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Štatút rady kvality Fakulty výrobných technológií
Technickej univerzity v Košiciach
PRVÁ ČASŤ
Zameranie
Rada kvality Fakulty výrobných technológií v Košiciach (ďalej „RK FVT TUKE“) pôsobí ako odborný,
poradný, iniciačný a koordinačný orgán Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach v
oblasti implementácie systému manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy EN ISO 9001 v systéme
riadenia kvality Technickej univerzity v Košiciach (ďalej „TUKE“). Hierarchicky podlieha Rade kvality
Technickej univerzity v Košiciach (ďalej „RK TUKE“). Činnosť RK FVT TUKE sa riadi platným štatútom
udržiavania, postupu riadenia a zlepšovania systému manažérstva kvality (ďalej „QMS“) na TUKE.
Udržiavanie, postup riadenia a zlepšovanie QMS a implementácia týchto procesov do riadiacej praxe
všetkých úrovní riadenia Fakulty výrobných technológií TUKE v integrálne chápanom systéme sú
realizované vyškolenými a odborne spôsobilými internými zamestnancami Fakulty výrobných technológií
TUKE, s pomocou uznávaných poradcov pre budovanie QMS, ako aj s využitím pravidelného interného
a externého systémového posudzovania úrovne a zhody postupných krokov smerujúcich k vytýčenému
cieľu. Výsledkom týchto aktivít - riadených a koordinovaných RK FVT TUKE – je kontinuálna dosiahnutá
harmonizácia systému riadenia fakulty s požiadavkami medzinárodných noriem pre oblasť QMS.
DRUHÁ ČASŤ
Základné úlohy a pôsobnosť RK FVT TUKE
1. RK FVT TUKE je orgánom vrcholového vedenia Fakulty výrobných technológií TUKE.
2. Ako orgán vedenia fakulty:
a) Zodpovedá za udržiavanie, postup riadenia a zlepšovanie systému manažérstva kvality,
bezpečnosti a environmentálneho riadenia na Fakulte výrobných technológií.
b) Spoluzodpovedá za preskúmavanie a hodnotenie funkčnosti a účinnosti zavedených systémov
manažérstva na Fakulte výrobných technológií TUKE.
c) Podieľa sa na tvorbe vízie, poslania, stratégie a politiky kvality v rámci univerzity. Tým participuje
na plnení jej úloh v oblasti poskytovania vysokoškolského vzdelania a podpory tvorivej vedeckej
činnosti pri plnom zabezpečení akademických práv a slobôd v duchu národných a všeľudských
humanitných a demokratických tradícií.
d) Spoluzodpovedá za ekonomickú efektívnosť všetkých aktivít spadajúcich do pôsobnosti systému
manažérstva kvality Fakulty výrobných technológií TUKE.
3.

Rozhodnutia RK FVT TUKE v oblasti udržiavania, postupu riadenia a zlepšovania systémov
manažérstva sú záväzné pre všetkých zamestnancov Fakulty výrobných technológií. Medzi právomoci
rady patrí:
a) Koordinovať a riadiť činnosti súvisiace so QMS a inými pripravovanými systémami na všetkých
stupňoch riadenia v rámci Fakulty výrobných technológií.
b) Navrhovať opatrenia a podávať námety na zlepšenie v súvislosti so zvyšovaním výkonnosti
riadených systémov.

4. Zloženie RK FVT TUKE je nasledovné:
a) Predsedom RK FVT TUKE je z titulu funkcie manažér kvality FVT ako člen vedenia FVT.
b) Podpredsedovia RK FVT TUKE sú prodekani a tajomník FVT.
c) Tajomníkom RK FVT TUKE je sekretárka dekana FVT.
d) Členovia RK FVT TUKE sú vedúci jednotlivých katedier a predseda Akademického senátu Fakulty
výrobných technológií TUKE.
e) Členstvom v RK FVT TUKE môže dekan fakulty poveriť aj iných zamestnancov fakulty alebo
externých spolupracovníkov.
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5. RK FVT zvoláva jej predseda, resp. v jeho neprítomnosti podpredseda spravidla na základe Plánu
zasadnutí RK, alebo podľa potreby.
a) Rada kvality má právo na svoje zasadnutie pozývať zástupcov jednotlivých organizačných útvarov,
v prípade prejednávania problematiky patriacej do ich kompetencie.
b) RK FVT TUKE predkladá podľa potreby vrcholovému vedeniu fakulty a univerzity správu
o funkčnosti a účinnosti budovaných manažérskych systémov.

TRETIAČASŤ
Organizačná štruktúra, právomoci a zodpovednosti

1. Členovia RK FVT TUKE sú povinní zúčastňovať sa na zasadaniach rady a plniť úlohy prijaté radou podľa
druhej časti tohto štatútu.
2.

Manažér kvality FVT je predsedom RK FVT TUKE. Riadi činnosť RK FVT TUKE, zodpovedá za
udržiavanie, postup riadenia a zlepšovanie procesov QMS na Fakulte výrobných technológií, riadi a
koordinuje prácu a pôsobenie jednotlivých menovaných pracovných tímov vedených majiteľmi
procesov.

3. RK FVT TUKE riadi udržiavanie, postup riadenia a zlepšovanie procesov QMS na Fakulte výrobných
technológií TUKE. Dáva odporúčania dekanovi Fakulty výrobných technológií TUKE na nápravné a
preventívne opatrenia súvisiace s týmito činnosťami QMS v zmysle kompatibility s EN ISO 9001.
4. Ako majitelia procesov sa označujú riadiaci zamestnanci Fakulty výrobných technológií TUKE, ktorí
riadia a aktualizujú procesy riadenia, výučby, výskumných, podnikateľských a podporných činností v
celom rozsahu fungovania TUKE. Títo funkcionári sú poverení vedením realizačných tímov (zložených
zo zamestnancov, ktorí sú zainteresovaní na fungovaní týchto procesov), ktoré zodpovedajú za:
a) definovanie príslušných riadiacich, hlavných a podporných procesov,
b) spracovanie kompletnej riadiacej dokumentácie týchto procesov,
c) harmonizáciu procesov a ich riadiacej dokumentácie v rámci Fakulty výrobných technológií TUKE
v závislosti od požiadaviek medzinárodnej normy EN ISO 9001.
5. Organizačná schéma hierarchickej štruktúry udržiavania, postupu riadenia a zlepšovania procesov QMS
RK FVT TUKE
riadi činnosti v rámci Fakulty výrobných technológií
TUKE

Majitelia hlavných procesov
zodpovedajú za procesy

Majitelia podporných a čiastkových
procesov

Š/FVT/RK/08

Strana č. 4/4
ŠTVRTÁ ČASŤ
Odborné zabezpečenie udržiavania, postupu riadenia a zlepšovania QMS

Výkon činností udržiavania, postupu riadenia a zlepšovania QMS na Fakulte výrobných technológií TUKE je
podmienený odbornou spôsobilosťou zamestnancov, ktorí sa na nich podieľajú. Hĺbka znalostí sa odvíja
od zaradenia zamestnanca v hierarchickej štruktúre prípravy a realizácie projektu. V zásade platí, že:
 vrcholový manažment Fakulty výrobných technológií TUKE pozná požiadavky EN ISO 9001, to
znamená, že absolvoval základné oboznámenie sa s touto problematikou v trvaní min. 4 hodiny,
 členovia rady kvality a majitelia procesov absolvovali „Požiadavky EN ISO 9001“ v trvaní cca 16
hodín,
 interní audítori QMS vrátane manažérov kvality sú vyškolení na túto činnosť v základnom kurze pre
IA v trvaní cca 30 hodín.
Posúdenie príslušnej odbornej spôsobilosti zamestnancov všetkých riadiacich úrovní prináleží RK FVT
TUKE.
PIATA ČASŤ
Riadiace dokumenty pre RK FVT TUKE
Činnosť RK FVT TUKE sa riadi týmto štatútom a vypracovanou riadiacou dokumentáciou na TUKE.
ŠIESTA ČASŤ
Organizačné začlenenie
RK FVT TUKE má v hierarchii riadiacich štruktúr postavenie o stupeň nižšie ako RK TUKE a riadi ju
manažér kvality Fakulty výrobných technológií TUKE.
SIEDMA ČASŤ
Záverečné ustanovenie
1. Tento štatút bol prerokovaný v RK FVT TUKE a nadobúda účinnosť dňom schválenia Radou kvality
TUKE.
2. Zmeny a doplnky tohto štatútu musia byť prerokované v RK FVT TUKE a schválené Radou kvality
TUKE.

Prešov, 9.5.2013
doc. Ing. Anton Panda, PhD.
predseda Rady kvality FVT

