
Základný popis aktivity  a cieľ aktivity Harmonogram aktivity

Realizácia interných auditov podľa stanoveného plánu interných 

auditov na aktuálny rok
priebežne od 09/2017 - 08/2018

Stretnutie interných audítorov, konzultácia k realizácií interných 

auditov, komunikácia a informácie o vykonávaní interných 

auditov.

10/2017

Stanovenie plánu interných auditov na kalendárny rok, za 

účelom stanovenia pracoviska, preverovaného procesu ako aj 

predbežný termín vykonania interného auditu.

01/2018

Side visit je tkzv. posúdenie na mieste z Úradu pre normalizáciu, 

metrológiu a skúšobníctvo za účelom konzultácie 

samohodnotiacej správy, ktorá bola zaslaná do súťaže Národná 

cena SR za kvalitu.

09/2017

Po vykonaní side visitu - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a 

skúšobníctvo vypracuje tkzv. Spätnú väzbu z posúdenia na 

mieste, kde uvedie silné a slabé stránky organizácie, ako aj 

námety na zlepšenie.

10/2017

Vyhlásenie súťaže - Národná cena SR za kvalitu, slávnostný 

večer, odovzdávanie ocenení.
11/2017

Na základe Spätnej väzby z posúdenia na mieste podľa modelu 

CAF, kde boli uvedené silné a slabé stránky organizácie, je 

potrebné stanoviť tkzv. Plán zlepšovania, kde budú uvedené 

konkrétne kroky prenesené do konkrétnych činností.

01/2018

Seminár k súťaži - Národná cena SR za kvalitu pre rok 2018. 02/2018

Implementácia stanoveného plánu zlepšovania podľa modelu 

CAF, realizovať akčný plán zlepšovania.
03/2018

Termín na prihlásenie sa do súťaže - Národná cena SR za 

kvalitu na rok 2018. Vypísanie príhlášky, úhrada správneho 

poplatku.

03/2018

Školenie k písaniu samohodnotiacej správy podľa modelu CAF 

do súťaže Národná cena SR za kvalitu 2018.
03-04/2018

Písanie samohodnotiacej správy podľa modelu CAF, v 

požadovanej štruktúre a požadovaného rozsahu. Časový 

harmonogram na písanie samohodnotiacej správy je stanovený 

na 2 mesiace od zaškolenia.

04-05/2018

Príležitosť pre používateľov modelu CAF zaslať žiadosť o 

Externú spätnú väzbu modelu CAF za účelom získať titul 

Efektívny užívateľ  modelu CAF.

12/2017 - 05/2018

Dotazníkový prieskum sa vykonáva 2x ročne, vykonáva ho 

študijné oddelenie, výsledky sú zverejňované na web stránke 

fakulty.

11/2017

03/2018

Realizácia dotazníkového prieskumu - Meranie spokojnosti 

zamestnancov za účelom zistenia spokojnosti zamestnancov 

JLF UK ako aj získať námety a podnety na zlepšovanie.

06/2018

Vyhodnotenie vyplnených dotazníkov zaslaných na oddelenie 

kvality, spracovanie odpovedí a spracovanie štatistiky. Výsledky 

sú zverejňované na web stránke fakulty.

07/2018

Dotazníkový prieskum sa vykonáva raz ročne, vykonáva ho 

študijné oddelenie, výsledky sú zverejňované na web stránke 

fakulty.

06/2018

Dotazníkový priskum sa vykonáva raz ročne za účelom 

ohodnotenia dodávateľov za daný kalendárny rok. Zamestanci 

majú možnosť ohodnotiť dodávateľov podľa ich skúseností s 

nimi.

07/2018

Plán oddelenia                                                                                                                                                                                                                                                                                       

kvality                                                                                                                                                                                                                                                               
Akademický rok 2017/2018                                              

Typ aktivity

Interné audity

Interné audity

Národná cena SR za kvalitu

Stretnutie interných audítorov

Vyhlásenie výsledkov súťaže

Prihláška do Národnej ceny SR za kvalitu na rok 2018

Písanie samohodnotiacej správy

Školenie k modelu CAF

Spätná správa z posúdenia na mieste

Komunikácia o pláne zlepšovania modelu CAF

Implementácia plánu zlepšovania modelu CAF

Dotazníkové prieskumy

Hodnotenie predmetov študenom

Seminár 

Externá spätná väzba modelu CAF

Plán interých auditov

Meranie spokojnosti zamestnancov

Absolventi

Vyhodnotenie - Meranie spokojnosti zamestnancov

Hodnotenie dodávateľov

Side visit



Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu na základe zaslaných 

hodnotení na oddelenie kvality. Výsledky sú zverejňované na 

web stránke fakulty.

08/2018

Vypracovanie prílohy "Zainteresované strany" ku Príručke 

kvality, kde sú stanovené zainteresované strany, príležitosti, 

dopady, opatrenia a hodnotenia rizík.

09/2017

Príručka kvality je riadeným dokumentom a opisuje systém 

manažérstva kvality vybudovaný a udržiavaný na fakulte.
09/2017

Karta procesu zahŕňa podrobný opis jednotlivých procesov, ich 

vstupov, výstupov, rizík, atď.
09/2017

V pravidelných ročných intervaloch sa vykonáva preskúmanie 

SMK na fakulte tak, aby sa zaistila jeho trvalá vhodnosť, 

primeranosť a efektívnosť, pričom o preskúmaní uchováva 

potrebné záznamy.

12/2017

Na základe dlhodobého zámeru fakulty sú vypracované 

prodrobné ciele kvality na daný kalendárny rok.
01/2018

Zverejnenie cieľov kvality na web stránke fakulty pre daný 

kalendárny rok.
01/2018

Vykonanie prieskumu trhu na vyškolenie manažérov kvality 

podľa ISO:2015.
10/2017

Školenie u vysúťaženého dodávateľa, vyškolenie manažérov 

kvality podľa normy ISO:2015.
11/2017

Vykonanie 1. dozorného auditu vyplývajúceho zo zmluvy s 

firmou PQM.
11/2017

zavádzanie postupov správnej laboratórnej praxe 01 - 06/2018

identifikácia a dopracovanie absentujúcich vnútorných 

predpisov 
01 - 06/2018

Správna laboratórna prax

Správna laboratórna prax

Manažér kvality

Prieskum trhu - školenie

Dokumentácia

Zainteresované strany

PQM

1. dozorný audit

Vyškolenie manažérov kvality

Správa z preskúmania

Ciele kvality

Zverejnenie cieľov kvality na rok 2018

Príručka kvality

Karty procesov

Vyhodnotenie - Hodnotenie dodávateľov


