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ŠTATÚT RADY KVALITY FAKULTY MATERIÁLOV, METALURGIE A RECYKLÁCIE
TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH

PRVÁ ČASŤ
ZAMERANIE
Rada kvality Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach (RK FMMR)
je zriadená za účelom zabezpečenia súladu systému riadenia kvality Fakulty materiálov, metalurgie
a recyklácie, všetkých jej organizačných jednotiek v úplnej organizačnej štruktúre a procesov s požiadavkami
medzinárodnej normy EN ISO 9001:2015, s cieľom úspešnej komplexnej akreditácie TUKE plne
konkurencieschopnej v národnom i medzinárodnom meradle.

DRUHÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ ÚLOHY A PÔSOBNOSŤ RK FMMR
1) RK FMMR je poradným orgánom dekana fakulty.
2) RK FMMR zodpovedá za:
a) udržiavanie a zlepšovanie celkovej výkonnosti systému manažérstva kvality (SMK),
b) spolu zodpovedá za preskúmavanie a hodnotenie funkčnosti a účinnosti zavedeného systému riadenia,
c) podieľa sa na tvorbe vízie, poslania, stratégie a politiky kvality v pôsobnosti fakulty, čím participuje na
plnení hlavných úloh univerzity v oblasti poskytovania vysokoškolského vzdelania a podpore tvorivej
vedeckej činnosti pri plnom zabezpečení akademických práv a slobôd v duchu národných a
všeľudských humanitných a demokratických tradícií,
d) zodpovedá za zabezpečenie vysokej ekonomickej efektívnosti všetkých aktivít spadajúcich do
pôsobnosti systému manažérstva kvality.
3) Rozhodnutia RK FMMR v oblasti riadenia systému kvality sú záväzné pre všetkých zamestnancov fakulty.
Medzi právomoci rady patrí:
a) koordinovať a riadiť činnosti súvisiace s SMK na všetkých stupňoch riadenia,
b) navrhovať opatrenia a podávať námety na zlepšenie a v súvislosti s nápravnými opatreniami zvyšovať
výkonnosť riadeného systému kvality.
4) Zloženie RK FMMR je nasledovné:
a) predsedom RK FMMR je dekan fakulty,
b) podpredsedom RK FMMR je manažér kvality FMMR,
c) členmi RK FMMR sú z titulu funkcie prodekani, riaditelia ústavov, predseda senátu a tajomník fakulty.
5) RK FMMR zvoláva jej predseda, resp. podpredseda podľa potreby, pričom:
a) RK FMMR má právo na svoje zasadnutie pozývať zástupcov jednotlivých organizačných útvarov FMMR
b) RK FMMR podľa potreby, najmenej však raz ročne, predkladá RK TUKE Správu o hodnotení výkonnosti
SMK.

Š/FMMR/ŠRK/17

Strana č. 3/3
TRETIA ČASŤ
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA, PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI

1) Dekan riadi a koordinuje výkon všetkých orgánov a pracovísk pôsobiacich pri udržiavaní a zlepšovaní
celkovej výkonnosti SMK FMMR v priereze riadenia všetkých jej činností a procesov. Pre výkon tejto funkcie
v praxi je poverený manažér kvality fakulty.
2) Manažéra kvality FMMR menuje, resp. odvoláva dekan.
3) Fakultná rada kvality
a) sa riadi schváleným štatútom,
b) zodpovedá za udržiavanie a zlepšovanie celkovej výkonnosti SMK na fakulte,
c) dáva odporúčania dekanovi na nápravné opatrenia súvisiace s vyhodnocovaním a korigovaním SMK v
zmysle jeho harmonizácie s EN ISO 9001:2015.
4) Majiteľmi procesov sú poverení zamestnanci fakulty, ktorí realizujú procesy riadenia, výučby, výskumných
činností, riadiacich a podporných procesov v celom rozsahu fungovania FMMR. Títo zamestnanci sú
menovaní na čelo realizačných tímov (zložených zo zamestnancov zainteresovaných na fungovaní týchto
procesov), ktoré zodpovedajú :
a) za definovanie príslušných riadiacich, hlavných a podporných procesov,
b) za spracovanie kompletnej riadiacej dokumentácie týchto procesov,
c) za harmonizáciu procesov a ich riadiacej dokumentácie s ostatnými procesmi TUKE a FMMR, ako aj
požiadavkami medzinárodnej normy EN ISO 9001:2015.

ŠTVRTÁ ČASŤ
ODBORNÉ ZABEZPEČENIE SMK
Výkon činností spojených s SMK na FMMR je podmienený odbornou spôsobilosťou zamestnancov,
ktorí sa na nich podieľajú. Vrcholový manažment fakulty by mal rámcovo poznať požiadavky
EN ISO 9001:2015, to znamená, že by mal absolvovať základné oboznámenie s touto problematikou v trvaní
cca 3-4 hodiny.
Manažér kvality má mať minimálne absolvované školenie na tému „Požiadavky EN ISO 9001:2015“ v trvaní
cca 16 hodín; interný audítor SMK má byť vyškolený na túto činnosť v základnom kurze pre interných audítorov
v trvaní cca 30 hodín.

PIATA ČASŤ
RIADIACE DOKUMENTY PRE RK FMMR
Činnosť RK FMMR sa riadi týmto štatútom a riadiacou dokumentáciou, ktorá je vytvorená v rámci
požiadaviek SMK na TUKE.

ŠIESTA ČASŤ
ORGANIZAČNÉ ZAČLENENIE
Rada kvality FMMR je zriadená ako poradný orgán dekana. Výkonnou zložkou RK FMMR je jej
podpredseda (z titulu funkcie manažéra kvality), ktorý podlieha priamemu riadeniu dekana. Podpredseda RK
FMMR je členom Rady kvality TUKE.

