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Štatút Rady kvality VŠBM v Košiciach

Článok 1
Rozhodnutie
V súlade so zákonom č. 131/202 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. Z. o zabezpečovaní kvality
vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na základe schválenia návrhu Vedeckou radou Vysokej školy
bezpečnostného manažérstva v Košiciach zo dňa 15.10.2020 ustanovujem
s účinnosťou od 1.12.2020 Radu kvality VŠBM v Košiciach, ďalej len Rada kvality.
Článok 2
Sídlo Rady kvality
Sídlom Rady kvality je VŠBM v Košiciach, Košťova 1, 3. posch. Učebňa podiplomového
štúdia s prideleným technickým vybavením.
Článok 3
Pôsobnosť Rady kvality
1. Rada kvality je výkonným a poradným orgánom rektora VŠBM v Košiciach
v otázka vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania VŠBM
v Košiciach a výkonným orgánom koordinácie fungovania vnútorného systému
kvality pre napĺňaní dlhodobých a strategických rozhodnutí vedenia VŠBM
v Košiciach.
2. Rada kvality vykonáva svoju činnosť v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní
kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a v súlade s Vnútorným systémom kvality VŠBM
v Košiciach, ktorý zahŕňa
vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných
programov a podávanie žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké
školstvo, ako aj externé posudzovanie vnútorného systému kvality.
Dokumentované informácie VŠBM sú duševným majetkom VŠBM v Košiciach.
Osobám mimo VŠBM môžu byť vydané alebo inak zverejnené jedine so súhlasom rektora VŠBM v Košiciach
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3. Predsedom Rady kvality je Zmocnenec VSK vymenovaný rektorom VŠBM dňa
1.10.2020 a schválený Vedeckou radou dňa 15.10.2020.
4. Rada kvality, resp. jej členovia sú oprávnení požadovať svoju účasť na
školeniach a pracovných stretnutiach organizovaných Slovenskou akreditačnou
agentúrou, týkajúcich sa aktualít problematiky kvality vysokého školstva.
5. Rada kvality schvaľuje nápravné opatrenia vyplývajúce z opatrení uložených
Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo podľa § 25 a nasl.
zákona č.269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Do
nápravných opatrení spadajúcich do operatívneho riadenia kvality Rada kvality
nezasahuje.
6. Rada kvality sa vyjadruje k požiadavkám Rady pre navrhovanie študijných
programov a Rady pre schvaľovanie študijných programov, pokiaľ ju o to
niektorá z nich požiada.
7. Rada kvality pripravuje návrh žiadosti o posúdenie vnútorného systému kvality
Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo, pričom predseda Rady
kvality má oprávnenie vedenia VŠBM vstupovať do Informačného systému
SAAVŠ.
8. Rada kvality kontroluje dodržiavanie všetkých relevantných právnych predpisov
a vnútorných predpisov spadajúcich do vnútorného systému kvality
a koordinuje nápravu ich porušovania prostredníctvo mechanizmov zlepšovania
vnútorného systému kvality.
9. Rada kvality periodicky posudzuje a hodnotí súlad vnútorného systému kvality
so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
a prostredníctvom mechanizmov trvalého zlepšovania pripravuje Správu
z preskúmania systému manažmentom (Management Review) na jej
prerokovanie v Kolégiu rektora VŠBM v Košiciach a následne v Správnej rade
VŠBM v Košiciach.
10. Rada kvality neperiodicky, podľa požiadaviek
a/alebo podnetov
zainteresovaných strán posudzuje súlad vnútorného systému kvality so
štandardmi SAAVŠ.
11. Rada kvality prerokúva všetky relevantné podnety zamestnancov VŠBM
v Košiciach a/alebo zainteresovaných strán na udržiavanie a zlepšovanie
vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na
VŠBM v Košiciach.
12. Rada kvality má právo oboznamovať sa so závermi rokovania iných orgánov
VŠBM v Košiciach, ako aj poradných orgánov rektora.
13. Rada kvality je povinná poskytovať samosprávnym orgánom VŠBM v Košiciach
informácie o činnosti a záveroch rokovania rady.
14. Rada kvality predkladá prostredníctvom jej predsedu na schválenie tento štatút
a jeho zmeny Vedeckej rade VŠBM v Košiciach.

Dokumentované informácie VŠBM sú duševným majetkom VŠBM v Košiciach.
Osobám mimo VŠBM môžu byť vydané alebo inak zverejnené jedine so súhlasom rektora VŠBM v Košiciach
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Článok 4
Orgány Rady kvality
1. Rada kvality má 8 členov, vrátane tajomníka, ktorý nehlasuje. Štyria členovia
Rady sú zamestnancami VŠBM ako prorektori, jeden člen je zástupcom
študentov VŠBM, jeden člen je zástupcom absolventov VŠBM a jeden člen je
zástupcom ďalších zainteresovaných strán. Tajomník je zamestnancom VŠBM
bez práva hlasovať.
2. Funkčné obdobie členov Rad kvality zaniká vzdaním sa funkcie, návrhom
ktoréhokoľvek člena Rady a/alebo akademických predstaviteľov VŠBM na
odvolanie a následným rozhodnutím Vedeckej rady VŠBM na základe návrhu
podaného rektorom VŠBM v Košiciach.
3. Funkčné obdobie predsedu Rady kvality je päť rokov od jeho vymenovania,
pokiaľ nedôjde k jeho ukončeniu podľa bodu 2 tohto článku štatútu.
Článok 5
Tajomník Rady kvality
1. Tajomník Rady kvality zabezpečuje administratívne a organizačné záležitosti
Rady kvality.
2. Tajomníka Rady kvality schvaľuje a odvoláva na návrh predsedu Rady kvality
rektor VŠBM a informuje o tom Vedeckú radu VŠBM v Košiciach.
3. Tajomník Rady kvality plní úlohy spojené s organizačným a materiálnym
zabezpečením jej činnosti, zúčastňuje sa jej zasadaní, vyhotovuje zápisnicu
z rokovaní, eviduje a riadi agendu Rady kvality.
4. Ak sa tajomník nemôže zúčastniť zasadnutia Rady, jej predseda poverí
vyhotovením zápisnice člena Rady.
Článok 6
Zasadnutia Rady kvality
1. Zasadnutia Rady kvality sú v zásade sporadické, vyvolané okolnosťami alebo
požiadavkou zo strany ktorejkoľvek relevantnej zainteresovanej strany.
2. Rada kvality v záujme veci až do odsúhlasenia zhody vnútorného systému
kvality so štandardmi SAAVŠ, resp. minimálne do konca roku 2022, bude
zasadať každých 14 dní, prípadne i v perióde každých 7 dní.
3. Štandardný plán zasadnutí Rady kvality bude zostavený k 1.1.2023.
Dokumentované informácie VŠBM sú duševným majetkom VŠBM v Košiciach.
Osobám mimo VŠBM môžu byť vydané alebo inak zverejnené jedine so súhlasom rektora VŠBM v Košiciach
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Článok 7
Hlasovanie Rady kvality
1. Rada kvality hlasuje v zásadných otázkach problematiky.
2. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje nadpolovičný počet zúčastnených hlasov.
3. Predseda Rady môže vyhlásiť hlasovanie „per rollam“ v prípade, ktorý neznesie
odklad.
4. Hlasovanie „per rollam“ je neprípustné v prípade hlasovania o nápravných
opatreniach uložených Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Tento vnútorný predpis bol schválený Vedeckou radou VŠBM v Košiciach dňa
14.1.2021.
2. Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť dňom 17.1.2021

V Košiciach, 17.1.2021

Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. DBA MSc. MBA LL.M.
Rektor

Dokumentované informácie VŠBM sú duševným majetkom VŠBM v Košiciach.
Osobám mimo VŠBM môžu byť vydané alebo inak zverejnené jedine so súhlasom rektora VŠBM v Košiciach
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