
 

F-036 – Ciele kvality      

      CIELE KVALITY JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY 

UNIVERZITY KOMENSKÉHO NA ROK 2018 

 

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. 

 Názov cieľa 
Zodpovednosť 

Pracoviská / Proces 
Termín 

Q1 

Zrealizovať testy retenčných vedomostí 

pre študentov 3. ročníka (Test I) a 6. 

ročníka (Test II) . 

Prodekan pre  pedagogickú činnosť v 

študijnom programe všeobecné lekárstvo 

pre študentov študujúcich v jazyku 

slovenskom 12/2018 

Študijné oddelenie / proces H1 

Q2 

Zrealizovať dotazníkové hodnotenie 

jednotlivých predmetov študentmi 1.-

6.ročníka. Za prípravu podkladov 

zodpovední prodekani pre pedagogiku, za 

realizáciu dotazníkovej akcie študenti 

študentskej časti Akademického senátu 

JLF UK, počítačové spracovanie dodaných 

podkladov získanými v študentskej ankete 

vykonávajú poverení pracovníci centra 

UIT. 

Prodekan pre  pedagogickú činnosť v 

študijnom programe všeobecné lekárstvo 

pre študentov študujúcich v jazyku 

slovenskom 

Študenti Akademického senátu JLF UK 

Pracovníci Ústavu informačných 

technológií 

12/2018 

Študijné oddelenie / proces H1 

Q3 

Zrealizovať dotazníkové hodnotenia 

štúdia absolventov po ukončení štúdia na 

JLF UK. 

Prodekan pre  pedagogickú činnosť v 

študijnom programe všeobecné lekárstvo 

pre študentov študujúcich v jazyku 

slovenskom 12/2018 

Študijné oddelenie / proces H1 

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

a zlepšovať existujúce bilaterálne zmluvné vzťahy a nezmluvné kooperácie so zahraničnými 

inštitúciami. 

 Názov cieľa 
Zodpovednosť 

Pracoviská / Proces 
Termín 

Q4 

Udržať súčasný štandard výmenných 

pobytov študentov v rámci programu 

Erasmus + 

Prodekan pre pedagogickú činnosť v 

študijnom programe všeobecné lekárstvo 

pre študentov študujúcich v jazyku 

anglickom a zahraničné vzťahy 12/2018 

Referát zahraničných vzťahov, Referát 

pre študentov študujúcich v jazyku 

anglickom / proces M2 
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3) Rozvíjať špičkové pracoviská výskumu a vývoja v štruktúre BioMedu, Kompetenčného centra, 

Centier excelentnosti v slobodnom a neobmedzenom priestore vedeckého bádania. 

 Názov cieľa 
Zodpovednosť 

Pracoviská / Proces 
Termín 

Q5 

Rozvíjať konkurencieschopné pracoviská 

výskumu a vývoja a získavať finančné 

prostriedky na vedu z jednotlivých 

grantových agentúr s budovaním 

špičkových vedeckých tímov. 

Prodekanka pre vedecko -výskumnú 

činnosť 
12/2018 

Referát vedecko-výskumnej činnosti / 

CEVED / proces M1, H3, P3 

Q6 

Udržateľnosť a rozvoj centier 

excelentnosti, Kompetenčného centra 

a BioMedu. 

Prvá prodekanka a prodekanka pre 

vedecko -výskumnú činnosť 

12/2018 

BioMed, Kompetenčné centrum, 

Centrum excelentnosti pre 

perinatologický výskum, Centrum 

excelentnosti pre výskum 

v personalizovanej terapii, Centrum 

experimentálnej a klinickej respirológie 

/ proces M1, H3 

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

programov a programov špecializačného a celoživotného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. 

 Názov cieľa 
Zodpovednosť 

Pracoviská / Proces 
Termín 

Q7 

Zvýšiť počet akreditovaných študijných 

programov doktorandského štúdia a 

ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov o nové 2 programy. 

 

Prodekan pre doktorandské štúdium a 

ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov 
12/2018 

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie 

zdravotníckych pracovníkov / proces 

H4, P2 

5) Neustále 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 19011:2012. 

 Názov cieľa 
Zodpovednosť 

Pracoviská / Proces 
Termín 

Q8 
Priebežne upravovať riadené dokumenty 

a formuláre. 

Tajomník fakulty 

12/2018 

všetky pracoviská / všetky procesy 

Q9 Plánovanie interných auditov. 

Prodekan pre rozvoj fakulty 

01/2018 

všetky pracoviská / proces M3 

Q10 Úspešné vykonanie 2. dozorného auditu. 

Prodekan pre rozvoj fakulty 

11/2018 

všetky pracoviská / všetky procesy 

Q11 

Zrealizovanie interných auditov 

vyškolenými certifikovanými audítormi, 

na základe plánu interných auditov na rok 

2018. 

Prodekan pre rozvoj fakulty 

12/2018 

všetky pracoviská / proces M3 
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Q12 

Implementovať systémy manažérstva 

kvality na všetkých úrovniach fakulty 

v súčinnosti s Radou kvality UK 

v Bratislave a ich priebežná kontrola 

internými auditmi. 

Prodekan pre rozvoj fakulty 

12/2018 

všetky pracoviská / všetky procesy 

6) Podielať sa v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou Martin 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. 

 Názov cieľa 
Zodpovednosť 

Pracoviská / Proces 
Termín 

Q13 

Prezentovať minimálne 2 nové 

diagnostické alebo liečebné metódy 

vychádzajúce z celosvetového 

zdravotníckeho progresu. 

Prodekan pre rozvoj fakulty a prvá 

prodekanka a prodekanka pre vedecko-

výskumnú činnosť 12/2018 

vedecko-pedagogické pracoviská, 

AKAS, UIT / proces H1, H3 

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

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

UK v Martine Univerzity Komenského v Bratislave. 

 Názov cieľa 
Zodpovednosť 

Pracoviská / Proces 
Termín 

Q14 

Vytvoriť podmienky pre tvorbu kvalitných 

impaktovaných publikácií a udržať počet 

takýchto vedeckých publikácii 

v časopisoch s impakt faktorom (databázy 

CC, WoS, Scopus) v 

počte minimálne jedna publikácia na 

každého vedeckého pracovníka za rok 

2018. 

Prvá prodekanka a prodekanka pre 

vedecko -výskumnú činnosť 

12/2018 

vedecko-pedagogické pracoviská, 

vedecké pracoviská  / proces M1, H3, P2 

Q15 

Zrealizovať  dotazníkové hodnotenie 

„Meranie spokojnosti zamestnancov JLF 

UK“. 

Tajomník fakulty 
12/2018 

všetky pracoviská / proces M1, P5 

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

vzdelávacími a zdravotníckymi inštitúciami v SR, ako aj s Ministerstvom vedy, výskumu a športu SR 

a Ministerstvom zdravotníctva SR. 

 Názov cieľa 
Zodpovednosť 

Pracoviská / Proces 
Termín 

Q16 

Rozvíjať dobré vzťahy s verejnosťou 

úpravou a zlepšovaním úrovne webovej 

stránky fakulty. 

Prodekan pre pedagogickú činnosť 

zodpovedný za nelekárske študijné 

programy a informačné technológie 12/2018 

všetky pracoviská / proces M1, M2 

 

Schválil:  .......................................... 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

                  dekan JLF UK 

 

 

V Martine, dňa: 15.01.2018 

 


