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Štatút Zmocnenca VSK

Článok 1
Rozhodnutie

1. 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 som s účinnosťou od
1.10.2020 ustanovil funkciu Zmocnenca vnútorného systému kvality (Z-VSK), do ktorej
som znovu vymenoval Dr.h.c. doc. Ing. Imricha Dufinca, CSc., MBA., na základe jeho
predchádzajúceho pôsobenia na VŠBM v Košiciach.
2. 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 som s účinnosťou od
1.12.2020 ustanovil Radu kvality VŠBM v Košiciach a za jej predsedu som ustanovil
funkciu Zmocnenca VSK.
Článok 2
Pôsobnosť Zmocnenca VSK

1. Zmocnenec VSK je výkonný orgán pre otázky zosúladenia existujúceho certifikovaného
systému VŠBM v Košiciach s požiadavkami štandardov Slovenskej akreditačnej
agentúry pre vysoké školstvo.
2. Funkcia Zmocnenca VSK je priamo podriadená rektorovi VŠBM v Košiciach.
3. Zmocnenec VSK je vymenovaným predsedom Rady kvality VŠBM v Košiciach a z tejto
pozície zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona 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.
4. Zmocnenec VSK podľa bodu 3 tohto článku zabezpečuje, prostredníctvom svojej
funkcie a prostredníctvom pozície predsedu Rady kvality, vybudovanie vnútorného
systému kvality VŠBM v Košiciach v zhode so štandardmi SAAVŠ.
5. Zmocnenec VSK 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
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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zahŕňa vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí
Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo, ako aj externé posudzovanie
vnútorného systému kvality.
6. Zmocnenec VSK je oprávnený požadovať svoju účasť na školeniach a pracovných
stretnutiach organizovaných Slovenskou akreditačnou agentúrou, týkajúcich sa aktualít
problematiky kvality vysokého školstva.
7. Zmocnenec VSK zabezpečuje nápravné opatrenia vyplývajúce z opatrení uložených
Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo podľa § 25 zákona č.269/2018
Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8. Zmocnenec VSK zabezpečuje aj nápravné opatrenia spadajúce do operatívneho
riadenia kvality VŠBM v Košiciach.
9. Zmocnenec VSK, ako predseda Rady kvality, sa vyjadruje k požiadavkám Rady pre
navrhovanie študijných programov a Rady pre schvaľovanie študijných programov,
pokiaľ ju o to niektorá z nich požiada.
10. Zmocnenec VSK, ako predseda Rady kvality, pripravuje návrh žiadosti o posúdenie
vnútorného systému kvality Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo,
pričom má oprávnenie vedenia VŠBM vstupovať do Informačného systému SAAVŠ.
11. Zmocnenec VSK zabezpečuje a sám 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.
12. Zmocnenec VSK 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. V tejto činnosti mu
napomáha Rada kvality.
13. Zmocnenec VSK neperiodicky, podľa požiadaviek a/alebo podnetov zainteresovaných
strán zabezpečuje posudzovanie súladu vnútorného systému kvality so štandardmi
SAAVŠ.
14. Zmocnenec VSK Rada kvality zabezpečuje prerokúvanie všetkých relevantných
podnetov zamestnancov VŠBM v Košiciach a/alebo zainteresovaných strán na
udržiavanie
a zlepšovanie
vnútorného
systému
zabezpečovania
kvality
vysokoškolského vzdelávania na VŠBM v Košiciach.
15. Zmocnenec VSK má právo oboznamovať sa so závermi rokovania iných orgánov VŠBM
v Košiciach sám a/alebo prostredníctvom Rady kvality, ktorej je predsedom.
16. Zmocnenec VSK je povinný sám a/alebo prostredníctvom Rady kvality poskytovať
samosprávnym orgánom VŠBM v Košiciach informácie o činnosti a záveroch rokovania
rady.
17. Zmocnenec VSK je povinný dodržiavať všetky vnútorné predpisy VŠBM v Košiciach,
ktorej je riadnym zamestnancom.
18. Zmocnenec VSK predkladá ako predseda Rady kvality 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 3
Funkčné obdobie Zmocnenca VSK

1. Funkčné obdobie Zmocnenca VSK je tri roky od jeho vymenovania.
2. Funkčné obdobie Zmocnenca VSK zaniká skončením uplynulého obdobia, vzdaním sa
funkcie alebo jeho odvolaním a následným rozhodnutím Vedeckej rady VŠBM na
základe podania návrhu rektorom VŠBM v Košiciach.
3. Ukončenie pôsobenia vo funkcii Zmocnenca VSK sa nemusí dotýkať jeho pracovnoprávneho vzťahu uzavretého zmluvou, pokiaľ nie sú k tomu vecné dôvody.

Článok 4
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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