2014

SYSTÉM KVALITY
a) Manažment vysokej školy
ZABEZPEČENIE KVALITY V LABORATÓRIÁCH SZU
SZU ako svoju integrálnu časť zahrňuje dôslednú starostlivosť o kvalitu,
porovnateľnosť a medzinárodnú akceptovateľnosť experimentálnych výsledkov vo
svojich laboratóriách.
Systém zabezpečenia kvality, ktorý sa začal zavádzať už od roku 1993,
tvoria čiastkové systémy kvality zastrešené podľa:
 ISO/IEC 17025:2005,
 ISO 9001:2008
 EN ISO 13485:2012
 Správnou laboratórnou praxou (SLP),
 Správnou výrobnou praxou (SVP),
 Správnou klinickou praxou (SKP),
 zákonom o liekoch a zdravotníckych pomôckach
 zákonom o metrológií.
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 pedagogickej
činnosti.
JEDNOTKA ZABEZPEČENIA KVALITY (JZK SZU) 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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AKREDITOVANÉ LABORATÓRIÁ
SKÚŠOBNÉ
1) NRC PRE DIOXÍNY A PRÍBUZNÉ ZLÚČENINY
je spôsobilé vykonávať stanovenie polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov (PCDD),
polychlórovaných dibenzofuránov (PCDF), polychlórovaných bifenylov (PCB), dioxínom
príbuzných PCB
a organochlórových pesticídov v potravinách, krmivách, biologických a environmentálnych
materiáloch.
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AKREDITOVANÉ LABORATÓRIÁ
MEDICÍNSKE
1) LABORATÓRIA KLINICKEJ IMUNOLÓGIE, ALERGOLÓGIE A BIOCHÉMIE
a) Laboratórium imunológie
b) Laboratórium experimentálnej a klinickej biochémie
ML je kompetentné vykonávať klinické laboratórne vyšetrenia s
použitím imunochemických, molekulovo - biologických, sérologických,
biochemických, hematologických, mikrobiologických,
chemických a fyzikálnych metód v ľudskom biologickom materiáli.

2) LABORATÓRIÁ KLINICKEJ MIKROBIOLÓGIE A PRIÓNOVÝCH CHORÔB
a) Laboratórium pre fagotypizáciu salmonel
b) Laboratórium humánnych bakteriálnych patogénov
c) Laboratórium pre vírusové hepatitídy
d) Laboratórium pre prevenciu HIV/AIDS
e) Laboratórium pre enterovírusy
f) Laboratórium pre pre prionové choroby
g) Laboratórium kontroly sterilizácie
h) Servisné služby 1) Prípravovňa kultivačných médií
2) Umývarne laboratórneho skla
ML používajú bakteriologické, virologické, imunologické,
morfologické, biochemické a molekulovo-biologické metódy na
fagotypizáciu salmonel, charakterizáciu a uchovávanie kultúr
mikroorganizmov, pri kontrole účinnosti dezinfekcie, sterilizácie a
deštrukcie biologického materiálu, na dôkaz prítomnosti pôvodcov
enterovírusových infekcií a protilátok proti nim,
na dôkaz prítomnosti pôvodcov vírusových hepatitíd a protilátok proti
nim, na dôkaz prítomnosti vírusov HIV/AIDS, protilátok proti nim a
testovanie polymorfizmu koreceptora HIV, na dôkaz prítomnosti a
vizualizáciu pôvodcu prionových chorôb.
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SPRÁVNA LABORATÓRNA PRAX
CENTRUM TESTOVACÍCH LABORATÓRIÍ
1. Laboratórium toxikológie
2. Laboratórium imunotoxikológie
3. Experimentálne zverince
Testovacie laboratória SZU vykonávajú neklinické štúdie zdravotnej a
environmentálnej bezpečnosti látok v súlade s chemickým zákonom
č. 67/2010 Z.z., Direktívou rady 2004/10/EC a Direktívou rady
2004/9/EC za použitia testovacích metód podľa nariadenia komisie
(ES) č. 440/2008, OECD, EC, FDA smerníc, alebo podľa požiadaviek
objednávateľa. Štúdie sú vykonávané v podmienkach platných pre
konvenčný chov,
alebo chov SPF (bez špecifických patogénov).

FARMACEUTICKÉ SKÚŚANIE A SPRÁVNA VÝROBNÁ PRAX
LABORATÓRIUM IMUNOTOXIKOLÓGIE je držiteľom rozhodnutia ako kontrolné laboratórium na
vykonávanie farmaceutického skúšania v nasledovnej oblasti: Biologické hodnotenie aktivity
imunopreparátov za účelom kontroly a prepúšťania a je držiteľom certifikátu o dodržiavaní správnej
výrobnej praxe ako zmluvné kontrolné laboratórium pre výrobcu humánnych liekov.
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SPRÁVNA KLINICKÁ PRAX
JEDNOTKA KLINICKÉHO SKÚŠANIA LIEČIV
vykonáva bioekvivalenčné, farmakokinetické a
farmakodynamické klinické testy (I – IV fáza) liečiv na zdravých
dobrovoľníkoch a/alebo pacientoch podľa požiadaviek
zadávateľa.

CERT IFIK ÁCIA
UNIVERZITNÉ CENTRUM ELEKTRÓNOVÝCH AKCELERÁTOROV spĺňa požiadavky
medzinárodnej normy EN ISO 13485:2012 pre strerilizáciu zdravotníckych pomôcok a medzinárodnej
normy ISO 9001:2008 pre sterilizáciu – zväzkom urýchlených elektrónov.
UCEA disponuje lineárnym elektrónovým urýchľovačom
UELR 5-1S, ktorý produkuje elektróny s energiou od 3,6 MeV
do 6,2 MeV alebo rtg. žiarenie do energie 6,2 MeV.
Pre radiačnú úpravu materiálov je možné
aplikovať dávky od mGy až po 10-tky
MGy.
Dozimetrické systémy pracoviska naviazané na
medzinárodné štandardy umožňujú merať nízke
dávky (Gy )ako aj vysoké
dávky ( 1- 100 kGy) s presnosťou do 5 %.
Výrobca urýchľovača

NIIEFA Petrohrad

Stredná energia elektrónov

(3,6 - 6,2) MeV

Priemerný prúd zväzku

(3 - 200) µA

Maximálny výkon zväzku

1 kW

Priemer zväzku

11 mm

Šírka skenovania zväzkom

(40 - 50) cm

Trvanie impulzu prúdu zväzku

(3,5 ± 0,5 ) µs

Frekvencia skenovania zväzku

(0,25 - 5) Hz

Frekvencia impulzov vo zväzku

(5 - 240) Hz

Stabilita prúdu zväzku

±2% / 8 h

Stabilita prúdu zväzku a energie elektrónov

±5% / 8h
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Využitie:

Sterilizácia zdravotníckych pomôcok
Sterilizácia kože pre transplantáciu pri liečbe
popálenín Sterilizácia medu používaného pri
liečbe kožných ochorení Dekontaminácia korenín
a potravín

PREHĽAD SYSTÉMOV KVALITY
Systém kvality/Pracovisko
SPRÁVNA LABORATÓRNA PRAX (SLP)
Laboratórium toxikológie
CENTRUM
Laboratórium ichtyológie
TESTOVACÍCH
Laboratórium imunotoxikológie
LABORATÓRIÍ SZU
Experimentálne zverince
SPRÁVNA VÝROBNÁ PRAX (SVP)
Lab. imunotoxikológie

Reg.č.

Platnosť osvedčenia

Stav
k 01/2015

G 036

15.07.2013 – 15.07.2018

platné

SK/023V/2012

25.06.2012 - 25.06.2015

platné

Š-07/09

od 28.04.2009

platné

od 16.3.2006

platné

4.04.2014 - 3.04.2017

platné

S 111

16.02.2011 - 16.02.2015

platné

M-006

8.06.2012 - 8.06.2016

M-013

16.11.2014 - 16.11.2019

FARMACEUTICKÉ SKÚŠANIE
Lab. imunotoxikológie
SPRÁVNA KLINICKÁ PRAX (SKP)
Jednotka klinického skúšania liekov
CERTIFIKÁCIA
M-0339/14
Q-0714/14

Univerzitné centrum elektrónových akcelerátorov
AKREDITÁCIA
SL

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

ML KMaPCH

ML KIAB

Servisné služby

NRC FS
NRC ZPM
Prípravovňa
kultivačných
médií
Umyvárne
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
Lab.experimentálnej a klinickej biochémie

platné

platné

VÍZIA DO BUDÚCNOSTI
V budúcnosti bude naďalej budovaný a udržiavaný systém kvality na SZU v súvislosti s
platnou legislatívou a požiadavkami jednotlivých vedúcich pracovníkov.
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b)

Vzdelávanie

Vedenie univerzity sa pravidelne zaoberá vývojom počtu študentov na našej
univerzite. Univerzita začínala s vysokoškolským štúdiom v roku 2003/2004 s
počtom študentov 572, z toho 126 študentov študovalo v dennej forme štúdia.
Nad 3000 študentov sme mali v akademických rokoch 2007/2008 a 2008/2009.
Z toho však takmer 2500 bolo študentov externej formy štúdia. V roku 2014 máme
však zapísaných viac študentov do dennej formy štúdia ako do externej formy
štúdia.
Pokles študentov v externej forme štúdia je spôsobený najmä rozhodnutím
EÚ, ktorá nepovoľuje štúdium regulovaných povolaní (ošetrovateľstvo a pôrodná
asistencia) v externej forme bakalárskeho štúdia. Fakulty sa musia do budúcna
zamyslieť nad možnosťou akreditovať nové študijné programy, ktoré by boli
atraktívne a o ktoré by bol záujem.
Vedenie univerzity venovalo veľkú pozornosť aj zvýšeniu kvality výučby.
K tomu slúži aj systém evidencie študentov a pedagogickej záťaže vyučujúcich –
MAIS (modulárny akademický informačný systém).
V tomto akademickom roku sa konal štvrtý ročník Dňa otvorených dverí.
Jednotlivé fakulty spolu so svojimi študentmi pripravili pre študentov stredných škôl
prehliadku výučbových priestorov. Ukázali im ako sa pripravujú vysokoškoláci na
jednotlivé zdravotnícke povolania, ale sa aj pochválili so zaujímavosťami, ktoré na
fakultách majú.
Počas tretieho ročníka Dňa študentstva bol oceneným pedagógom
slávnostne odovzdaný Ďakovný list za svoju pedagogickú prácu, entuziazmus a nové
prínosy do pedagogickej činnosti a aktívni študenti dostali akademickú pochvalu za
svoje vynikajúce študijné výsledky a za reprezentáciu svojej fakulty a univerzity.
Naši študenti nás reprezentujú veľmi dobre: zorganizovali prednášky na rôzne témy
v Panta Rhei, organizovali výstavy, semináre chirurgického šitia, pripravili
prednášky o zdraví pre stredoškolákov, venovali sa diabetikom. Naši záchranári
univerzitu reprezentujú na vysokej úrovni, čoho dôkazom sú aj ich umiestnenia na
týchto súťažiach. Naši študenti sa zúčastnili na Univerzitnej regate vysokých
bratislavských škôl. Niektoré z týchto aktivít sa konali pod vedením našich
pedagógov, mnohé z nich si študenti organizovali sami.
Univerzita už štvrtý rok ponúka uchádzačom o vysokoškolské štúdium aj
možnosť prípravy na prijímacie skúšky. Organizuje v mesiacoch november až apríl
prípravné kurzy z biológie a chémie. Je to pre uchádzačov o štúdium na Fakulte
verejného zdravotníctva a uchádzačov o štúdium na Lekárskej fakulte.
Osobitnú pozornosť vedenie venovalo kvalite vzdelávacieho procesu.
Kvalita výučby je do značnej miery závislá od kvality výskumnej a vedeckej práce.
Preto si naša univerzita kladie za cieľ, aby všetky študijné programy hlavne
magisterské, doktorské a doktorandské boli v maximálnej miere spojené s vedeckou
prácou, samostatnými výskumnými aktivitami študentov. Kvalitná vedecká a
výskumná práca na ktorej základoch stojí vzdelávanie by mala byť štandardom v
každom študijnom programe. Všetky tieto ciele univerzity sú zakotvené v
dlhodobých zámeroch našej univerzity.
Hľadali sme spôsob ako vyriešiť problémy, na ktoré nás študenti
upozorňovali v anonymných dotazníkoch, v ktorých hodnotili pedagogický proces.
Ich hodnotenie v niektorých otázkach nebolo veľmi lichotivé – zo všetkých fakúlt
zaznela výčitka k nedostatku učebných textov a povinnej literatúry. Mnohí študenti
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v anonymných dotazníkoch kritizovali, veľa teoretickej výučby a málo praktickej
výučby. Vybavenie odborných učební sa nedostalo v hodnotení študentov nad 50
%. Teda vieme, že našim študentom chýba literatúra, pomôcky, ale aj možnosť
lacného stravovania a chcú omladiť pedagogický zbor. Z toho vidíme, že v kvalite
pedagogického procesu máme stále čo zlepšovať. Aj z hodnotenia našich
absolventov zazneli podobné pripomienky. Preto sme neustále apelovali na
študijných prodekanov, aby viac pozornosti venovali aj hospitačnej činnosti a
objektívne mapovali problémy, ktoré by sme mohli vyriešiť čo najrýchlejšie.
Pri kvalite vzdelávacieho procesu nezabúdame na monitorovanie študentov
na jednotlivých oddeleniach, aby praktická časť výučby našich študentov bola
naozaj kvalitná, aby sme do pracovného procesu posielali študentov dobre prakticky
pripravených starať sa o našich pacientov.
Vedenie fakúlt si robí každoročne kvalitný rozbor z hodnotenia pedagogického
procesu študentmi fakulty, hľadá dôvody, prečo študenti negatívne hodnotia
vyučovanie niektorých predmetov. V nadväznosti na to vedenie sledovalo počas
celého roka, či sa chyby vo vzdelávaní aj podarilo napraviť.
Dôležitým momentom v kvalite vzdelávacieho procesu je aj kvalitná výučba
týkajúca sa výskumu a vedy, aby sme študentom poskytli dostatočnú motiváciu pre
vedeckovýskumnú činnosť.
Pri hospitačnej činnosti sa študijní prodekani zameriavali aj na
sprístupňovaniu problematiky na primeranej úrovni. Kontrolovali, či pedagógovia
oboznamovali študentov s podmienkami hodnotenia predmetu na začiatku
semestra, ako aj so sylabusom predmetu, čo v hodnotení pedagogického procesu
študentmi nepatrilo na žiadnej fakulte k silným stránkam.
Hodnotenie pedagogického procesu študentami
Zákon č. 131/2002 Z.z. o VŠ § 70, ods. 1, h): „Študent má právo aspoň raz ročne mať
možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite výučby a o učiteľoch.“
Prehľad o počte študentov na SZU v akademickom roku 2013/2014
Počet študentov I. a II. st.
Denní
Externí
Spolu SZU

FOaZOŠ
346
642
988

FVZ
121
53
174

LF
288
0
288

FZ BB
271
323
594

SPOLU
1026
1018
2044

Hodnotenie v zimnom semestri 2013/2014
•
•
•
•
•

Odlišný pohľad hodnotenia
Nedostatočná pozornosť k výučbe zo strany pedagógov
Dlhodobo neriešené opakujúce sa problémy z minulých rokov
Zo strany študentov upozornenia na
–
Nedodržiavanie rozvrhu hodín
–
Vyučujúcimi nezvládnutý MAIS
Hodnotenie najlepších a najhorších predmetov
–
Hodnotenie si vyžaduje skúsenosť
–
Študenti sa pri hodnotení vracajú aj do minulých rokov
–
Rôzne krúžky môžu vyučovať viacerí učitelia
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Študijný program

Lekárska fakulta SZU v Bratislave
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ročník ročník ročník ročník ročník ročník

Spolu

37

40

42

38

34

226

20

0

0

0

0

0

20

19

23

0

0

0

0

42

74

60

40

42

38

34

288

všeobecné lekárstvo

35

zubné lekárstvo
všeobecné lekárstvo - angl.
ý čb
Spolu za LF

Hodnotené obdobie : zimný semester akademického roku 2013/2014,
ročník 2. – 5.
Vyjadrilo sa 106 študentov zo 157
•
•
•
•
•
•
•

Nedodržiavanie času výučby, dlhé čakanie študentov
Benevolencia na stážach, niektorí študenti sa len zapíšu a odídu
Nedostatočné informácie o hodnotení predmetu, ktoré MUSÍ vyučujúci
študentom poskytnúť na ZAČIATKU SEMESTRA
Najlepšie hodnotené predmety
Najhoršie hodnotené predmety
Kontrola kvality výučby – HOSPITÁCIE
Otázky:
Stretli ste sa s korupciou všeobecne a na SZU?
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Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave
I. stupeň
II. stupeň Spolu
Študijný program
ročník
ročník
1.
2.
3.
1.
2.
verejné zdravotníctvo
24
27
24
16
30
121
I. stupeň (Bc.) a II. stupeň (Mgr.)
75
46
Hodnotenie obdobie: zimný semester akademického roku 2013/2014
ročník 1. – 3. bakalárskeho štúdia a 1. a 2. ročník magisterského štúdia
Vyjadrilo sa: 94 študentov zo 121 = 77, 6 %
•
•
•
•
•
•
•
•

Nedodržiavanie rozvrhu hodín
Systém MAIS -menej kritickí ako LF
–
(2/3 študentov sa vyjadrilo pozitívne)
Nedostatočné informácie o hodnotení predmetu, ktoré MUSÍ vyučujúci
študentom poskytnúť na ZAČIATKU SEMESTRA
Požiadavky na zvýšenie podielu a kvality praxe (prax viackrát nahradená
prednáškou), študentom chýba práca v teréne
V druhom stupni sa opakujú prednášky z bakalárskeho štúdia
Najlepšie hodnotené predmety
Najhoršie hodnotené predmety
Vynechať z výučby predmety:
–
Propedeutika vedeckej práce
–
Výchova k zdraviu
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Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave
I. stupeň

II. stupeň

ročník

ročník

Študijný program

1.

2.

3.

fyzioterapia

26

28

26

80

ošetrovateľstvo

24

25

28

77

pôrodná asistencia

18

16

14

48

rádiologická technika

26

24

17

67

urgentná zdravotná starostlivosť

23

25

26

74

117

118

111

Spolu za FOaZOŠ

1.

0

2.

0

Spolu

346

Hodnotenie obdobie: zimný semester akademického roku 2013/2014
Ročník 1. – 3. bakalárskeho štúdia
Vyjadrilo sa 213 študentov z 346, t.j. 61,5 %
•
•
•

Nedodržiavanie rozvrhu hodín (vyučujúci mešká alebo sa výučba nekoná)
Praktická časť výučby – viac negatívnych ohlasov ako pozitívnych
Výkony v záznamníku sa nezhodujú so skutočnou prácou

URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
–
viac praxe, študenti požadujú viac odbornej práce, nie len prácu sanitárov
–
Najlepšie a najhoršie hodnotené predmety
FYZIOTERAPIA
–
Výkony zapísané v záznamníku sa nemôžu realizovať
–
Najlepšie a najhoršie hodnotené predmety
OŠETROVATEĽSTVO
–
Najkritickejší študenti
–
Zastaralé prednášky
–
Sťažnosti na praktickú výučbu, študentom chýba odborná práca, nie len
pomocné práce
–
Najlepšie a najhoršie hodnotené predmety
RÁDIOLOGICKÁ TECHNIKA
–
Kritika katastrofálnej hygieny na SZU
–
Nefunkčný internet
–
Málo materiálu a pomôcok na výučbu
–
Vyučujúci nemajú na študentov čas a nemajú o nich záujem
–
Najlepšie a najhoršie hodnotené predmety
PÔRODNÁ ASISTENCIA
–
Najviac kritiky na prax: mentorky na praxi sa študentkám nevenujú, študentky
sa nedostanú k pôrodom, chýbajú pomôcky
–
Problémy pripojenia na internet
–
Najlepšie a najhoršie hodnotené predmety
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Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
I. stupeň

II. stupeň

ročník

ročník

Študijný program

1.

2.

3.

fyzioterapia
laboratórne vyšetrovacie metódy v
zd.

36

33

21

90

18

0

0

18

ošetrovateľstvo

29

27

19

75

urgentná zdravotná starostlivosť

30

29

29

88

113

89

69

Spolu za FZ

1.

0

2.

0

Spolu

271

Hodnotenie obdobie: zimný semester akademického roku 2013/2014
Ročník 2. – 3. bakalárskeho štúdia
Vyjadrilo sa 101 študentov zo 158, t.j. 63, 92 %
•
Len čiastočné dodržiavanie rozvrhu
•
Neuspokojivé hodnotenie MAISu – ponúka študentom málo informácií
URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
–
Študentom chýba adekvátna prax
–
Najlepšie a najhoršie hodnotené predmety
FYZIOTERAPIA
–
Zlá organizácia výučby
–
Najlepšie a najhoršie hodnotené predmety
OŠETROVATEĽSTVO
–
Málo pomôcok
–
Učitelia študentom nevenujú pozornosť
–
Nedostatok kvalitnej praxe
–
Najlepšie a najhoršie hodnotené predmety
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Záver
•
Navrhujeme hodnotiť dotazníky priamo na fakultách
•
V dotazníku od študentov dostať konkrétne informácie čo je príčinou
negatívneho hodnotenia, aby bolo možné v predmete odstrániť nedostatky
•
Jednoduché vyjadrenie že predmet je najhorší nestačí, pedagóg by mal dostať
konkrétnu spätnú väzbu
•
Venovať pozornosť opakujúcim sa nedostatkom
•
Informovať študentov o podmienkach, priebehu a hodnotení predmetu NA
ZAČIATKU SEMESTRA
•
Pravidelne vykonávať hospitácie
Navrhujeme vedeniu fakúlt pripraviť návrh opatrení k odstráneniu vyplývajúcich
nedostatkov a riešiť nedostatky v spolupráci s pedagógmi
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