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1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1.1 Zameranie Rady kvality
Rada kvality Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových zámkoch (FNsP NZ) je odborným,
poradným, iniciačným a metodickým orgánom Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch v
oblasti zabezpečovania systému manažérstva kvality na dodržiavanie a zvyšovanie úrovne
kvality
poskytovaných
služieb
v zmysle
§9, zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Rada kvality FNsP NZ je stála komisia nemocnice, ktorá je poradným orgánom Rady
riaditeľov FNsP NZ v zmysle spracovaného a schváleného Dizajn / Manuálu systému
manažérstva kvality (SMK) a Organizačného poriadku FNsP NZ.
Je zriadená za účelom posudzovania odborných problémov v oblasti systému manažérstva
kvality v FNsP NZ, na vypracovanie návrhov a podnetov na riadiace opatrenia pre radu
riaditeľov FNsP NZ a podlieha Rade riaditeľov FNsP NZ.
1.2 Sídlo Rady kvality
Sídlom Rady kvality je Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A,
PSČ 940 34 Nové Zámky.
1.3 Hlavné úlohy Rady kvality













podieľať sa na implementácii systému manažérstva kvality v zmysle § 9, zákona č.
578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
zabezpečovať udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality v FNsP NZ,
podieľať sa na tvorbe vízie, poslania, stratégie, politiky kvality a cieľov kvality FNsP
Nové Zámky,
odsúhlasovať hlavné dokumenty systému manažérstva kvality FNsP NZ,
podieľať sa na spolurozhodovaní v hlavných činnostiach v oblasti zabezpečovaní
kvality produktu FNsP NZ,
podieľať sa na spolurozhodovaní o poskytovaní potrebných zdrojov na udržiavanie
systému manažérstva kvality v FNSP NZ a trvalé zlepšovanie jeho efektívnosti,
preskúmavať a hodnotiť funkčnosť a účinnosť zavedených systémov nemocnice a
systému manažérstva kvality,
koordinovať a riadiť činnosti súvisiace so systémom manažérstva kvality a inými
pripravovanými systémami na všetkých stupňoch riadenia v rámci FNsP NZ,
navrhovať opatrenia a podávať námety na zlepšenie v súvislosti so zvyšovaním
výkonnosti riadených systémov
predkladať vrcholovému manažmentu FNsP NZ správu o funkčnosti a účinnosti
systému manažérstva kvality.
podieľať sa na externých a interných auditoch a kontrolných procesoch systému
manažérstva kvality
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2 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA RADY KVALITY FNsP NZ
2.1 Organizačná štruktúra Rady kvality FNsP NZ
O vnútornej organizácii Rada kvality FNsP NZ rozhoduje rada riaditeľov.
 Stáli členovia rady kvality






generálny riaditeľ FNSP NZ
- stály člen / neobsadená funkcia
ekonomická riaditeľka FNSP NZ
- Ing. Ľubica Bartošová
medicínsky riaditeľ FNSP NZ
- MUDr. Zoltán Danczi
predstaviteľ manažmentu FNsP NZ pre projekty - prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.
predstaviteľ manažmentu pre kvalitu
- Ing. Ladislav Čeri, PhD. /
predseda Rady kvality

 Mimoriadni členovia rady kvality
• vedúci odboru chirurgických disciplín
• vedúci odboru internej medicíny
• vedúci odboru SVaLZ a ŠAS
• vedúci oddelenia vedy, výskumu a vzdel.
• vedúci odboru pre stratégiu a rozvoj
• vedúca odboru ošetrovateľskej starostlivosti

-

MUDr. Silvester Demo
MUDr. Zoltán Borbély, PhD.
MUDr. Slavomír Tóth, PhD.
MUDr. Peter Kozub, PhD.
MUDr. Tomáš Kovačic
PhDr. Mgr. Lívia Kollárová, PhD.

 Menovaní členovia rady kvality
• JUDr. Ing. Zuzana Adamková
• Ing. Gréta Sládečková
• Mgr. Jana Bažaličková
• PhDr. Ildikó Kisová
• PhDr. Andrea Barteková

- odbor pre styk so ZP a DRG /vedúca odd.
- oddelenie controllingu
- úsek medicínskeho riaditeľa / tajomník
- COS / vedúca sestra
- KVL II / FNsP NZ

Mimoriadnych a menovaných členov rady kvality vymenúva rada riaditeľov na návrh
predsedu Rady kvality FNSP NZ/ predstaviteľa manažmentu pre kvalitu.
Každý člen rady je pripomienkovateľom Štatútu rady kvality FNsP NZ.
Predseda, mimoriadni a menovaní členovia obdržia podpísaný menovací dekrét a majú pri
zvolaní zasadania Rady kvality rovnaké práva a povinnosti ako stály členovia Rady kvality.
Rada kvality má právo na svoje zasadnutie pozývať zástupcov jednotlivých organizačných
útvarov, v prípade prerokovania problematiky patriacej do ich kompetencie.

3 práva a povinnosti členov RADY KVALITY FNsP NZ
3.1 Predseda Rady kvality FNsP NZ






zvoláva na podnet rady riaditeľov FNsP NZ zasadania rady a navrhuje program
rokovania,
rozhoduje o prizvaní expertov (hostí) na zasadanie rady,
vedie zasadanie rady,
za svoju činnosť sa zodpovedá rade riaditeľov FNsP NZ,
odsúhlasuje záznam zo zasadania rady a predkladá ho rade riaditeľov FNsP NZ,
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zodpovedá za prípravu dokumentov na rokovania Rady kvality FNsP NZ podľa
pokynov predstaviteľov manažmentu nemocnice,
zodpovedá za komplexný chod rady,
vypracúva návrh programu zasadania rady, ktorý spolu s pozvánkou posiela členom
rady najmenej 3 pracovné dni pred dátumom konania zasadania rady,
prijíma návrhy členov rady do programu rokovania rady,
zabezpečuje zasadanie rady po technickej a programovej stránke,
informuje radu o plnení uznesení rady,
vypracováva návrh uznesenia zo zasadania rady,
zaznamenáva rokovanie vo forme záznamu zo zasadania rady,
je zodpovedný za činnosť rade riaditeľov FNsP NZ.

3.2 Členovia Rady kvality FNsP NZ







predkladajú návrhy na zlepšenie systému manažérstva kvality vo svojich oblastiach,
v prípade, že pri svojej činnosti zistia nezhodu v poskytovaní produktu FNsP NZ,
podávajú návrh na zvolanie zasadnutia Rady kvality FNsP NZ, aby boli prijaté
systémové opatrenia na odstránenie nezhody,
pri zasadaní Rady kvality sa spolurozhodovaním podieľa na zabezpečovaní, udržiavaní
a zlepšovaní systému manažérstva kvality v FNsP NZ,
spolurozhodujú o forme a obsahu vízie, poslania, stratégie, politiky kvality a cieľov
kvality FNsP NZ,
odsúhlasujú realizáciu hlavných činností v oblasti zabezpečovania kvality produktu
FNsP NZ,
spolurozhodujú o poskytovaní potrebných zdrojov na udržiavanie systému
manažérstva kvality v FNsP NZ a trvalom zlepšovaní jeho efektívnosti.

4 Rokovací poriadok Rady kvality FNsP NZ









zasadnutie Rady kvality FNsP NZ zvoláva jej predseda, so súhlasom Rady riaditeľov
FNsP NZ, alebo na ich príkaz,
rada kvality FNsP NZ zasadá podľa potrieb pri riešení problémov so zabezpečovaním
systému manažérstva kvality FNsP NZ,
členovia Rady kvality FNsP NZ sú povinní zúčastňovať sa na zasadnutiach rady kvality
FNsP NZ a plniť úlohy prijaté Radou kvality FNsP NZ,
rozhodnutia Rady kvality FNsP NZ sú po schválení riaditeľom FNsP NZ záväzné pre
všetkých zamestnancov FNsP NZ,
rada kvality FNsP NZ je uznášaniaschopná, ak je prítomný jeden stály a aspoň 2/3
mimoriadnych a menovaných členov Rady kvality FNsP NZ,
v prípade, že sa rozhodnutia prijímajú hlasovaním majú hlasovacie právo iba stáli
a mimoriadni a menovaní členovia Rady kvality FNsP NZ. Prizvaní hostia sa hlasovania
nezúčastňujú,
na prijatie uznesenia Rady kvality FNsP NZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny z
celkového počtu prítomných členov Rady kvality FNsP NZ,
uznesenie je súčasťou zápisnice z rokovania Rady kvality FNsP NZ. Zápisnicu z
rokovania Rady kvality FNsP NZ vyhotovuje tajomník Rady kvality FNSP NZ.
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5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA





rada kvality FNsP NZ sa riadi týmto štatútom,
štatút bol prerokovaný s predstaviteľom manažmentu FNsP NZ a následne schválený
Radou riaditeľov FNsP NZ,
štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia Radou riaditeľov FNsP NZ,
zmeny a doplnky štatútu musia byť prerokované v rade kvality a schválené radou
riaditeľov FNsP NZ.

6. ZÁZNAM O OBOZNÁMENÍ
Členovia vrcholového manažmentu (rada riaditeľov) nemocnice vzali na vedomie návrh
Štatút rady kvality FNsP NZ a zhodnotili všetky body štatútu (príloha – Prezenčná listina z 1.
zasadania rady kvality)
Štatút rady kvality bude priebežne dopĺňaný a aktualizovaný najneskôr do konca roku 2019.
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