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SYSTÉM KVALITY
Hodnotenie kvality vzdelávania
Vedenie univerzity raz ročne predkladá vedeckej rade univerzity správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti. V akademickom roku 2012/2013 umožnilo vedenie
univerzity v anonymných dotazníkoch študentom aj aby podali návrh na vyučovanie
nových predmetov, podať návrhy na zvýšenie počtu hodín (alebo zníženie počtu
hodín) v niektorých predmetoch.
Väčšina otázok má slúžiť na zhodnotenie úrovne vyučovania, čo dokladujú aj
nasledovné grafy.

Sprístupňujú vyučujúci jednotlivých predmetov problematiku na primeranej úrovni?

Využívali vyučujúci na prednáškach praktické príklady a technické pomôcky?
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Umožňujú Vám vyučujúci vyjadriť Váš názor v priebehu výučby ?

Máte možnosti individuálnych konzultácií s vyučujúcimi?
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Je študijný materiál, ktorý Vám vyučujúci odporúčajú dostupný?

Sú cvičenia v odborných učebniach vyhovujúce?
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Sú podmienky klinickej praxe a prístup k výkonom vyhovujúce?

Študenti však mali možnosť vyjadriť sa k existujúcej odbornej literatúre
a k ďalším otázkam. V dotazníku mohli uviesť akékoľvek pripomienky, konštruktívne
návrhy a podnety na zlepšenie kvality štúdia.

Tvorivá činnosť
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave kladie vysoký dôraz na kvalitu
vykonávanej výskumnej činnosti, porovnateľnosť a medzinárodnú akceptovateľnosť
experimentálnych výsledkov získaných vo svojich výskumných pracoviskách a
laboratóriách, rovnako ako na dodržiavanie etických zásad vedeckej a výskumnej
činnosti.
JEDNOTKA ZABEZPEČENIA KVALITY (JZK SZU)
Systém zabezpečenia kvality, ktorý sa začal zavádzať už od roku 1993, tvoria
čiastkové systémy kvality zastrešené podľa:
 ISO/IEC 17025:2005,
 Správna laboratórna prax (SLP),
 Správna výrobná prax (SVP),
 Správna klinická praxa (SKP),
 zákon č.140/1998 Z.z. o liekoch
 zákon o metrológií.
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PREHĽAD SYSTÉMOV KVALITY
Systém kvality/Pracovisko
SPRÁVNA LABORATÓRNA PRAX (SLP)
Lab. toxikológie
CENTRUM
TESTOVACÍCH
Lab. ichtyológie
LABORATÓRIÍ SZU
Lab. imunotoxikológie
Experimentálne zverince
SPRÁVNA VÝROBNÁ PRAX (SVP)
Lab. imunotoxikológie
FARMACEUTICKÉ SKÚŠANIE
Lab. imunotoxikológie
SPRÁVNA KLINICKÁ PRAX (SKP)
Jednotka klinického skúšania liekov
AKREDITÁCIA
SL

NRC DIOX
Lab. pre fagotypizáciu salmonel
Lab. humánnych bakteriálnych
patogénov
Lab. kontroly sterilizácie

ML KMaPCH

ML KIAB

Servisné služby

Reg.č.

Platnosť osvedčenia

Stav
k 12/2012

G 036

14.07.2009 - 14.07.2013

platné

SK/023V/2012

25.06.2012 - 25.06.2015

platné

Š-07/09

od 28.04.2009

platné

od 16.3.2006

platné

S 111

16.02.2011 - 16.02.2015

platné

M-006

8.06.2012 - 8.06.2016

NRC FS
NRC ZPM
Prípravovňa
kultivačných
médií
Umývarne
laboratórneho skla
NRC VH
NRC IEV
NRC HIV/AIDS
NRC PCH/PVN

Lab. pre vírusové hepatitídy
Lab. pre enterovírusy
Lab. pre HIV/AIDS
Lab. pre prionové choroby
Laboratórium imunológie
SCOT
Lab.experimentálnej a klinickej biochémie

M-013

03.10.2010 - 03.10.2014

platné

platné

JZK zabezpečuje vytvorenie a funkčnosť týchto čiastkových
systémov, ich vzájomné prepojenie a jednotnú koncepciu. Vedúca JZK je
držiteľkou ocenenia „TOP manažér kvality za rok 2007“.
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Fungujúce systémy kvality jednoznačne prispeli k zvýšeniu spoľahlivosti
výsledkov, k zvýšeniu dôveryhodnosti organizácie pri zapájaní sa do projektov, ako aj
k zvýšeniu akceptácie výsledkov pre publikovanie, k získaniu výskumných domácich a
medzinárodných projektov a aj k zvýšenej kvalite pedagogickej činnosti.
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