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ŠTATÚT
Rady kvality Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Technickej univerzity v Košiciach
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1) Rada kvality Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (ďalej len „RK FBERG“) bola zriadená
za účelom zabezpečenia kompatibility systému manažérstva fakulty a jej všetkých organizačných jednotiek a procesov s požiadavkami normy STN EN ISO 9001, s cieľom prispieť k úspešnému zavedeniu, certifikácii a udržiavaniu systému manažérstva kvality (ďalej len „SMK“) Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „TUKE“).
2) TUKE v roku 2006 získala certifikát pre SMK v oblasti „Zabezpečovanie procesov vzdelávania, výskumu
a podnikateľskej činnosti na úrovni verejnej vysokej školy“.
3) Udržiavanie a zlepšovanie SMK na FBERG zabezpečujú vyškolení a odborne spôsobilí interní zamestnanci FBERG. Fungovanie a výkonnosť SMK sú pravidelne systémovo posudzované vzhľadom na plnenie požiadaviek aktuálne platnej STN EN ISO 9001. Výsledkom týchto aktivít – riadených a koordinovaných RK FBERG, je dosiahnutá harmonizácia SMK fakulty a ostatných organizačných jednotiek TUKE
a jeho trvalé zlepšovanie.

Článok 2
ZÁKLADNÉ ÚLOHY A PÔSOBNOSŤ RK FBERG
1) RK FBERG je poradným orgánom vrcholového vedenia FBERG.
2) RK FBERG:
a) zodpovedá za udržiavanie a zlepšovanie celkovej výkonnosti SMK na FBERG,
b) spoluzodpovedá za preskúmavanie a hodnotenie funkčnosti a účinnosti SMK na FBERG,
c) podieľa sa na tvorbe stratégie, politiky a cieľov kvality v rámci TUKE, čím participuje na plnení jej
úloh v oblasti poskytovania vysokoškolského vzdelania, podpory tvorivej vedecko-výskumnej činnosti a spolupráce s praxou pri plnom zabezpečení akademických práv a slobôd v duchu národných
a všeľudských etických, morálnych, humanitných a demokratických tradícií,
d) zodpovedá za ekonomickú efektívnosť všetkých aktivít spadajúcich do pôsobnosti SMK FBERG.
3) Rozhodnutia RK FBERG v oblasti zavedeného SMK sú záväzné pre všetkých zamestnancov fakulty.
4) Medzi právomoci RK FBERG patrí:
a) koordinovať a riadiť činnosti súvisiace s SMK a inými pripravovanými manažérskymi systémami na
všetkých stupňoch riadenia v rámci FBERG,
b) navrhovať opatrenia a podávať námety na zlepšenie v súvislosti so zvyšovaním výkonnosti
riadených systémov v rámci TUKE,
c) poskytovať podklady za FBERG do Správy o hodnotení výkonnosti SMK TUKE zmocnencovi pre
kvalitu TUKE.
5) Zloženie RK FBERG je nasledovné:
a) predseda RK FBERG je z titulu funkcie dekan FBERG,
b) podpredseda RK FBERG a zmocnenec FBERG pre kvalitu je z titulu funkcie prodekan,
c) tajomník RK FBERG je poverený zamestnanec odborne spôsobilý na výkon činnosti,
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d) ďalší členovia RK FBERG sú z titulu funkcie prodekani, manažér kvality, riaditelia ústavov (členstvo
v RK FBERG je viazané na príslušné funkčné obdobie dekana fakulty),
e) členstvom v RK FBERG môžu byť poverení aj iní zamestnanci fakulty, resp. externí spolupracovníci
na základe menovania dekanom fakulty.
6) RK FBERG zvoláva jej predseda, resp. v jeho neprítomnosti podpredseda podľa potreby:
a) RK FBERG má právo na svoje zasadnutie pozývať zástupcov jednotlivých organizačných jednotiek
v prípade prejednávania problematiky patriacej do ich kompetencie.

Článok 3
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA, PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI
1) Členovia RK FBERG sú povinní zúčastňovať sa na jej zasadaniach a plniť ňou prijaté úlohy podľa článku
2 tohto štatútu.
2) Členov RK FBERG menuje, resp. odvoláva dekan.
3) RK FBERG
a) riadi sa schváleným štatútom,
b) zodpovedá za udržiavanie a zlepšovanie celkovej výkonnosti SMK na FBERG,
c) dáva odporúčania dekanovi FBERG na nápravné opatrenia a opatrenia na zvládanie rizík
a príležitostí súvisiace s udržiavaním a zlepšovaním SMK v zmysle jeho harmonizácie s platnou
normou STN EN ISO 9001.
Článok 4
ODBORNÉ ZABEZPEČENIE SMK
1) Výkon činnosti zavedeného SMK na FBERG je podmienený odbornou spôsobilosťou zamestnancov,
ktorí sa na ňom podieľajú.
2) Hĺbka znalostí a zručností sa odvíja od zaradenia zamestnanca v hierarchickej štruktúre prípravy a realizácie projektu. V zásade platí, že:
a) manažment FBERG rámcovo pozná požiadavky platnej STN EN ISO 9001,
b) zmocnenec pre kvalitu, manažér kvality a interní audítori SMK sú kvalifikovaní pre auditovanie SMK
podľa platných noriem STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 19011 na základe získaného certifikátu po
absolvovaného príslušného školenia.
3) Posúdenie príslušnej odbornej spôsobilosti zamestnancov všetkých riadiacich úrovní prináleží RK
FBERG.
Článok 5
RIADIACE DOKUMENTY PRE RK FBERG
1) Činnosť RK FBERG sa riadi týmto štatútom a riadiacou dokumentáciou, vytvorenou v rámci požiadaviek
na SMK TUKE.
Článok 6
ORGANIZAČNÉ ZAČLENENIE
1) V zmysle rozhodnutia vedenia FBERG a Štatútu RK FBERG je RK FBERG zriadená ako poradný orgán
dekana FBERG.
2) RK FBERG má v hierarchii riadiacich štruktúr postavenie o stupeň nižšie ako RK TUKE.

