
 

 

POLITIKA  KVALITY 
 

Pre dosiahnutie strategických cieľov vychádzajúcich z Dlhodobého zámeru JLF UK v Martine pre 

roky 2021 – 2027 rozhodlo Vedenie JLF UK zaviesť, udržiavať a zdokonaľovať vnútorný systém 

kvality, ktorého cieľom je: 

 

1) Vzbudzovať záujem uchádzačov o štúdium, poskytovať kvalitné vysokoškolské vzdelávanie tak, 

aby absolventi reprezentovali nielen najvyšší stupeň osobnej a profesionálnej kvality, ale aj 

ľudskosti a humanizmu. 

 

2) Rozvíjať postavenie JLF UK ako kvalitnej lekárskej fakulty v medzinárodnom priestore 

a zlepšovať existujúce bilaterálne zmluvné vzťahy a nezmluvnú spoluprácu so zahraničnými 

inštitúciami. 

 

3) Rozvíjať špičkové pracoviská výskumu a vývoja v rámci BioMedu, Kompetenčného centra, 

Centier excelentnosti, a ďalších súčastí JLF UK, v slobodnom a neobmedzenom priestore 

vedeckého bádania. 

 

4) Rozširovať ponuku vzdelávania a realizovať aktivity s cieľom rozšírenia ďalších študijných 

programov a programov špecializačného a celoživotného vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov. 

 

5) Zdokonaľovať a zlepšovať procesy v súlade so zavedeným Systémom manažérstva kvality podľa 

Normy STN EN ISO 9001:2016 a národnej normy pre interné audity STN EN ISO 19011:2019. 

 

6) Podieľať sa v spolupráci s UNM v Martine a ďalšími partnerskými zdravotníckymi zariadeniami 

na zabezpečovaní zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti pre občanov SR a na programovaní 

a realizovaní ďalšieho rozvoja tejto starostlivosti v kontexte celosvetového zdravotníckeho 

progresu. 

 

7) V oblasti personálnej politiky vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvalifikačnej úrovne 

a kariérneho rastu všetkých zamestnancov, vysokú pracovnú morálku a hrdosť na príslušnosť 

k JLF  v Martine Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

8) Rozvíjať dobré vzťahy a spoluprácu s verejnosťou, samosprávou mesta Martin, ŽSK, 

vzdelávacími, vedeckými a zdravotníckymi inštitúciami v SR, ako aj s Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom zdravotníctva SR a reflektovať na aktuálne potreby 

spoločnosti. 

 
V rámci systému manažérstva kvality na JLF UK v Martine sa postupuje podľa Príručky kvality JLF UK. Príručka 

kvality je záväzná pre všetkých zamestnancov a študentov JLF UK. Uplatňovaním politiky kvality spoločne 

prispievame k zvyšovaniu povedomia o kvalite, k zlepšovaniu podmienok pre vzdelávanie a vedecko-

výskumnú činnosť s cieľom efektívnej prezentácie fakulty v medzinárodnom prostredí.  

 

 

V Martine, dňa: 03.05.2022                                           .............................................................. 

                                                                                                               prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 
                                                                                                                     dekanka JLF UK 


