
Štatút Rady  Trnavskej univerzity v Trnave pre zabezpečovanie kvality 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

 

      Rada Trnavskej univerzity v Trnave pre zabezpečovanie kvality (ďalej „rada pre kvalitu“) 

je poradným orgánom rektora Trnavskej univerzity v Trnave v oblasti zabezpečovania kvality 

poskytovaného vysokoškolského vzdelávania (ďalej len „zabezpečovanie kvality“) v súlade s 

§ 87a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (ďalej len „zákon“) zriadená rozhodnutím 

rektora Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 1. marca 2013.  

 

 

Čl. 2 

Základné úlohy a činnosť rady pre kvalitu 

 

      1) Rada pre kvalitu pripravuje, kontroluje, hodnotí a koordinuje tvorbu, implementáciu 

a používanie vnútorného systému kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, ktorý 

je podrobnejšie upravený na podmienky jednotlivých jej súčastí v ich vnútorných systémoch 

kvality. 

 

    2) Rada pre kvalitu ďalej: 

a) koordinuje zavedenie, používanie,  funkčnosť a implementáciu systému manažérstva 

kvality na TU, 

b)  navrhuje rektorovi univerzity nápravné a preventívne opatrenia súvisiace s budovaním, 

vyhodnocovaním a korigovaním vnútorného systému kvality a podáva  námety na zlepšenie s 

cieľom zvyšovania kvality a  výkonnosti riadených systémov, 

d)   kontroluje ekonomickú efektívnosť všetkých aktivít spadajúcich do pôsobnosti 

zabezpečovania kvality a systému manažérstva kvality  TU. 

      3) Činnosť rady pre kvalitu sa riadi  štatútom a harmonogramom postupu zabezpečovania 

kvality a budovania systému manažérstva kvality  na TU. Budovanie systému manažérstva 

kvality a jeho implementácia do riadiacej praxe všetkých úrovní riadenia  TU v integrálne 

chápanom systéme budú realizované vyškolenými a odborne spôsobilými internými 

zamestnancami univerzity, s pomocou uznávaných poradcov pre budovanie systémov 

manažérstva kvality, ako aj s využitím pravidelného systémového posudzovania úrovne a 

zhody postupných krokov smerujúcich k vytýčenému cieľu. Výsledkom týchto  riadených 

a koordinovaných aktivít rady pre kvalitu bude zavedenie vnútorného systému kvality  

v súlade s ods. 4, 5 a 6 § 87a zákona a dosiahnutá harmonizácia systému riadenia univerzity s 

požiadavkami medzinárodných noriem pre oblasť systému manažérstva kvality. 

 

      4) Činnosť rady pre kvalitu koordinuje koordinátor kvality, zodpovedá za časový a vecný 

harmonogram implementácie systému zabezpečovania kvality na TU. Pripravuje a poskytuje 

informácie o zabezpečovaní kvality na TU poradným, samosprávnym a iným orgánom 

univerzity podľa požiadaviek rektora TU. 

 

 

Čl. 3 

Zloženie  

 

      1) Členov rady pre kvalitu vymenúva  a odvoláva rektor univerzity. Zástupcov fakúlt 

vymenúva rektor univerzity  na základe návrhu dekanov fakúlt.  



      2) Predsedom rady pre kvalitu je rektor univerzity. Členmi rady pre kvalitu spravidla sú: 

prorektori univerzity, kvestor univerzity, koordinátor kvality, zástupcovia fakúlt, zástupcovia 

univerzitných pracovísk, experti z oblasti systémov manažérstva kvality.  

 

 

Čl. 4 

Rokovanie rady pre kvalitu 
 

      1)  Zasadnutie rady pre kvalitu zvoláva podľa potreby jej predseda. 

      2)  Koordinátor kvality má právo na  zasadnutia rady pre kvalitu pozývať zástupcov 

jednotlivých organizačných útvarov, v prípade prerokovávania problematiky patriacej do ich 

kompetencie.  

      3) Pri rade pre kvalitu sa zriaďuje realizačný tím pre realizáciu systému manažérstva 

kvality. 

      4) Členovia rady pre kvalitu  sú povinní zúčastňovať sa na rokovaniach rady pre kvalitu a 

plniť úlohy ňou prijaté. 

     

 

Čl. 6 

Pravidlá vzťahujúce sa na radu pre kvalitu 

     Postavenie a činnosť rady pre kvalitu upravuje zákon, vnútorný predpis univerzity, ktorý 

obsahuje politiku a postupy univerzity v oblasti zabezpečovania kvality, tento štatút a riadiaca 

dokumentácia, ktorá bude postupne vytvorená v rámci požiadaviek na vnútorný systém 

kvality a systém manažérstva kvality. 

 

Čl. 7 

Záväznosť rozhodnutí 

 

      1)Rada pre kvalitu univerzity  metodicky riadi a koordinuje radu pre kvalitu na fakulte.    

      2)Rozhodnutia  prijaté v rade pre kvalitu v oblasti zabezpečovania kvality  a riadenia 

systému manažérstva kvality sú záväzné pre všetkých zamestnancov TU. 

 

 

  Čl. 8 

Záverečné ustanovenie 

       1) Tento štatút bol prerokovaný v rade pre kvalitu a nadobúda účinnosť dňom schválenia 

radou pre kvalitu. 

       2) Zmeny a doplnky tohto štatútu musia byť prerokované v rade pre kvalitu a schválené 

radou pre kvalitu. 

 

 

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

rektor Trnavskej univerzity v Trnave  

predseda Rady pre kvalitu  

 

Trnava, 6. 3. 2013 

 


