kritérií
vyžadovaných pre regulované povolania.
Absolvent vysokoškolského štúdia v študijnom programe všeobecné lekárstvo pri promócii
získa titul “doktor medicíny” (MUDr.), absolvent vysokoškolského štúdia v študijnom
programe zubné lekárstvo získava titul "doktor zubného lekárstva" (MDDr.) a absolvent
nelekárskych študijných programov pri promócii získa titul "bakalár" (Bc.) alebo titul
"magister" (Mgr.).
Fakulta zabezpečuje postgraduálne doktorandské štúdium v akreditovaných odboroch,
absolvent získa titul “PhD.”
Vzdelávacia činnosť fakulty sa stala komplexnou po akreditácii špecializačného štúdia v
rezorte zdravotníctva. Fakulta zabezpečuje v rámci zvyšovania kompetenčného rastu
vzdelávacie aktivity špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov v odboroch:
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dermatovenerológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, gynekológia
a pôrodníctvo, hematológia a transfuziológia, chirurgia, neonatológia, otorinolaryngológia,
kurz právnych predpisov, patologická anatómia, pediatria, pneumológia a ftizeológia,
spoločný internistický kmeň, urológia, verejné zdravotníctvo, všeobecné lekárstvo a
ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie.
Od akademického roku 2000/2001 sa študijné programy Jesseniovej lekárskej
fakulty realizujú prostredníctvom kreditového systému štúdia podľa kritérií Európskej únie.
Kreditový systém dáva študentom možnosť zapísať sa na štúdium na viacerých školách nielen
na Slovensku, ale aj v zahraničí a umožňuje vyššiu flexibilitu štúdia.
Zvyšovanie kompetenčného rastu
V rámci podporného procesu - Zvyšovanie kompetenčného rastu poskytuje JLF UK aj
nasledovné formy vzdelávania:
a. Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov je zvyšovanie alebo prehlbovanie odbornej
spôsobilosti a zahŕňa špecializačné štúdium na výkon špecializovaných pracovných činností,
certifikačnú prípravu na výkon certifikovaných pracovných činností a sústavné vzdelávanie.
Odborná spôsobilosť sa zvyšuje získaním diplomu o špecializácii a získaním certifikátu a
prehlbuje sa získaním osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve a sústavným
vzdelávaním. Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka odborne a metodicky riadi
Ministerstvo zdravotníctva SR.
b. Habilitačné a vymenovacie konanie
Fakulta má v rámci zvyšovania kompetenčného rastu akreditované programy pre habilitačné
a vymenovacie konanie v zmysle platnej legislatívy.
Rigorózne konanie
Absolvent študijného programu a absolvent vysokoškolského štúdia, ktorý získal titul
magister, môže vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je obhajoba rigoróznej práce
v študijnom programe, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom
programe.
Univerzita tretieho veku
Štúdium na Univerzite tretieho veku je záujmové štúdium v dĺžke trvania tri roky (šesť
semestrov). Prvý semester sa začína v mesiaci október. Prvý rok sa vyučujú predmety
všeobecného rozmeru, ďalšie dva ročníky sa venujú konkrétnemu zameraniu - všeobecnej
medicíne.

2.3 Veda a výskum
Vedecko-výskumná činnosť na JLF UK sa považuje za základnú súčasť existencie fakulty. Je
zdrojom získavania nových poznatkov a slúži k výchove budúcich generácií. Poslanie fakulty
sa realizuje v slobodnom a neobmedzenom priestore vedeckého bádania s orientáciou na
integráciu tak vnútri fakulty, ako aj navonok a s čoraz väčším dôrazom na efektivitu
výskumných projektov a na výchovu ďalšej generácie. Dáva základ k samostatnej vedeckovýskumnej práci budúcich vedeckých pracovníkov.
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Na JLF UK postupne došlo k vyprofilovaniu 6 komplexných výskumných oblastí:
 problematika respiračného systému v zdraví a chorobe,
 starostlivosť o matku a dieťa,
 problematika zhubných nádorových ochorení,
 problematika ochorení centrálneho a periférneho nervového systému,
 problematika vybraných vnútorných chorôb,
 oblasť nepriaznivých vplyvov životného a pracovného prostredia.
Výskum v tejto oblasti sústreďuje podstatnú časť ľudských a ekonomických kapacít JLF UK
a zásadne prispieva k tvorbe výsledkov vedecko-výskumnej činnosti a k zvyšovaniu
kvalifikovanosti zamestnancov JLF UK. Problematika výskumných úloh sa rieši na rôznych
organizačných úrovniach: granty UK, celoštátne grantové projekty (agentúry VEGA, KEGA,
APVV, MZ SR, medzinárodné granty – COST, projekty spolufinancované zo štrukturálnych
fondov - ESF, ERDF, projekty s podporou Európskej komisie). Okrem toho sa rozvoj
vzdelávania a vedeckého výskumu v integrovanej forme uskutočňuje podporou ŠVOČ a
doktorandského štúdia ako predpokladu výchovy a rastu novej generácie vysokoškolských
učiteľov, lekárov a výskumných pracovníkov v oblasti medicíny a ošetrovateľstva, ako aj
účasťou v programoch postgraduálneho špecializačného štúdia.
Excelentné pracoviská
JLF UK má tri Centrá excelentnosti, ktoré vznikli s podporou štrukturálnych fondov
Európskej únie ako súčasť siete Excelentných pracovísk výskumu a vývoja:
 Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum,
 Centrum experimentálnej a klinickej respirológie,
 Centrum excelentnosti pre výskum v personalizovanej terapii.

2.4 Kontaktné údaje
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Malá Hora 10701/4A,
03601 Martin
Slovenská republika
telefón: +421 43 2633310, +421 43 2633309
fax: +421 43 2633300
e-mail: sdek@jfmed.uniba.sk
http://www.jfmed.uniba.sk/
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3. Organizačná štruktúra Jesseniovej lekárskej fakulty
Organizačná štruktúra fakulty je v súlade s vysokoškolským zákonom, štatútom univerzity
a vnútornými predpismi UK a JLF UK.
Orgány akademickej samosprávy Jesseniovej lekárskej fakulty podľa § 24 zákona č. 131/2002
Z.z. o vysokých školách sú:
 Akademický senát JLF UK,
 Dekan JLF UK,
 Vedecká rada JLF UK,
 Disciplinárna komisia JLF UK.
Orgány akademickej samosprávy JLF UK
Dekan

Akademický senát

Vedecká rada

Vedenie fakulty

Komisia pre rozpočet a
hosporádenie AS JLF UK

Aprobačná komisia

Pedagogická komisia pre
študijné programy
všeobecné lekárstvo a
zubné lekárstvo

Pedagogická komisia AS
JLF UK

Pedagogická komisia pre
nelekárske študijné
programy

Právna komisia AS JLF UK

Komisia pre posudzovanie
platovej kompenzácie za
sťažený výkon práce a
dodatkovú dovolenku

Vedecká komisia AS JLF UK

Disciplinárna komisia

Poradný výbor pre dobré
životné podmienky
zvierat

Etická komisia

Akademický senát je samosprávnym zastupiteľským orgánom fakulty. Dekan je
predstaviteľom fakulty a jej riadiacim funkcionárom, ktorý fakultu riadi, zastupuje a koná vo
veciach fakulty. Ďalšími riadiacimi funkcionármi fakulty sú prodekani. Vedúcimi
zamestnancami JLF UK sú tajomník fakulty, vedúci vedecko – pedagogických pracovísk,
vedúci účelových pracovísk a vedúci výskumných pracovísk fakulty. Podrobnosti o činnosti,
právach a povinnostiach samosprávnych orgánov Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine
Univerzity Komenského v Bratislave upravuje Štatút, Rokovací poriadok vedeckej rady,
Disciplinárny poriadok pre študentov a Rokovací poriadok disciplinárnej komisie pre
študentov.
Stály poradný orgán dekana fakulty podľa Čl. 26 Štatútu fakulty je vedenie JLF UK. Vedenie
fakulty radí dekanovi pri výkone jeho funkcie vo všetkých otázkach, v ktorých sa dekan na
vedenie obráti. Vedenie usmerňuje a riadi fakultu na najvyššej úrovni. Členmi vedenia fakulty
sú dekan, prodekani a tajomník fakulty. Okrem členov vedenia fakulty je na zasadania
prizývaný predseda Akademického senátu fakulty. Dekan alebo vedenie fakulty môžu na
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svoje zasadania prizývať ďalšie osoby. Zasadanie vedenia zvoláva, vedie a vyhlasuje za
ukončené dekan.
Na JLF UK tiež pôsobia viaceré komisie (Etická komisia, Pedagogická komisia pre študijné
programy všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo, Pedagogická komisia pre nelekárske
študijné programy, Komisia pre posudzovanie platovej kompenzácie za sťažený výkon práce
a dodatkovú dovolenku, Komisia pre rozpočet a hospodárenie Akademického senátu JLF UK,
Pedagogická komisia Akademického senátu JLF UK, Právna komisia akademického senátu
JLF UK, Vedecká komisia Akademického senátu JLF UK, Aprobačná komisia), ktoré
organizačne spadajú pod príslušné orgány akademickej samosprávy.
Riadiaca a administratívno-výkonná štruktúra JLF UK pozostáva z úsekov a útvarov.
Úseky Jesseniovej lekárskej fakulty:
 dekana,
 prvého prodekana a prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť,
 prodekana pre rozvoj fakulty,
 prodekana pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,
 prodekana pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre
študentov študujúcich v jazyku slovenskom,
 prodekana pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre
študentov študujúcich v jazyku anglickom a zahraničné vzťahy,
 prodekana pre pedagogickú činnosť v ošetrovateľstve a v nelekárskych študijných
programoch,
 tajomníka fakulty.
Útvary Jesseniovej lekárskej fakulty:
 dekanát,
 vedecko-pedagogické pracoviská,
 účelové pracoviská,
 výskumné pracoviská.
Súčasti JLF UK
Dekan

I. Dekanát

II. Vedecko - pedagogické
pracoviská JLF UK

III. Účelové pracoviská

IV. Výskumné pracoviská

II. A - Teoretické ústavy

II. B - Predklinické ústavy

II. C - Nelekárske ústavy

II. D - Kliniky a ústavy
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Všetky činnosti a úlohy spojené s výkonom funkcie dekana, prodekanov, tajomníka fakulty, s
činnosťou akademických orgánov, vedenia a komisií fakulty a činnosťou vedecko –
pedagogických pracovísk, účelových pracovísk a výskumných pracovísk fakulty zabezpečuje
dekanát fakulty. Kompletná organizačná štruktúra fakulty je prílohou č.19 Príručky kvality.

4. Systém manažérstva kvality
4.1 Všeobecne
Účelom tejto kapitoly je popísať ako sa vytvoril, zdokumentoval, zaviedol a udržiava SMK
ako nástroj na realizáciu služieb, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníkov a JLF UK sa zaväzuje
ho udržiavať a trvalo zlepšovať jeho efektívnosť v súlade s požiadavkami normy STN EN
ISO 9001:2009.
V júli 2012 prijalo vedenie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine manažérske rozhodnutie
o zavedení Systému manažérstva kvality (SMK) podľa normy ISO 9001:2008. Rozhodlo
taktiež o spôsobe implementácie SMK - vlastnými zdrojmi. V prospech zavedenia tejto
normy hovorilo aj to, že partnerská organizácia Univerzitná nemocnica Martin má od roku
2008 taktiež implementovaný systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2008.
V systéme JLF UK boli identifikované procesy s jasnou postupnosťou a interakciou.
Výstupom identifikácie procesov bola Mapa procesov JLF UK v Martine (Príloha č. 16). Po
zaistení zdrojov sú procesy riadené na základe sledovania plánovaných ukazovateľov.
Vedenie fakulty v spolupráci s Referátom manažérstva kvality vytvorili metódy
monitorovania, merania a analýzy kľúčových procesov SMK s cieľom dosahovať ich
efektívnejšie riadenie a neustále zlepšovanie. Časový harmonogram implementácie bol
rozdelený do štyroch fáz.
I. Fáza – Úvodná fáza:
 vymenovanie pracovného tímu pre zavedenie SMK a určené jeho kompetencie,
 vymenovanie predstaviteľa manažmentu pre kvalitu na JLF UK (doc. MUDr. Dušan
Mištuna PhD., mim. prof.),
 odsúhlasenie časového harmonogramu zavedenia SMK normy ISO na JLF UK,
 úvodné školenie pre prednostov kliník a vedúcich ústavov.
Výstupom úvodnej fázy bola Politika kvality JLF UK (Príloha č. 17) a Ciele kvality JLF UK
na rok 2013.
II. Fáza – Analytická fáza:
 zmapovanie súčasného stavu, analýza zdrojov (poskytovanie zdrojov, ľudské zdroje,
infraštruktúra, pracovné prostredie),
 zmapovanie procesov prebiehajúcich na pôde fakulty,
 zmapovanie riadiacej dokumentácie na fakulte. Všetky kliniky, ústavy, dekanát ako aj
účelové pracoviská a výskumné pracoviská fakulty ich popísali do karty Popisu
procesov.
Výstupom analytickej fázy bolo zavedenie systému riadenej dokumentácie systému
manažérstva kvality.
III. Fáza – Realizačná fáza:
 schválenie mapy procesov,
 zadefinovanie pracovných postupov,
 tvorba stratégie rozvoja ľudských zdrojov a plánov vzdelávania.
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Výstupom realizačnej fázy bola Príručka kvality JLF UK.
IV. Fáza: Certifikačná fáza:
 školenia interných audítorov,
 realizácia interných auditov,
 overenie funkčnosti systému.
Výstupom certifikačnej fázy bude Certifikát kvality podľa normy ISO 9001:2008.

4.2 Požiadavky na dokumentáciu
4.2.1 Všeobecné požiadavky na dokumentáciu
Dokumentácia systému manažérstva kvality JLF UK obsahuje:
 Politiku kvality, Ciele kvality,
 zdokumentované procesné postupy a ich vzťahy (karty Popis procesov, Mapa
procesov),
 vnútorné predpisy JLF UK na zaistenie efektívneho plánovania, prevádzky a riadenia
procesov.
4.2.2 Príručka kvality
Príručka kvality (PK) je základným dokumentom, ktorý opisuje systém manažérstva kvality
na JLF UK a spôsob zabezpečovania manažérskych (M1 - M3), hlavných (H1 - H3) a
podporných procesov (P1 - P9) tak, aby spĺňali požiadavky SMK podľa normy ISO
9001:2008 a potreby fakulty.
Vydanie PK zabezpečuje Referát manažérstva kvality. Evidenciu a distribúciu PK
zabezpečuje sekretariát dekana u ktorého je uložený originálny výtlačok. Ak je to potrebné,
môže byť zhotovený informatívny výtlačok, ktorý je označený „Neriadená dokumentácia“ a
nepodlieha zmenám. V tlačenej podobe sa PK distribuuje ako celok.
Kontrolu PK vykonáva raz ročne Referát manažérstva kvality v rámci procesu preskúmania
manažmentom. Zmenové konanie PK sa riadi vnútorným predpisom č. 31/2013 Riadenie
dokumentácie kvality v systéme manažérstva kvality. Archivácia a skartácia sa riadi podľa
vnútorného predpisu č. 1/2006 –Smernica rektora UK - Registratúrny poriadok a registratúrny
plán.
4.2.3 Riadenie dokumentácie
Všetky dokumenty požadované SMK sú riadené v súlade s požiadavkami na riadenie
dokumentácie a záznamov (vnútorný predpis č. 31/2013). Sú k dispozícií na sekretariáte
dekana fakulty, kde sa vykonávajú činnosti spojené s ich evidenciou, distribúciou a
zverejňovaním. Každý riadený dokument obsahuje názov dokumentu, jeho číslo, dátum,
podpis a meno spracovateľa a schvaľujúceho. Sekretariát dekana vedie aj záznamy o
aktualizáciách, zmenách a doplnkoch k vnútornému predpisu. Aktuálnu verziu riadenej
dokumentácie je možné nájsť aj na web stránke fakulty v sekcii Fakulta/Dokumenty.
4.2.4 Riadenie záznamov
JLF UK vedie a uchováva záznamy, ktoré poskytujú dôkaz o zhode s požiadavkami vo
všetkých fázach procesov prebiehajúcich na fakulte. Všetky typy záznamov sú popísané
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v kartách Popisu procesu M1 - M3, H1 - H3, P1 - P9. Záznamy dokumentujú všetky údaje
o danom procese, jeho kvalite a preukazujú efektívnosť SMK. Záznamy sú uložené
v registratúre vlastníka procesu, tak aby to zodpovedalo požiadavkám normy ISO 9001:2008.
Vlastník procesu zodpovedá za to, aby všetky záznamy týkajúce sa daného procesu zostali
čitateľné, ľahko identifikovateľné a dostupné v prípade potreby.

4.3 Dokumentácia a odkazy
Na činnosť fakulty sa vzťahujú zákony, vyhlášky a nariadenia. Fakulta vedie databázu
relevantných zákonov. Databáza zákonov je prístupná aj na web stránke fakulty
(www.jfmed.uniba.sk). Vnútorné predpisy vydávané Univerzitou Komenského v Bratislave
sú prístupné na web stránke univerzity (www.uniba.sk) a vnútorné predpisy Jesseniovej
lekárskej fakulty v Martine sú prístupné na web stránke fakulty (www.jfmed.uniba.sk).
Súvisiaca dokumentácia:
Vnútorný predpis č. 31/2013 Riadenie dokumentácie kvality v systéme manažérstva kvality.
Vnútorný predpis č. 1/2006 –Smernica rektora UK - Registratúrny poriadok a registratúrny
plán.
Prílohy:
Príloha č. 1 – 15: Popis procesu (M1 – M3, H1 – H3, P1 – P9)
Príloha č. 16: Mapa procesov JLF UK v Martine
Príloha č. 17: Politika kvality JLF UK
Príloha č. 18: F-036-Ciele kvality

5. Zodpovednosť manažmentu
5.1 Záväzok manažmentu
Hlavnú zodpovednosť za kvalitu poskytovaných služieb – hlavných procesov (H1 –
Vzdelávanie, H2 – Doktorandské štúdium, H3 – Veda a výskum) a s nimi súvisiacich
manažérskych a podporných procesov má vedenie JLF UK. V rámci Organizačného poriadku
Univerzity Komenského v Bratislave Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine sú stanovené
zodpovednosti a právomoci, definovaná vnútorná organizácia a organizačné vzťahy JLF UK,
základné ekonomické a účtovné vzťahy, práva a povinnosti vedúcich pracovísk, činností a
riadení útvarov dekanátu JLF UK. Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých
zamestnancov a študentov JLF UK. Manažment sa zaviazal dodržiavať SMK, v prehlásení
vedenia v tejto Príručke kvality.

5.2 Zameranie na zákazníka
Zákazníkmi JLF UK sú študenti, doktorandi, zdravotnícki pracovníci, pričom fakulta
pravidelne sleduje a hodnotí spokojnosť svojich zákazníkov. Meranie spokojnosti zákazníkov
sa realizuje formou dotazníkových prieskumov. Realizáciu dotazníkových prieskumov
popisuje vnútorný predpis č. 39/2013 Realizácia dotazníkových prieskumov. S výsledkami
merania spokojnosti je pravidelne oboznamované vedenie JLF UK.

5.3 Politika kvality
Politika kvality je vyjadrením zámerov vedenia JLF UK v oblasti kvality, je oficiálne
formulovaná, vyhlásená a presadzovaná. Vypracovanie a aktualizáciu politiky kvality
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zabezpečuje predstaviteľ manažmentu pre kvalitu v spolupráci s Referátom manažérstva
kvality. Po jej schválení ju podpisuje dekan fakulty. S Politikou kvality sú pravidelne
oboznamovaní aj zamestnanci a študenti JLF UK. Politika kvality je dostupná na každom
pracovisku fakulty ako aj na web stránke. Politika kvality JLF UK je prílohou č.17 Príručky
kvality.

5.4 Plánovanie kvality
5.4.1 Ciele kvality
Ciele kvality JLF UK sú kvantifikovateľné údaje o znakoch kvality poskytovaných služieb
a procesov. Na návrh predstaviteľa manažmentu pre kvalitu ich schvaľuje dekan fakulty.
Merateľné ciele kvality sú prijímané na príslušný kalendárny rok a vychádzajú z jednotlivých
bodov politiky kvality. Napĺňanie a realizácia cieľov kvality pomáha zvyšovať kvalitu
poskytovaných služieb a následne spokojnosť zákazníkov JLF UK. Ciele kvality sú
vyhodnocované v Správe z preskúmania manažmentom na zasadnutí vedenia fakulty (Príloha
č. 18: F-036-Ciele kvality).
5.4.2 Plánovanie systému manažérstva kvality
Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu prostredníctvom manažérov kvality udržuje
dokumentovaný SMK podľa ISO 9001:2008, tak aby boli:
 systematicky plnené požiadavky zákazníkov a legislatívy,
 identifikované manažérske, hlavné a podporné procesy, zabezpečené ich interakcie
a efektívne riadenie,
 dostupné ľudské, finančné, informačné, materiálne zdroje na napĺňanie Cieľov kvality,
 vytvorené podmienky na neustále zlepšovanie procesov a SMK.

5.5 Zodpovednosť právomoc a komunikácia
5.5.1 Zodpovednosť a právomoc
Všetky zodpovednosti ako aj právomoci vlastníkov procesov (manažérskych, hlavných,
podporných) sú stanovené v kartách Popisu procesu, Organizačnom poriadku JLF UK ako aj
popise funkčného miesta a sú pravidelne aktualizované a dopĺňané.
5.5.2 Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu
Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu (člen vedenia JLF UK) zabezpečuje plánovanie,
udržiavanie, kontrolu a zlepšovanie SMK. Zároveň zvyšuje povedomie zamestnancov ako aj
študentov o požiadavkách SMK. Menovanie, zodpovednosť a právomoc PMK písomne určuje
dekan fakulty cez menovací dekrét.
5.5.3 Interná komunikácia
Vedenie fakulty vytvorilo niekoľko komunikačných kanálov na internú komunikáciu na JLF
UK. Interná komunikácia je zabezpečená vytvorením vhodných komunikačných kanálov:
rozhovory, porady, diskusie, zhromaždenia akademickej obce, web stránka, e-mail, riadená
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dokumentácia, kolégium dekana, spoločné vzdelávacie akcie, spoločenské, kultúrne, športové
akcie a pod.

5.6 Preskúmanie manažmentom
Vedenie JLF UK v pravidelných ročných intervaloch vykonáva preskúmanie SMK na fakulte
tak, aby sa zaistila jeho trvalá vhodnosť, primeranosť a efektívnosť, pričom o preskúmaní
uchováva potrebné záznamy (Príloha č. 20: F-042-Správa z preskúmania SMK).
Preskúmanie manažmentom zostaví každý rok Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu
v spolupráci s manažérmi kvality z podkladov z jednotlivých pracovísk a predloží ju na
vedenie JLF UK. O záveroch z Preskúmania manažmentom sa vedie osobitný zápis
v zápisnici z vedenia.
Vstup do Preskúmania manažmentom musí obsahovať nasledovné body:
 zhrnutie činností vo vzťahu k SMK za predchádzajúce obdobie,
 vyhodnotenie Politiky kvality a Cieľov kvality,
 vyhodnotenie plnenia a účinnosti interných a externých auditov,
 vyhodnotenie merania spokojnosti zainteresovaných strán (študenti, absolventi,
zamestnanci, firmy a verejnosť),
 vyhodnotenie výkonnosti hlavných procesov,
 informácie o zmenách, ktoré by mohli ovplyvniť SMK na nasledujúce obdobie,
 zmeny a návrhy s cieľom zdokonaliť SMK,
 záver.
Výstup z Preskúmania manažmentom musí obsahovať rozhodnutia a činnosti týkajúce sa
zlepšenia efektívnosti SMK a jeho procesov, zlepšení výstupov súvisiacich s požiadavkami
zákazníkov a potrebných zdrojov.

5.7 Dokumentácia a odkazy
Na činnosť fakulty sa vzťahujú zákony, vyhlášky a nariadenia. Fakulta vedie databázu
relevantných zákonov. Databáza zákonov je prístupná aj na web stránke fakulty
(www.jfmed.uniba.sk). Vnútorné predpisy vydávané Univerzitou Komenského v Bratislave
sú prístupné na web stránke univerzity (www.uniba.sk) a vnútorné predpisy Jesseniovej
lekárskej fakulty v Martine sú prístupné na web stránke fakulty (www.jfmed.uniba.sk).
Súvisiaca dokumentácia:
Štatút JLF UK
Organizačný poriadok JLF UK
Študijný poriadok JLF UK
Vnútorný predpis č. 39/2013 Realizácia dotazníkových prieskumov
Prílohy:
Príloha č. 17: Príručka kvality
Príloha č. 18: F-036-Ciele kvality
Príloha č. 20: F-042-Správa z preskúmania SMK
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6. Manažérstvo zdrojov
6.1 Poskytovanie zdrojov
Vedenie JLF UK určuje potrebné zdroje a vytvára podmienky v oblasti finančného
zabezpečenia, ľudského potenciálu, organizačnej štruktúry, vybavenia prístrojov a zariadení
tak, aby zavedenie a udržovanie SMK na JLF UK smerovalo k trvalému zlepšovaniu jeho
efektívnosti ako aj k zvyšovaniu spokojnosti zákazníkov plnením ich požiadaviek.
Cieľom vedenia JLF UK je:
 efektívne a účinne zabezpečovať zdroje na zlepšovanie SMK,
 plánovať, sprístupňovať a využívať finančné zdroje,
 zlepšovať realizačné hmotné a podporné vybavenie na ústavoch, klinikách a účelových
zariadeniach,
 manažment znalostí orientovať na trvalý rozvoj vedomostí a ich aplikácie v rámci
celej fakulty a rozširovať moderné informačné technológie,
 trvalo zabezpečovať jazykovú a komunikačnú prípravu pedagógov a to aj cez
vysielanie vysokoškolských učiteľov do zahraničia,
 poskytovať personálne zdroje a prístroje na podporu trvalého inovačného zlepšovania
výučby a výskumu,
 zvyšovať kompetentnosť prostredníctvom prípravy, vzdelávania sa a odborného rastu
pedagógov.

6.2 Ľudské zdroje
6.2.1 Všeobecne
Vedenie JLF UK zaisťuje nevyhnutnú kompetentnosť zamestnancov na základe súčasných
a očakávaných potrieb a budúcich požiadaviek fakulty. Plánuje potreby pedagógov, zmeny
učebných plánov, procesov, ktoré zabezpečia realizáciu plánov, vyhodnocovania
kompetentnosti vysokoškolských učiteľov, nástrojov a zariadení fakulty ako aj požiadavky
zákonov a vnútorných predpisov ovplyvňujúcich fakultu a jej zákazníkov.
Príprava a odborný rast vysokoškolských pedagógov sa uskutočňuje v zmysle
vysokoškolského zákona a akreditovaných práv na habilitáciu docentov a menovanie
profesorov.
6.2.2 Kompetentnosť, povedomie a príprava pracovníkov
Vzdelávanie pracovníkov JLF UK je riadené. Vedenie fakulty zodpovedá za identifikáciu
potrieb školení, spracovanie Plánov vzdelávania a zabezpečenie realizácie a hodnotenia
efektívnosti prípravy. O realizovaných aktivitách na zvýšenie kariérneho rastu sa vedú
záznamy na Referáte personálnej práce v databáze kvalifikácie a kariérneho rastu
zamestnancov.
Referát personálnej práce zmapoval, vytvoril, a spravuje databázu kvalifikácie a kariérneho
rastu zamestnancov JLF UK, ktorá obsahuje najmä:
 doklady o PhD., o habilitačnom konaní a vymenúvacom konaní,
 všetky potvrdenia, doklady, certifikáty o získaní odbornej spôsobilosti potrebnej pre
výkon svojho povolania, vrátane ich prípadnej časovej obmedzenosti, resp.
o absolvovaní školení, kurzov, odborných vzdelávacích pobytov,
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 požiadavky na absolvovanie kurzov, školení, seminárov, ktoré majú zamestnanci
záujem, resp. povinnosť absolvovať v aktuálnom roku, s cieľom ďalšieho zvýšenia,
prípadne rozšírenia odbornej spôsobilosti všetkých zamestnancov (vrátane
administratívnych, technických, prevádzkových zamestnancov, laborantov a pod.).

6.3 Infraštruktúra
Infraštruktúra JLF UK zahŕňa budovy, pracovný priestor, nástroje, zariadenia, podporné
služby, informačnú a komunikačnú techniku, dopravné, komunikačné a informačné systémy.
Zabezpečenie infraštruktúry jej zveľaďovanie, údržbu a opravy sú v kompetencii vedenia JLF
UK. Infraštruktúra fakulty je situovaná na viacerých miestach:
Objekt

Adresa

1 Dekanát (Aula Magna)
2 Teoretické ústavy
3 Kultúrno – spoločenská hala (Aula)
Akademicko – informačné centrum
4
(AIC)
5 Vysokoškolský internát

Malá hora 1070/4A
Malá Hora 4
L.Novomeského 9
L.Novomeského
7/A
L.Novomeského 7

6 Vysokoškolský internát

Hviezdoslavova 35

P1 Ústav mikrobiológie a imunológie
P1 Ústav verejného zdravotníctva
P2 Ústav farmakológie
8
P2 Ústav verejného zdravotníctva
9 P3 Ústav verejného zdravotníctva
10 P4 Ústav patologickej fyziológie
7

11 Ústav molekulovej biológie
12

Ústav ošetrovateľstva
Ústav pôrodnej asistencie

Skolaudované
a užívané od:
2011
1957
1978

Súpisné
číslo
10070
4066
10499

2012

10894

1967
25
1967 /od r.
38
2003 JLF UK/

Sklabinská 26

1951

156

Sklabinská 26

1951

156

Sklabinská 26
Sklabinská 26
Kalinčiakova 2,
Vrútky

1951
1951

156
156

1988

3306

Malá Hora 5

6.4 Pracovné prostredie
Prostredie, v ktorom sa na JLF UK uskutočňujú všetky procesy (manažérske, hlavné aj
podporné) je v súlade s platnými predpismi týkajúcimi sa hygienického zabezpečenia, čistoty
a hlučnosti pracovného prostredia. Priestory sú dostatočne osvetlené, primerane vykurované a
poskytujú dostatok pracovného priestoru pre zamestnancov. Priestory sú zároveň vyhovujúce
pre realizáciu vzdelávacieho procesu. Pracoviská sú plne akreditované na prevádzku a
vytvorenie vyhovujúcich pracovných podmienok pre zamestnancov na základe komplexného
hodnotenia Pracovnou zdravotnou službou, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
Martin a Ministerstvom zdravotníctva SR.
Hlavný proces H1 a H2 prebieha v miestnostiach s multimediálnou výbavou, učebne sú
vybavené laboratórnymi stolmi a stoličkami, vybavené dataprojektorom, resp.
multimediálnou tabuľou, tabletom/notebookom, počítačmi prislúchajúcimi k jednotlivým
diagnostickým prístrojom, mikroskopickou technikou a pomôckami podľa potrieb
vzdelávacieho procesu. Na základe zmluvy medzi JLF UK a Univerzitnou nemocnicou
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Martin sa časť procesu H1 a H2 realizuje aj v priestoroch Univerzitnej nemocnice Martin na
jednotlivých klinikách a ústavoch, ktoré tvoria ambulancie, operačné sály, lôžkové oddelenia.
Hlavný proces H3 Veda a výskum sa realizuje v laboratóriách vybavených prístrojovým
zariadením zodpovedajúcim riešenej vedeckej úlohe. Taktiež musí byť zabezpečení základný
informačný park pre učiteľov – učebnice, vedecké časopisy domáce aj zahraničné, osobné
počítače s prístupom na internet.

6.5 Dokumentácia a odkazy
Na činnosť fakulty sa vzťahujú zákony, vyhlášky a nariadenia. Fakulta vedie databázu
relevantných zákonov. Databáza zákonov je prístupná aj na web stránke fakulty
(www.jfmed.uniba.sk). Vnútorné predpisy vydávané Univerzitou Komenského v Bratislave
sú prístupné na web stránke univerzity (www.uniba.sk) a vnútorné predpisy Jesseniovej
lekárskej fakulty v Martine sú prístupné na web stránke fakulty (www.jfmed.uniba.sk).
Prílohy:
Príloha č. 8: Popis procesu Zvyšovanie kompetenčného rastu (P2)
Príloha č. 11: Popis procesu Personalistika a mzdy (P5)
Príloha č. 13: Popis procesu BOZP, PO a CO (P7)
Príloha č. 21: F-035- Plán vzdelávania
Príloha č. 22: Zoznam vnútorných predpisov JLF UK
Príloha č. 23: Zoznam vnútorných predpisov UK
Príloha č. 24: F-047-Dotazník - Spätná väzba zamestnancov

7. Realizácia poskytovania služby
7.1 Plánovanie realizácie poskytovania služby
Poskytované služby sú riadené, plánované, dokumentované vedením fakulty. Zodpovednosti a
vykonávanie činností pri poskytovaní služieb, vrátane verifikácie, validácie, monitorovania,
kontroly a skúšobných činnosti špecifických pre poskytovanú službu a indikátorov procesu sú
riadené. Poskytovanie služby sa realizuje v súlade s požiadavkami existujúcej internej
a externej dokumentácie.

7.2 Procesy týkajúce sa zákazníka, realizácie produktu
Všetky procesy prebiehajúce na JLF UK sú riadené a popísané v kartách popisu procesu
Procesy na JLF UK sú rozdelené na:
 manažérske procesy,
 hlavné procesy,
 podporné procesy.
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Karta Popis procesu
Kartu popisu procesu podpisuje dekan fakulty a manažér (vlastník) procesu a manažér
procesu v rámci pracoviska. Interakcie medzi jednotlivými procesmi popisuje Mapa
procesov JLF UK. Popis procesu obsahuje aj popis metód na jeho monitorovanie a meranie.
Tieto postupy preukazujú schopnosť procesu dosahovať plánované výsledky. Keď sa
plánované výsledky nedosiahnu, musí sa urobiť primeraná náprava a stanoviť nápravné
opatrenie, tak aby sa zamedzilo opätovnému vzniku nezhody.
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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE

P OP IS

P R O C E S U - XX

ISO 9001:2008

Názov procesu
Typ procesu
Manažér procesu (vlastník)
Manažér procesu v rámci pracoviska
Predchádzajúci proces (dodávatelia vysokoškolskí učitelia)
Nasledujúce procesy (odberatelia študenti, verejnosť)
Vstupy
Výstupy
Činnosti
Zdroje
ľudské
finančné
informačné
vybavenie
prostredie
Monitorovanie a meranie
Analýza údajov
Riadiaca dokumentácia
interná
externá
Záznamy
Zlepšovanie
silné stránky
slabé stránky
príležitosti
riziká
Schválil:

V Martine, dňa

7.3 Návrh a vývoj - výnimka
Metodické usmernenie pre tvorbu nových študijných odborov vydáva Štátny inštitút
odborného vzdelávania a Štátny pedagogický ústav. Na príprave študijných programov
pracuje fakulta zatiaľ len po obsahovej stránke.

7.4 Nakupovanie
Proces nakupovania je popísaný v kartách Popis procesu P4, P6 a upravuje ho vnútorný
predpis č. 3/2013 – Smernica pre vedenie účtovníctva a obeh účtovných dokladov.
Zodpovedný za nákup je dekan a tajomník fakulty. Účelom je zrealizovanie požiadaviek
jednotlivých pracovísk JLF UK, tak aby vyhovovali potrebám fakulty a potrebám jej
zákazníkov.
7.4.1 Hodnotenie a výber dodávateľov
Fakulta hodnotí a vyberá dodávateľov na základe ich schopností dodať tovar, prácu, službu
podľa požiadaviek fakulty. Na tieto účely bola zriadená databáza všetkých dodávateľov
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a každý zamestnanec má možnosť ohodnotiť svojho dodávateľa. Boli tiež stanovené štyri
kritéria hodnotenia dodávateľov a váhy jednotlivých kritérií.
Posudzované Cena, cenové
podmienky
kritérium u
dodávateľa

Body
Váha
kritéria

Kvalita
tovaru,
služby, práce

Včasnosť
dodania,
dodacie
lehoty

Imidž,
komunikácia
správanie sa a
ochota
dodávateľa

Body
celkom

1 – 5 bodov

1 – 5 bodov

1 – 5 bodov

1 – 5 bodov

Spolu
20 bodov

Váha kritéria
40%

Váha kritéria
30%

Váha kritéria
20%

Váha kritéria
10%

Spolu
100%

Koeficient 0,4

Koeficient 0,3

Koeficient 0,2

Koeficient 0,1

Max.5
bodov
Min. 1 bod

Váhy kritérií vyjadrujú dôležitosť sledovaných cieľov JLF UK. Čím je vyššia hodnota váhy,
tým je vyššia významnosť daného kritéria. Celkové bodové hodnotenie
získame
vynásobením bodovej hodnoty každého kritéria individuálnou váhou, stanovenou pre každé
kritérium a následným sčítaním všetkých kriteriálnych hodnôt. Stupnica hodnotenia je
päťbodová (5 bodov – veľmi dobrá, 4 body – dobrá, 3 body – neutrálna, 2 body – prijateľná, 1
bod – zlá).

7.5 Poskytovanie služieb
7.5.1 Riadenie poskytovania služieb v oblasti vzdelávania
Riadenie poskytovania služieb v oblasti vzdelávania je popísané v kartách Popisu procesu H1
H2 a P2. Na Jesseniovej lekárskej fakulte sa realizuje štúdium 1. a 2. stupňa (H1) a štúdium 3.
stupňa - doktorandské štúdium (H2). Študenti v 1. a 2. stupňa štúdia študujú v dennej forme
štúdia a študenti 3. stupňa štúdia môžu študovať v dennej alebo v externej forme štúdia.
Uchádzač o štúdium musí splniť podmienky prijatia stanovené v zákone o vysokých školách
a podmienky prijatia schválené v Akademickom senáte JLF UK a zverejnené študijným
oddelením fakulty. Celý proces prijímacieho konania je popísaný v karte Popis procesu P1
a H2.
Proces vzdelávanie v prvom a druhom stupni štúdia je identifikovaný ako hlavný proces (H1).
V rámci karty Popis procesu H1 sú zadefinované zodpovednosti, vstupy, výstupy, činnosti,
zdroje, monitorovanie a meranie, analýza údajov, riadiaca dokumentácia, záznamy
a zlepšovanie vzťahujúce sa k procesu vzdelávanie.
Proces vzdelávania v treťom stupni štúdia – Doktorandské štúdium je identifikovaný ako
hlavný proces (H2). V rámci karty Popis procesu H2 sú zadefinované zodpovednosti, vstupy,
výstupy, činnosti, zdroje, monitorovanie a meranie, analýza údajov, riadiaca dokumentácia,
záznamy a zlepšovanie vzťahujúce sa k procesu doktorandské štúdium.
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7.5.2 Validácia poskytovania služieb v oblasti vzdelávania
Hodnotenie kvality vzdelávania na JLF UK je popísané podrobnejšie v PK, kapitola 8
Meranie, analýza a zlepšovanie. Súčasťou kariet Popis procesu H1 a H2 sú súčasné formy
merania a monitorovania vzdelávania a doktorandského štúdia a tiež analýza údajov.
7.5.3 Identifikácia a sledovateľnosť
V rámci procesu H1 sa na študijnom oddelení vedie spis študenta. Jednotlivé záznamy sú
uchovávané v písomnej a elektronickej forme (AIS).
Záznamy H1:
 Osobný spis študenta (osobné údaje, údaje o zápise na štúdium, údaje
o predchádzajúcom vzdelaní, údaje o študijnom programe, údaje o zápise do vyššieho
ročníka, údaje o pridelení ubytovania v študentskom domove, údaje o absolvovaní
štátnej skúšky a udelenom akademickom titule, údaje o prerušení štúdia, údaje
o ukončení štúdia),
 Evidencia prezencie všetkých študentov ako súčasť úspešného absolvovania predmetu,
 Vykazovanie výučby a prednášok zahraničných študentov,
 Vypísanie termínov a zapísanie výsledkov úspešného absolvovania predmetu,
 Vypisovanie tém, priebežného a záverečného hodnotenia záverečných prác,
 Zadávanie priebežného hodnotenia študentov.
V rámci procesu H2 sa vedie spis doktoranda. Spis je vedený v písomnej a elektronickej
forme (AIS) na referáte doktorandského štúdia.
Záznamy H2:
 Spis doktoranda obsahuje: prihlášku na štúdium, rozhodnutie o prijatí, zápisný list,
súhlas so zverejnením osobných údajov, zmluvu o vydaní a používaní preukazu
študenta UK, čestné prehlásenie, potvrdenie o lekárskej prehliadke, potvrdenie o
zaplatení validačnej známky /každý rok pri zápise/, certifikát o absolvovaní povinného
predmetu "Metodológia vedeckej práce", ročné hodnotenia + prílohy, absolvovanie
povinného predmetu skúšky z cudzieho/svetového jazyka, absolvovanie dizertačnej
skúšky, záznam o priebehu obhajoby dizertačnej práce, zápisnica o hlasovaní členov
komisie, prezenčná listina komisie, zapečatené hlasovacie lístky, vysvedčenie, diplom,
odpis diplomu, dodatok k diplomu, žiadosť o prerušení štúdia, žiadosť o zmene názvu
témy, potvrdenie o praxi a súhlas zamestnávateľa so štúdiom v externej forme,
potvrdenie o ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa,
 Zoznamy o ukončených a súčasných externých a interných doktorandoch každého
školiteľa (na jednotlivých pracoviskách),
 Prezencia doktorandov v práci a na praktických cvičeniach,
 Vedenie laboratórnych denníkov a experimentálnych protokolov.
7.5.4 Riadenie poskytovania služieb vo výskume
Vedecko – výskumná činnosť na JLF UK je identifikovaná ako hlavný proces Veda a
výskum (H3) a považuje sa za základnú súčasť existencie fakulty. Je zdrojom získavania
nových poznatkov a slúži k výchove budúcich generácií. Dáva základ k samostatnej vedecko
– výskumnej práci budúcich vedeckých pracovníkov. Vedecko-výskumná činnosť vychádza z
cieľov, ktoré boli bližšie definované v Dlhodobom zámere JLF UK. Fakulta je v oblasti
výskumu a vývoja profilovaná v 6 komplexných výskumných oblastiach (viď. kapitola 2
Profil JLF UK). Výskum v týchto oblastiach sústreďuje podstatnú časť ľudských a
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ekonomických kapacít fakulty a zásadne prispieva k tvorbe výsledkov vedecko-výskumnej
činnosti a k zvyšovaniu kvalifikovanosti zamestnancov. Rozvoj vedy a výskumu je
príspevkom fakulty k zaujatiu pozície UK ako „research university“, k podpore pozícií fakulty
na poli medzinárodnej vedy a k zvyšovaniu úrovne medicíny a ošetrovateľstva v rozsahu
pôsobnosti fakulty, jej univerzitnej nemocnice a slovenského zdravotníctva a vedy. Medzi
hlavné nástroje uvedených zámerov patria:
 podpora ŠVOČ a všetkých foriem doktorandského štúdia s dôrazom na dennú formu
s cieľom obnovy a rozvoja ľudských zdrojov a vytváranie nových miest vedeckých
pracovníkov a ich obsadzovaním talentovanými mladými vedcami,
 podpora vyšších a integrovaných foriem výskumu v celoštátnom meradle (APVV,
VEGA, KEGA, MZ SR) a zapojenia do výskumu v európskom a svetovom priestore,
Príloha č. 9: Popis procesu Projektový cyklus (P3)
 podpora rozvoja infraštruktúry pracovísk JLF UK a rozvoj najlepších pracovísk
fakulty aj formou centier excelencie UK,
 podpora rozvoja nových vedných oblastí s cieľom ich integrácie do existujúcich
medicínskych vied a do problematiky ošetrovateľskej starostlivosti v zdraví a chorobe,
 využívanie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti na úseku vzdelávania,
diagnosticko-liečebnej, zdravotníckej a ošetrovateľskej starostlivosti.
Činnosti poskytovania služieb vo výskume a vývoji sú:
 tvorba koncepcie pracoviska vo vedecko-výskumnej činnosti,
 získavanie vedeckých informácií, sledovanie aktuálneho stavu riešenej problematiky,
 zapájania sa do projektov ,
 publikačná činnosť (tlač a zverejňovanie publikácií - evidencia v EVIPUB, AKAS),
 informovanosť odbornej verejnosti v rámci celoživotného vzdelávania, zlepšenia
liečebno-preventívnej činnosti,
 implementácia záverov do klinickej praxe ako aj do vzdelávacieho procesu,
 interdisciplinárna spolupráca medzi pracoviskami,
 priebežný monitoring výsledkov vedeckej práce, kontrola a štatistická analýza
výsledkov, hodnotenie vedeckej činnosti a definovanie nedostatkov a ich riešenie,
 tvorba ročnej/záverečnej správy riešených/končiacich vedeckých projektov,
 sústavné vzdelávanie manažmentu vedecko – výskumnej činnosti, zapojenie študentov
formou ŠVOČ,
 organizácia kongresov s medzinárodnou účasťou.
7.5.5 Identifikácia a sledovateľnosť
V rámci procesu H3 sa na jednotlivých pracoviskách JLF UK a na pracoviskách
podporujúcich vedecko – výskumnú činnosť (Kancelária európskych a národných projektov,
Referát pre vedecko-výskumnú činnosť, Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko)
vedú záznamy vo forme:
 prístrojový, laboratórny denník,
 záznamové karty pokusov ,
 protokol pokusu (postup podľa ktorého dané pracovisko vykonáva experiment),
 kalibračné záznamy,
 dokumentácia pacienta vo vzťahu k výskumu,
 záznamy o publikačnej činnosti zamestnancov,
 záznamy o výsledkoch a priebehu výskumu,
 metodiky pracovných postupov,
 záznam o záručnej lehote,
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záznamník klinickej ošetrovateľskej praxe ako súčasť dokumentácie ku štátnej skúške,
technická dokumentácia k používaným prístrojom,
evidencia grantových úloh a projektov riešených v rámci pracoviska,
archivácia výstupov.

7.6 Riadenie zariadení na monitorovanie a meranie
Jesseniova lekárska fakulta má označené všetky zriadenia na monitorovanie a meranie, ktoré
vstupujú do procesov popísaných v kapitole 7.2 Príručky kvality.
Meracie zariadenia sú rozdelené do 4 skupín:
 Pracovné meradlá – prevažne určené na výskum a vývoj,
 Informatívne meradlá – používané na meranie a zber údajov pri procese vzdelávanie,
 Meradlo po poruche – meradlá určené na opravu,
 Nefunkčné meradlo – meradlá určené na odpis, likvidáciu resp. do múzea.
Na zabezpečenie presných údajov zo zariadení určených na výskum a vývoj sú pracovné
meradlá v pravidelných intervaloch kalibrované. Záznamy o kalibrácii vedú jednotlivé
pracoviská (ústavy, kliniky a pod.). Tieto sú taktiež zodpovedné zato, aby zabezpečili meracie
zariadenia pred poškodením a znehodnotením počas manipulácie, údržby a skladovania. Pri
zakúpení nového meracieho zariadenia platí kalibrácia od výrobcu v lehote 2 rokov. Po tejto
lehote, prehodnotí pracovisko v spolupráci s referátom manažérstva kvality zaradenie
meracieho prístroja do jednej z vyššie spomenutých skupín.

7.7 Dokumentácia a odkazy
Na činnosť fakulty sa vzťahujú zákony, vyhlášky a nariadenia. Fakulta vedie databázu
relevantných zákonov. Databáza zákonov je prístupná aj na web stránke fakulty
(www.jfmed.uniba.sk). Vnútorné predpisy vydávané Univerzitou Komenského v Bratislave
sú prístupné na web stránke univerzity (www.uniba.sk) a vnútorné predpisy Jesseniovej
lekárskej fakulty v Martine sú prístupné na web stránke fakulty (www.jfmed.uniba.sk).
Súvisiaca dokumentácia:
Študijný poriadok JLF UK
Štipendijný poriadok JLF UK
Študijný poriadok špecializačného štúdia na JLF UK
Zásady kreditového systému špecializovaného štúdia
Základné náležitosti záverečných prác študentov na JLF UK
Aprobačná komisia JLF UK
Štatút študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ)
Nariadenie dekana JLF UK z 12. októbra 2000 o stážistoch
Dlhodobý zámer JLF UK
Vnútorný predpis č. 3/2013 – Smernica pre vedenie účtovníctva a obeh účtovných dokladov
Prílohy:
Príloha č. 1 – 15: Popis procesu (M1 – M3, H1 – H3, P1 – P9)
Príloha č. 16: Mapa procesov JLF UK v Martine
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8. Meranie, analýza a zlepšovanie
Monitorovanie, analýza a zlepšovanie je dôležitým nástrojom na zabezpečenie kvality
poskytovaných služieb. Vedenie JLF UK pristupuje k hodnoteniu kvality zodpovedne
a kvalitu meria na pravidelnej báze. JLF UK má plánované a zavedené monitorovacie procesy
prostredníctvom ktorých dokáže vyhodnotiť zhodu poskytovaných služieb s požiadavkami
a očakávaniami zákazníkov. Cieľom monitorovania, analýzy je trvalé zlepšovanie SMK na
fakulte.

8.1 Monitorovanie a meranie spokojnosti zákazníka
Fakulta na monitorovanie a meranie spokojnosti svojich zákazníkov – študentov zaviedlo dva
pravidelné dotazníkové prieskumy:
1. Hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentmi
2. Spätná väzba absolventov.
Okrem spomínaných dvoch dotazníkov sú zdrojmi informácií o spokojnosti zákazníkov aj:
 Priamy styk so zákazníkom
 Zber a analýza údajov zo skúšok a testov
 Anonymný formulár na spätnú väzbu študentov
(http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=2136)
 Informácie od zástupcu študentov (Akademický senát)
 Kontakt so záujmovými skupinami (Martinský klub medikov,
http://www.mkmedic.eu/).
8.1.1 Hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentmi
Toto meranie sa uskutočňuje dvakrát za akademický rok – v letnom a zimnom semestri.
Dotazníky sú distribuované cez zástupcov jednotlivých ročníkov u slovenských študentov ako
aj zahraničných študentov. Študenti hodnotia 7 oblastí:
 predmet všeobecne,
 podmienky výučby,
 organizáciu predmetu,
 postrehy a názory na daný predmet,
 vedomosti a pripravenosť pedagógov vyučujúcich daný predmet,
 pedagogické schopnosti pedagógov vyučujúcich daný predmet,
 vzťah pedagógov k študentom.
Na záver študenti ešte celkovo ohodnotia predmet a pedagógov vyučujúcich hodnotené
predmety známkou A – FX. Za spracovanie dotazníkov je zodpovedný Referát manažérstva
kvality v spolupráci s Ústavom informačných technológií. Výsledky dotazníkov sú
vyhodnocované na vedení JLF UK, prezentované vedúcim a prednostom ústavov, kliník a sú
aj vstupom do Preskúmania manažmentom.
8.1.2. Spätná väzba absolventov
Toto meranie spokojnosti prebieha raz ročne, vždy na konci akademického roka pre
absolventov JLF UK. Dotazníky sú absolventom distribuované cez študijné oddelenie.
Dotazník umožňuje zistiť vnímanie kvality štúdia absolventmi. Dotazník pozostáva z 9 otázok
mapujúcich hodnotenie štúdia, pripravenosť absolventa do praxe, odhad ich pracovnej
perspektívy a tiež lojalitu voči študovanému odboru a škole. Škála odpovedí je od 1 – „určite
áno“ po 4 – „určite nie“. Dotazník je doplnený dvoma otvorenými otázkami, kde absolventi
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majú možnosť vyjadriť sa k štúdiu vlastnými slovami a poukázať tak na negatíva a tiež
pozitíva štúdia na JLF UK.
Za spracovanie dotazníkov zodpovedný Referát manažérstva kvality v spolupráci s Ústavom
informačných technológií. Výsledky dotazníkov sú vyhodnocované na vedení fakulty,
prezentované vedúcim a prednostom ústavov, kliník a sú aj vstupom do Preskúmania
manažmentom.

8.2 Interný audit
Fakulty v pravidelných intervaloch vykonáva interné audity, aby zistila či SMK zodpovedá:
1. požiadavkám normy ISO 9001:2008,
2. či je tento systém efektívne zavedený a či sa udržuje.
Na JLF UK je vyškolený tím interných audítorov z jednotlivých pracovísk fakulty (ústavy,
kliniky, účelové pracoviská, výskumné pracoviská). Manažéri kvality každý rok pripravia
program interných auditov s ohľadom na dôležitosť procesov a auditovaných oblastí, ako aj
výsledkov predchádzajúcich auditov. O programe interných auditov informujú predstaviteľa
manažmentu pre kvalitu, ako aj vedúcich jednotlivých pracovísk, kde sa interný audit
uskutoční. Program interných auditov schvaľuje dekan fakulty. Konkrétny výber audítorov
a priebeh auditov musí zaistiť objektívnosť, nestrannosť a profesionalitu interného auditu.
Audítori nesmú auditovať svoju vlastnú prácu.
Správy z interných auditov sú archivované vždy na Referáte manažérstva kvality a na
preverovanom pracovisku. O záveroch z interných auditov je oboznamovaný vedúci
preverovaného pracoviska, v prípade zistených nezhôd a uložených nápravných opatrení aj
predstaviteľ manažmentu pre kvalitu.
Vedúci jednotlivých pracovísk, zodpovední za auditovanú oblasť musia zaistiť, aby
nevyhnutné nápravy a nápravné opatrenia, ktoré majú odstrániť zistené nezhody a ich príčiny,
zrealizovali bez zbytočného odkladu. Následné činnosti musia zahrnúť verifikáciu
zrealizovaných činností a oznámenie výsledkov verifikácie.
Súvisiaca dokumentácia:
Vnútorný predpis č. 38/2013 Interný audit na JLF UK
Vnútorný predpis č. 39/2013 Realizácia dotazníkových prieskumov
Rokovací poriadok Akademického senátu JLF UK
Prílohy:
Príloha č. 20: F-042-Správa z preskúmania SMK
Príloha č. 25: F-037-Program interných auditov
Príloha č. 26: F-038-Rozhodnutie - neplánovaný audit
Príloha č. 27: F-039-Správa z interného auditu
Príloha č. 28: F-040-Opatrenia k náprave - preventívne opatrenia
Príloha č. 29: F-041-Hlásenie o nezhode
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9. Záverečné ustanovenia
Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť po prerokovaní a schválení vo Vedení
JLF UK v Martine dňa 19. novembra 2013.

prof. MUDr. Ján Danko, CSc., v.r.
dekan Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
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Zoznam príloh:
Príloha č. 1: Popis procesu Zodpovednosť manažmentu (M1)
Prílohe č. 2: Popis procesu Zahraničné vzťahy (M2)
Príloha č. 3: Popis procesu Interné audity (M3)
Príloha č. 4: Popis procesu Vzdelávanie (H1)
Príloha č. 5: Popis procesu Doktorandské štúdium (H2)
Príloha č. 6: Popis procesu Veda a výskum (H3)
Príloha č. 7: Popis procesu Prijímacie konanie (P1)
Príloha č. 8: Popis procesu Zvyšovanie kompetenčného rastu (P2)
Príloha č. 9: Popis procesu Projektový cyklus (P3)
Príloha č. 10: Popis procesu Verejné obstarávanie (P4)
Príloha č. 11: Popis procesu Personalistika a mzdy (P5)
Príloha č. 12: Popis procesu Financovanie a ekonomické procesy (P6)
Príloha č. 13: Popis procesu BOZP, PO a CO (P7)
Príloha č. 14: Popis procesu Podnikateľská činnosť (P8)
Príloha č. 15: Popis procesu Prevádzka (P9)
Príloha č. 16: Mapa procesov JLF UK v Martine
Príloha č. 17: Politika kvality
Príloha č. 18: F-036-Ciele kvality
Príloha č. 19: Organizačná štruktúra
Príloha č. 20: F-042-Správa z preskúmania SMK
Príloha č. 21: F-035- Plán vzdelávania
Príloha č. 22: Zoznam vnútorných predpisov JLF UK - pravidelná aktualizácia na:
http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=6694
Príloha č. 23: Zoznam vnútorných predpisov UK - pravidelná aktualizácia na:
http://www.uniba.sk/index.php?id=115
Príloha č. 24: F-047-Dotazník - Spätná väzba zamestnancov
Príloha č. 25: F-037-Program interných auditov
Príloha č. 26: F-038-Rozhodnutie - neplánovaný audit
Príloha č. 27: F-039-Správa z interného auditu
Príloha č. 28: F-040-Opatrenia k náprave - preventívne opatrenia
Príloha č. 29: F-041-Hlásenie o nezhode
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