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1.1

Účel
Tento vnútorný systém kvality (VSK) popisuje zavedený systém manažérstva

kvality podľa EN ISO 9001:2008 na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre
(ďalej len SPU). Obsahuje popis procesov k zaisteniu kvality produkcie s cieľom
uspokojiť požiadavky zákazníkov / študentov.
Táto kapitola:
 definuje manažérske, hlavné a podporné procesy a ich vzájomné väzby,
 definuje vlastníkov a operátorov procesov,
 stručne popisuje profil univerzity,


1.2

popisuje mapu procesov.

Rozsah platnosti
Tento vnútorný systém kvality platí pre všetky fakulty a organizačné útvary na

SPU v Nitre a je záväzná pre všetkých zamestnancov univerzity. Výnimky z normy
STN EN ISO 9001:2009 nie sú uplatnené. Spravovanie tohto VSK vykonáva
manažér kvality na SPU v Nitre.

1.3

Zodpovednosť a právomoc
Zodpovednosť za procesy podľa mapy procesov
Manažérske procesy

Kód
procesu

Názov procesu

Vrcholová
zodpovednosť

Vlastník
procesu

Operátor
procesu

Rektor

Dekan
Kvestor

Dekan

Prodekan
Vedúci katedry

M1
Zodpovednosť
manažmentu
Rektor
M2
Marketing
M3

M4

STN EN
ISO
9001:2009
5.3.1;
5.3.2;
5.3.3;
5.3.4;
5.3.5;
5.3.6
5.3.2;
7.3.2.1;
7.3.2.3

Kapitola
VSK
na SPU

Kapitola 5

Kapitola
5, 7

Riadenie
dokumentácie,
záznamov

Kvestor

Vedúci
oddelenia

Referent
príslušného
oddelenia

4.3.2;
5.3.5.3

Kapitola
4, 5

Manažérstvo
zdrojov

Rektor

Dekan
Kvestor

Príslušný vedúci
oddelenia

6.3.1;
6.3.2;
6.3.3

Kapitola 6
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Hlavné procesy

H1

H2

H3

Vzdelávanie

Výskum a vývoj

Podnikanie

Prodekan,
Vedúci katedry,
Garant
študijného
programu,
Garant
predmetu,
Školiteľ

Prorektor pre
vzdelávaciu
činnosť
a ECTS

Prorektor pre
vedu a výskum

Prodekan,
Zodpovedný
riešiteľ
Riešiteľ

Dekan

Zodpovedný
riešiteľ,
Tajomník,
Zamestnanec
príslušného
oddelenia

Prorektor pre
informatizáciu a
rozvoj univerzity

7.3.1;
7.3.2,
7.3.3,
7.3.4,
7.3.5;
6.3.4
7.3.1;
7.3.2,
7.3.3;
7.3.4,
7.3.5;
7.3.6,
6.3.4
7.3.1;
7.3.2,
7.3.3,
7.3.4,
7.3.5;
7.3.6,
6.3.4

Kapitola
6, 7

Podporné procesy
P1

Prevádzkovanie
knižnice

Riaditeľ/ka

Rektor
P2

Zabezpečenie
infraštruktúry

P3

Metrologické
zabezpečenie

Predstaviteľ
manažmentu

Hlavný
metrológ

P4

Zmluvné vzťahy

Rektor

Dekan,
Kvestor

P5

Nakupovanie

Kvestor

Vedúci OHS

P6

Monitorovanie,
analýza,
zlepšovanie

Rektor

Dekan,
Kvestor

Kvestor,
Riaditeľ/ka

Vedúci
oddelenia,
Príslušný
referent
Vedúci príslušnej
OÚ,
Poverený
zamestnanec
príslušnej OÚ,
Referent
Poverený
zamestnanec
príslušnej fakulty
Vedúci
príslušného
oddelenia
rektorátu,
Zamestnanec
EO,
Zodpovedný
riešiteľ
Vedúci oddelenia
nákupu,
Referent nákupu,
Tajomník fakulty
Poverení
pracovníci
v rámci procesov

6.3:3;
6.3.4

Kapitola 6

6.3.3;
6.3.4

Kapitola 6

7.3.6

Kapitola 7

7.3.2.1;
7.3.2.2;
7.3.2.3

Kapitola 7

7.3.4

Kapitola 7

4.3.1; 8

Kapitola
4, 8
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1.4

Profil univerzity

Začiatky poľnohospodárskeho vysokého školstva na Slovensku sú úzko
zviazané so Slovenskou vysokou školou technickou v Bratislave, na ktorej sa zriadil
odbor lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva. V akademickom roku 1941/42
začali prednášky z poľnohospodárstva.
V roku 1946 Slovenská národná rada ustanovila z odboru lesníckeho a
poľnohospodárskeho inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
samostatnú školu - Vysokú školu poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v
Košiciach.
Významným medzníkom v slovenskom poľnohospodárskom vysokom školstve bol
rok 1952. V tomto roku v rámci reorganizácie vysokých škôl vláda ustanovila z dvoch
fakúlt Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach dve
samostatné vysoké školy - Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre a Vysokú školu
lesnícku a drevársku vo Zvolene.
Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre mala na začiatku dve fakulty Agronomickú a Zootechnickú. (Tretia fakulta, Veterinárska, zostala v Košiciach
a v roku 1969 sa stala samostatnou Vysokou školou veterinárskou so sídlom
v Košiciach.)

V roku 1959 sa Zootechnická fakulta začlenila do Agronomickej

a zároveň bola zriadená nová, Prevádzkovo-ekonomická fakulta.
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V roku 1969 vznikla Mechanizačná fakulta, v r. 1995 Fakulta záhradníctva
a krajinného inžinierstva. Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996
Zb. bola v roku 1996 Vysoká škola poľnohospodárska premenovaná na Slovenskú
poľnohospodársku univerzitu v Nitre. V roku 2003 rozdelením Agronomickej fakulty
vznikli dve samostatné, a to Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov a Fakulta
biotechnológie

a potravinárstva.

Najmladšou

je

Fakulta

európskych

štúdií

a regionálneho rozvoja, ktorá bola založená v roku 2004. V roku 2008 bola
Mechanizačná fakulta premenovaná na Technickú fakultu.
S cieľom zvýšiť atraktívnosť univerzity pre medzinárodnú spoluprácu, ale aj
transparentnosť, uznávanie štúdia a kvalitu realizácie mobilít, SPU ako prvá zo
slovenských univerzít zaviedla kreditový vzdelávací systém ECTS. V roku 2009
získala z Ministerstva školstva SR dekrét o zaradení SPU medzi vysoké školy
univerzitného typu a o rok neskôr ako jediná aj prestížne ocenenie Európskej komisie
ECTS Label.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ponúka dnes na svojich
šiestich fakultách štúdium v 41 programoch bakalárskeho, 28 programoch
inžinierskeho a 21 programoch doktorandského štúdia. Ich nadstavbou je kvalitná
cudzojazyčná príprava, prístup k informačným a komunikačným technológiám,
výučba odborných predmetov v cudzích jazykoch, možnosť absolvovať časť štúdia
na renomovaných zahraničných univerzitách.
Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je vrcholná vzdelávacia
a vedecká inštitúcia, ktorej hlavnou úlohou je poskytovanie vysokoškolského
vzdelávania na základe vedeckých poznatkov v oblasti poľnohospodárstva a
príbuzných odvetviach a tvorivé vedecké bádanie. Vychádzajúc z uvedených úloh
SPU v rámci slovenských univerzít má svoje jedinečné postavenie a celonárodnú
pôsobnosť. Jej poslaním je zabezpečenie vzdelávania, výskumu a poradenstva tak,
aby vytvárala a prenášala poznatky potrebné na rozvoj poľnohospodárstva a
príbuzných odvetví, rozvoj vidieka na Slovensku s celkovým prepojením na
medzinárodné spoločenstvo. Svoje poslanie napĺňa výchovou odborníkov s
najvyšším vzdelaním, vysokými morálnymi zásadami, občianskou a spoločenskou
zodpovednosťou, výchovou v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie.
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Študentov vedie k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu, zdravému
sebavedomiu a národnej hrdosti.
Realizáciou svojho poslania SPU prispieva ku zvyšovaniu vzdelanostnej,
vedeckej, technickej a hospodárskej úrovne spoločnosti. Pri tejto činnosti nadväzuje
na celosvetový vývoj vedy a kultúry. V duchu národných a všeľudových tradícií
pôsobí ako súčasť siete vysokých škôl a vedeckých pracovísk SR. Spolu s ďalšími
vysokoškolskými inštitúciami SPU tvorí sieť verejných vysokých škôl Slovenskej
republiky.
Kvalitu našej univerzity potvrdzujú výsledky pedagogickej a vedeckovýskumnej
činnosti, úspechy v oblasti medzinárodnej spolupráce, ale predovšetkým vyše 63tisíc absolventov, ktorí za šesťdesiat rokov opustili brány svojej Alma mater.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a jej fakulty poskytujú
vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných odboroch a študijných
programoch uskutočňovaných v troch stupňoch vysokoškolského štúdia:
 bakalársky,
 inžiniersky,
 doktorandský.
Študijné programy na SPU sa môžu uskutočňovať v dennej alebo externej forme
štúdia. V oboch formách štúdia sa študijné programy môžu realizovať:
 prezenčnou metódou,
 dištančnou metódou,
 kombinovanou metódou.
Aktuálne akreditované študijné programy ponúka v súčasnosti 6 fakúlt:
 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov,
 Fakulta biotechnológie a potravinárstva,
 Fakulta ekonomiky a manažmentu,
 Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja,
 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva,
 Technická fakulta (predtým Mechanizačná fakulta).

Prorektor pre vedu,
výskum a výchovu
doktorandov

Kancelária pre vedu,
výskum a výchovu
doktorandov
SIPK

Botanická záhrada

Prorektor
pre vzdelávanie

Kancelária
pedagickej činnosti
a ECTS

Kancelária CŽV

VES, ŠD, centrálny
register študentov

Fakulty SPU

Útvar ochrany, obrany
a utajovaných skutočností

Vedecká rada SPU

VPP

Klub kultúrnej
a záujmovej činnosti

Poradenské centrum
legislatívy EÚ

Pracoviská podľa
Schémy č.2
Kancelária
styku s verejnosťou

Kancelária
zahr. vzťahov
a medz. projektov
BU-centrum programov

Kvestor SPU
Prorektor
pre vzťahy
s verejnosťou

Archív SPU

Prorektor
pre zahraničné
vzťahy

Kancelár
Sekretariát rektora

Kongresové centrum

Útvar kontroly

Akademický senát SPU
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Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
(FAPZ)

Fakulta
zhodnocovania

pripravuje

odborníkov

potravinových

v

zdrojov

oblasti

tvorby,

rastlinného

a

využitia,

ochrany

živočíšneho

a

pôvodu

prostredníctvom rozvíjania a uplatňovania biologických, ekologických, technických a
ekonomických

princípov

funkčnosti

a

poznatkov

o

trvalo

udržateľných

agroekosystémoch. Vedecké poznatky využíva v regulácii poľnohospodárskych
systémov a podsystémov, technologických procesov v rastlinnej i živočíšnej
produkcii, kvality produkcie, v ochrane biodiverzity, životného prostredia, ako aj
rozvoji biologickej bezpečnosti a vedeckej výživy ľudí.
Fakultné pracoviská:
 Katedra agrochémie a výživy rastlín,
 Katedra botaniky,
 Katedra environmentalistiky a zoológie,
 Katedra fyziológie rastlín,
 Katedra genetiky a plemenárskej biológie,
 Katedra genetiky a šľachtenia rastlín.
 Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat,
 Katedra ochrany rastlín,
 Katedra pedológie a geológie,
 Katedra veterinárskych disciplín,
 Katedra rastlinnej výroby,
 Katedra špeciálnej zootechniky,
 Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín,
 Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie,
 Katedra výživy ľudí,
 Katedra výživy zvierat,
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 Stredisko biológie a ekológie rastlín Malanta,
 Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti,
 Experimentálne centrum hospodárskych zvierat,
 Výskumný a výučbový revír.
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Fakulta biotechnológie a potravinárstva
(FBP)

Fakulta biotechnológie a potravinárstva vznikla v roku 2002. Rozhodnutím
Akreditačnej komisie vlády SR zo dňa 21. - 24. 5. bolo schválené zriadenie Fakulty
biotechnológie a potravinárstva pri SPU v Nitre.
Poslaním fakulty je výchova a príprava kvalifikovaných, vysokoškolsky
vzdelaných odborníkov orientovaných na poznanie a zvládnutie najnovších
poznatkov, biologických, chemických, technologických a ekonomických vied
orientovaných na moderné postupy výroby, hodnotenia a spracovania potravín a
špecifických produktov biotechnológií. Hlavným cieľom je dosiahnutie biologickej a
technologickej integrity systému „poľnohospodársky produkt – potravina“.
Fakultné pracoviská:
 Katedra biochémie a biotechnológie,
 Katedra chémie,
 Katedra fyziológie živočíchov,
 Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov,
 Katedra hygieny a bezpečnosti potravín,
 Katedra mikrobiológie,
 Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov.
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Fakulta ekonomiky a manažmentu
(FEM)

Súčasným poslaním fakulty je vychovávať absolventov s prierezovým
vzdelaním, ktorí budú jazykovo pripravení, budú ovládať podnikovú ekonomiku,
manažment podnikov a územných celkov, marketingové prístupy v podnikateľskej
činnosti, bankový systém a finančný trh, medzinárodnú obchodnú politiku, financie,
právo a informačné systémy.
Pre široké spektrum vedomostí, ktorými disponujú, pre adaptabilitu a
schopnosť využívať získané vedomosti, majú absolventi FEM vysoký kredit a
uplatnenie v spoločenskej praxi, o čom svedčí trvale vysoký záujem stredoškolských
absolventov o štúdium na fakulte.
V súčasnosti FEM zabezpečuje výchovu v 13 odboroch bakalárskeho,
inžinierskeho

a

doktorandského

štúdia.

Aplikácia

kreditového

systému

kompatibilného s Európskym systémom prenosu kreditov (ECTS) v rámci univerzity
vytvára priaznivé podmienky pre vnútornú, ako aj národnú a medzinárodnú mobilitu
študentov. Priority rozvoja výchovno-vzdelávacieho procesu na fakulte vyplývajú z
transformačných procesov ekonomického života našej spoločnosti a fenoménu
svetovej globalizácie. V praktickej rovine to znamená vysokú kvalitatívnu úroveň
výuky odborných predmetov, dôraz na jazykovú prípravu, výmenu informácii v rámci
medzinárodnej spolupráce a využívanie multimediálnych vzdelávacích programov
tak, aby náš absolvent bol plnohodnotnou kvalifikovanou pracovnou silou na
európskom trhu práce.
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Fakultné pracoviská:
 Katedra ekonomiky,
 Katedra manažmentu,
 Katedra marketingu,
 Katedra štatistiky a operačného výskumu,
 Katedra financií,
 Katedra podnikových informačných systémov,
 Katedra informatiky,
 Katedra jazykov,
 Katedra matematiky,
 Katedra spoločenských vied,
 Katedra pedagogiky a psychológie,
 Centrum informačných technológií FEM,
 Centrum výskumných a vzdelávacích projektov.
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Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
(FEŠRR)

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja je najmladšou fakultou SPU.
Fakulta vznikla odčlenením katedier z Fakulty ekonomiky a manažmentu (Katedra
práva, Katedra regionálneho rozvoja, Katedra environmentálneho manažmentu so
sídlom na detašovanom pracovisku v Košiciach) a katedier z Fakulty záhradníctva a
krajinného inžinierstva (Katedra ekológie a Katedra trvalo udržateľného rozvoja) a
bola založená Katedra európskych štúdií ako nová katedra.
Z hľadiska potrieb Slovenska, jeho regionálneho, socio-ekonomického a
environmentálneho rozvoja, ako i záujmu o európske integračné procesy, bolo
vytvorenie tejto fakulty na SPU v Nitre veľmi významné, nakoľko študijné odbory
fakulty od jej vzniku sú zamerané na vzdelávanie odborníkov pre integrovaný rozvoj
spoločnosti, regionálny rozvoj, manažment prírodných zdrojov, krízový manažment,
ekonomiku a manažment vidieckeho turizmu tak, aby vzdelávanie v týchto oblastiach
bolo kompatibilné s európskym štandardom.
Fakultné pracoviská:
 Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka,
 Katedra verejnej správy,
 Katedra európskych politík,
 Katedra práva,
 Katedra ekológie,
 Katedra udržateľného rozvoja,
 Jean Monnet Chair,
 Centrum programov,
 Centrum legislatívy EU.
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Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
(FZKI)

Fakulta vznikla v roku 1995. Poskytuje študijné programy troch stupňov:
bakalársky, inžiniersky a doktorandský.
Fakulta sa prioritne sústreďuje na vzdelávanie odborníkov orientovaných na
záhradnícku výrobu, ovocinárstvo, vinohradníctvo, zeleninárstvo a kvetinárstvo, na
navrhovanie záhradných a parkových úprav, obnovu a údržbu zelene, na plánovanie
a tvorbu krajiny, ochranu pôdy, vôd, ovzdušia, pozemkové úpravy, odpadové
hospodárstvo, výstavbu a obnovu vidieka.
Na fakulte sa realizuje flexibilný systém štúdia s kreditovým hodnotením
predmetov v súlade so zásadami Európskeho systému transferu kreditov.
Katedry a fakultné centrá:
 Katedra biometeorológie a hydrológie,
 Katedra biotechniky zelene,
 Katedra krajinného inžinierstva,
 Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav,
 Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva,
 Katedra zeleninárstva,
 Katedra záhradnej a krajinnej architektúry,
 Centrum medzinárodných programov a celoživotného vzdelávania FZKI,
 Centrum informačných a komunikačných technológií,
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Technická fakulta
(TF)

Technická

(predtým

Mechanizačná)

fakulta

ako

súčasť

Slovenskej

poľnohospodárskej univerzity v Nitre (predtým Vysokej školy poľnohospodárskej) od
svojho vzniku v roku 1969 zabezpečuje vrcholnú vzdelávaciu, vedecko-výskumnú a
aplikačnú činnosť vo vymedzenej oblasti poznania a prispieva tým k plneniu poslania
univerzity.
Hlavným poslaním fakulty je výchova odborne zdatných prevádzkových
technikov

vysokoškolsky

vzdelaných

prevádzkových

inžinierov

technického

zamerania.
Najzákladnejšou podmienkou, ktorá sekundárne ovplyvňuje celú činnosť
fakulty, je záujem o štúdium. Názov fakulty neodrážal obsah akreditovaných
študijných programov MF ani spoločenské trendy. Na základe návrhu fakulty rektor
SPU v Nitre požiadal MŠVVaŠ o zmenu názvu fakulty na Technická fakulta.
Po úspešnom akreditačnom konaní sa od apríla 2008 názov fakulty zmenil.
Fakultné pracoviská:
 Katedra dopravy a manipulácie,
 Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky,
 Katedra fyziky,
 Katedra konštruovania strojov,
 Katedra kvality a strojárskych technológií,
 Katedra stavieb,
 Katedra strojov a výrobných systémov,
 Katedra výrobnej techniky,
 Oddelenie dopravnej výchovy a služieb,
 Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov energie TF SPU v Nitre.
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1.5 Mapa procesov

M1
Zodpovednosť
manažmentu



M3
Riadenie
dokumentácie
záznamov

M2
Marketing

 Riadenie internej
dokumentácie
 Riadenie
externej
dokumentácie

Zákazníci zainteresované strany
Požiadavky

 Marketing








M4
Manažérstvo
zdrojov
Plánovanie
financií
Ľudské zdroje
Evidencia
a nakladanie
s majetkom
Dane
Riadenie finančnej
a účtovnej
dokumentácie
Pokladničné
operácie
Pracovné cesty

H: Hlavné
H1 Vzdelávanie

P1
Prevádzkové knižnice
 Evidencia publikačnej
činnosti
 Elektronické záverečné
práce
















H2 Výskum a vývoj

P: Podporné

P3
Metrologické zabezpečenie
 Riadenie PaZ na meranie
a monitorovanie

P2
Zabezpečenie infraštruktúry
Ubytovanie v ŠD
Riadenie zmien v IS
Riadenie prístupových práv do IS
Spracovanie prevádzkových požiadaviek IT
Zálohovanie a ukladanie dát
Výdaj preukazu študenta a zamestnanca
Rozvoj IS/IT
Investičná výstavba
Údržba a opravy
Životné prostredia – nakladanie s odpadmi
Prevádzkovanie VTZ
Zabezpečenie prevádzkyschopnosti
energetických rozvodov a zariadení
Nákup a predaj energetických médií a pitnej
vody
Dopravné služby

H3 Podnikanie

P5
Nakupovanie
 Nakupovanie
a verejné
obstarávanie

P4
Zmluvné
vzťahy
 Zmluvné
vzťahy







P6
Monitorovanie,
analýza,
zlepšovanie
Audity
Riadenie
nezhodného
produktu
Nápravná
a preventívna
činnosť
Meranie
spokojnosti
zákazníka
Vnútorná finančná
kontrola

Zákazníci zainteresované strany
Plnenie požiadaviek

M: Manažérske
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2.1

Účel
Vnútorný

systém

kvality

je

sprievodca

systému

manažérstva

kvality

zavedeného, udržiavaného a neustále zdokonaľovaného na SPU. Prostredníctvom
odkazov ukazuje jasné súvislosti s nižšími úrovňami dokumentácie. Je to relatívne
stručný dokument, ktorý slúži užívateľovi ako rýchly a ľahký prehľad o fungovaní
systému, jeho organizačnej štruktúre a postupoch.
Obsahuje:
 profil SPU a stručný prehľad jej fakúlt,
 štruktúru vnútorného systému kvality,
 vzájomné vzťahy, zodpovednosti, kompetencie,
 definuje manažérske, hlavné a podporné procesy, ich vzájomné väzby,
 majiteľov procesov.
Neobsahuje know - how unverzity. Prostredníctvom odkazov sa odvoláva na
organizačné smernice.

2.2

Zodpovednosti a spolupráca
Za vypracovanie a revíziu VSK zodpovedá manažér kvality (MK) na SPU

v Nitre.
Za distribúciu, zmenové konanie a stiahnutie neplatných výtlačkov a
archiváciu VSK zodpovedá Útvar riadenia kvality SPU v Nitre (ÚRK SPU).
Vnútorný systém kvality schvaľuje rektor SPU.

2.3

Postup

2.3.1 Štruktúra vnútorného systému kvality
Štruktúra vnútorného systému kvality je v súlade so smernicou S-SPU-M3-01.
Jej číslovanie názov a obsah jednotlivých kapitol 4 až 8 zachováva štruktúru normy
EN ISO 9001:2008. Jednotlivé kapitoly sú číslované vzostupne s uvedením počtu
strán.
Za revíziu vnútorného systému kvality v ročných intervaloch zodpovedá MK.
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2.3.2 Zásady distribúcie a zaobchádzania s príručkou kvality
Vnútorný systém kvality je vydaný výhradne v slovenskej verzii. Distribúciou
vnútorného systému kvality a jej evidenciou je poverený (ÚRK), (bod 2.2). Výtlačky
podliehajúce revízii sú určené OÚ SPU podieľajúcim sa na zabezpečovaní kvality.
Výtlačky VSK podliehajúce revízii sú číslované a poskytované interne príslušným
zamestnancom SPU. Majitelia týchto výtlačkov dostanú vždy aktualizované výtlačky
podľa rozdeľovníka. Neplatné výtlačky ÚRK protokolárne sťahuje a vyraďuje okrem
originálu VSK.
Výtlačky VSK nepodliehajúce revízii sú poskytované na požiadanie externým
zákazníkom bez nároku na ich aktualizáciu.
Podrobný popis je uvedený v smernici S-SPU-M3-01 Riadenie dokumentácie.
2.3.3 Riadenie zmien
K zmene jednotlivých kapitol VSK dochádza na základe organizačných zmien
na SPU, zmien v dokumentácii 1. a 2. úrovne, alebo zmien vo vyšších právnych
normách.
Návrh na zmenu VSK môže podať každý zamestnanec SPU MK. Tento návrh
posúdi a pripomienkuje Univerzitná rada kvality SPU (ďalej URK SPU) a rozhoduje o
jeho zapracovaní do VSK.
V prípade rôznych stanovísk k navrhovanej zmene obsahu príslušnej kapitoly
VSK, jej definitívne znenie určí URK SPU.

2.4

Súvisiace záznamy
Záznamy z pripomienkového konania VSK, rozdeľovník dokumentácie a

záznam o revízii dokumentácie.
Zoznam pripomienok a zoznam zavedených pripomienok k dokumentácií.
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3.1

Zoznam použitých skratiek

AK

Akreditačná komisia

AS

Akademický senát

AS SPU

Akademický senát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

CIKT

Centrum informačných a komunikačných technológií

DizP

Dizertačná práca

ECTS

Európsky systém na prenos a zhromažďovanie kreditov

EP

Elektronická pošta

EU

Európska únia

FAPZ

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

FBP

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

FEM

Fakulta ekonomiky a manažmentu

FEŠRR

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

FZKI

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

HZ

Hospodárska zmluva

IA

Interný audítor

IT

Informačné technológie

KZ

Kolektívna zmluva

NO

Nápravné opatrenie

MK

Manažér kvality

MŠVVaŠ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

OÚ

Organizačný útvar

OK

Odborová komisia

OLOM OLP

Oddelenie legislatívy, organizácie a manažérstva Odbor legislatívno-právny

OPAOS

Odborné prehliadky a odborné skúšky

P

Poriadok

PhD.

Philosophiae doctor

PO

Preventívne opatrenie

PoK

Politika kvality

PM

Predstaviteľ manažmentu

PZRD OÚ

Pracovníci zodpovední za riadenie dokumentácie v organizačnom útvare

R-SPU

Rektorát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

S

Smernica
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SlPK

Slovenská poľnohospodárska knižnica

SMK

Systému manažérstva kvality

SO

Súhrnné opatrenia

SPU

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

SR

Slovenská republika

STN

Slovenské technické normy

Š SPU

Štatút SPU

ŠF

Štatút fakulty

ŠO

Študijný odbor

ŠP

Študijný program

ŠS

Štátna skúška

TF

Technická fakulta

UIS

Univerzitný informačný systém

URK SPU

Univerzitná rada kvality SPU v Nitre

UTV

Univerzita tretieho veku

ÚIP

Útvar investícií a prevádzky

ÚRK

Útvar riadenia kvality

VSK

Vnútorný systém kvality

VR F

Vedecká rada fakulty

VR SPU

Vedecká rada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

VŠ

Vysoká škola

VVP

Vedecko-výskumný projekt

Z

Zásady

ZVK

Zásady výberového konania

3.2

Použité definície
Hlavný proces
Na SPU v Nitre sú to procesy vzdelávania, vedy a výskumu a podnikania, na

výstupe ktorých je stále externý zákazník. Vo všeobecnosti sú to procesy vytvárajúce
pridanú hodnotu pre zákazníka.
Manažérsky proces
Procesy, ktoré sú nástrojom riadenia vedenia SPU v Nitre na koordinovanie
hlavných a podporných procesov.
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Sú to procesy zodpovednosti manažmentu, marketingu, riadenia dokumentácie a
záznamov a manažérstva zdrojov ktoré umožňujú, aby sa hlavné a podporné
procesy mohli uskutočňovať.
Podporný proces
Procesy, ktoré sú potrebné pre realizáciu hlavných procesov. Sú to procesy
prevádzkovania knižnice, zabezpečenia

infraštruktúry,

metrológie,

zmluvných

vzťahov, nakupovania a monitorovania, merania, analýzy a zlepšovania.
Smernica
Smernica je základným normatívom pre stanovenie postupov a zásad pre
efektívne

riadenie

všetkých

identifikovaných

procesov.

Stanovuje

základné

zodpovednosti a právomoci, ako i postupnosti spôsobu vykonania jednotlivých
činností v rámci procesu.
Vlastník procesu
Vlastník procesu je funkcia, ktorý zodpovedá za proces a je zodpovedný za
jeho plánovanie, realizáciu, kontrolu a zlepšovanie.
Operátor procesu
Operátor procesu je ten, kto s procesom (v procese) pracuje.
Systém manažérstva
Systém na určenie politiky a cieľov a na dosiahnutie týchto cieľov.
Systém manažérstva kvality
Systém manažérstva na usmerňovanie a riadenie univerzity s ohľadom na
kvalitu.
Manažérstvo kvality
Koordinované činnosti zamerané na usmerňovanie a riadenie univerzity
s ohľadom na kvalitu.
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4.1

Účel
Táto kapitola popisuje všeobecné požiadavky na systém manažérstva kvality

na SPU, ktorý je zavedený podľa normy EN ISO 9001:2008 a definuje plnenie
požiadaviek na dokumentáciu.
Systém manažérstva kvality je využívaný ako prostriedok pre zaistenie zhody
poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a podnikania SPU so
stanovenými požiadavkami a trvalé uspokojovanie potrieb a očakávaní zákazníkov.

4.2

Zodpovednosti a spolupráce
Za SMK v rámci celej SPU zodpovedá rektor. Realizáciou požiadaviek normy

v oblasti SMK a zabezpečením rozvoja tohto systému

je poverený predstaviteľ

manažmentu (PM) – prorektor pre vzdelávanie a ECTS.
PM je člen vrcholového manažmentu a riadi činnosti v rámci SMK na úrovni
univerzity. Jeho zodpovednosti a právomoci sú uvedené v menovacom dekréte.
Manažér kvality zodpovedá za manažérstvo kvality na univerzite. Jeho
zodpovednosti a právomoci sú uvedené v menovacom dekréte.
Za SMK na fakulte zodpovedá dekan fakulty. Za naplnenie požiadaviek SMK
zodpovedá prodekan pre výchovno-vdelávaciu činnosť. Je členom vrcholového
manažmentu fakulty a jeho zodpovednosti a právomoci sú uvedené v menovacom
dekréte.
Koordinátor pre kvalitu na fakulte zodpovedá za manažérstvo kvality na
fakulte, jeho zodpovednosti a právomoci sú uvedené v menovacom dekréte..
Koordinátor pre kvalitu na príslušnej OÚ, je členom vrcholového vedenia
príslušnej OÚ. Jeho zodpovednosti a právomoci sú uvedené v menovacom dekréte.
Za dodržiavanie zásad SMK na jednotlivých funkciách a OÚ zodpovedajú:
 dekani v rámci fakúlt,
 vedúci katedier v rámci jednotlivých katedier,
 príslušní vedúci zamestnanci ostatných OÚ v rámci SPU.
Za dodržiavanie zásad SMK pri výkone procesov zodpovedajú operátori
vykonávajúci tieto činnosti. Zodpovednosti za riadenie dokumentácie, záznamov
a údajov popisujú nasledujúce podkapitoly tejto kapitoly.

Kapitola: 4
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4.3

Postup

4.3.1 Všeobecné požiadavky
Zavedenie SMK na SPU predstavuje:
 identifikáciu procesov a ich aplikáciu,
 určenie postupnosti a vzájomných väzieb procesov,
 určenie kritérií hodnotenia a riadenia procesov,
 zaistenie

potrebných

zdrojov

a informácií

potrebných

pre

realizáciu,

monitorovanie, meranie a analyzovanie týchto procesov,
 monitorovanie, meranie a analyzovanie procesov,
 zavedenie nevyhnutných činností na dosiahnutie plánovaných výsledkov
a trvalého zlepšovania procesov.
4.3.2 Požiadavky na dokumentáciu
Systém manažérstva kvality je popísaný v VSK a v ďalších smerniciach,
vnútorných

predpisoch

vzájomne

súvisiacich,

ktoré

zabezpečujú

kvalitu

poskytovaných služieb vo vzdelávacom priestore pre zákazníkov vo všetkých fázach
procesov realizovaných na SPU.
Členenie a riadenie internej dokumentácie, smerníc, tlačív a formulárov.
Dokumentácia SMK je uvedená na internetovej stránke SPU v Nitre
(www.uniag.sk).
4.3.2.1 Riadenie dokumentov
Riadenie

dokumentov

je

manažérsky

proces

„Riadenie

dokumentov

a záznamov“ podľa mapy procesov je uvedený v bode 1.5 v kapitole 1 tomto VSK.

4.3.2.1.1
P. č.
1.

Interná dokumentácia
Názov činnosti
Vypracovanie návrhu
dokumentu

Zodpovedný
Gestor

Súvisiaci predpis
S-SPU-M3-01

Záznamy
Návrh dokumentu
(formulár titulného listu)
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Účastníci
pripomienkového
konania

2.

Pripomienkovanie
návrhu

3.

Schválenie
dokumentu

4.

Distribúcia
dokumentu

5.

Zaevidovanie na
pracovisku

6.

Preškolenie
(oboznámenie)
zamestnancov

Vedúci zamestnanci
OÚ

7.

Revízia a aktualizácia
dokumentu

Gestor
PZRD OÚ

8.

Stiahnutie neplatného
dokumentu

9.

Úschova originálu
dokumentu

Gestor posudzovateľ

PZRD OÚ

Elektronická pošta,
Rozdeľovník
dokumentu
S-SPU-M3-01
Vysokoškolský zákon
Organizačný poriadok
SPU
S-SPU-M3-01
Rozdeľovník
dokumentu fyzických
výtlačkov

S-SPU-M3-01

PZRD OÚ
Registratúrny
poriadok a plán SPU

Zničenie neplatného
výtlačku dokumentu
bez vyraďovacieho
konania

10.

Schválenie dokumentu

Rozdeľovník
Zoznam platného
dokumentu
Záznam o oboznámení
s dokumentom,
Internet, el. pošta
Zápisník bezpečnosti
práce,
Záznam zo zaškolení
zamestnancov
Zmena na titulnom liste
originálu dokumentu
Rozdeľovník
dokumentu,
elektronická pošta
Zoznam spisov
odovzdávaných z org.
útvarov do CRS,
Zoznam vecných
skupín registratúrnych
záznamov so znakombez znaku hodnoty „A“
navrhnutých na
vyradenie, Návrh na
vyradenie regist.
záznamov
Protokol o zničení
neplatného dokumentu
bez vyraďovacieho
konania

Interná dokumentácia je okrem tlačenej formy prístupná na internete
(www.uniag.sk). Za zabezpečenie správy aplikácie a prideľovania prístupových práv
pre

čítanie

a používanie

formulárov

zodpovedá

Centrum

informačných

a komunikačných technológií.

4.3.2.1.2
P. č.
1.

Externá dokumentácia – dokumentácia zákazníka

Názov činnosti
Príjem dokumentácie
v papierovej forme,

Zodpovedný
Gestor pre danú
oblasť

Súvisiaci predpis
S-SPU-M3-02

Záznamy
Doklad o prevzatí
dokumentácie,
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2.

alebo v elektronickej
forme, distribúcia
dokumentácie
Posúdenie,
uvoľnenie,
zaevidovanie
dokumentácie

Elektronická pošta

Gestor pre danú
oblasť

S-SPU-M3-01
S-SPU-M3-02

3.

Preškolenie
zamestnancov

Poverený
zamestnanec OÚ

S-SPU-M3-02

4.

Zrušenie, stiahnutie,
vyradenie
a archivácia
dokumentácie

Vedúci OÚ

S-SPU-M3-01
S-SPU-M3-02

Vedúci

OÚ,

zodpovední

za

preskúmavanie,

Pripomienky k dokumentácií,
Zoznam platnej dokumentácie
Rozdeľovník,
Elektronická pošta,
Záznam o oboznámení s
dokumentáciou
Interné oznámenia,
Spisový obal,
Záznam v rozdeľovníku
dokumentácie

uvoľnenie

a

distribúciu

dokumentácie zákazníka, sú povinní tieto činnosti zabezpečiť v súlade s časovým
harmonogramom, ktorý požaduje zákazník.
Riadenie dokumentácie obsahujúcej osobné údaje zákazníka prebieha
v zmysle platnej legislatívy o ochrane osobných údajov.
4.3.2.1.3 Externá dokumentácia – legislatívna dokumentácia, dokumentácia štátnych
a regionálnych orgánov, slovenské a zahraničné technické normy.
P. č.

Názov činnosti

Zodpovedný

Súvisiaci predpis

1.

Nová, zmenená
dokumentácia: - príjem,
evidencia, rozhodnutie
o distribúcii, distribúcia

Gestor dokumentácie

S-SPU-M3-02
Registratúrny poriadok
a plán SPU

2.

3.

4.

4.3.2.2

Preškolenie
zamestnancov,
používanie dokumentácie
Revízia a zmenové
konanie internej
dokumentácie v prípade
potreby
Uchováva, v prípade
potreby stiahnutie
a vyradenie
dokumentácie

S-SPU-M3-01
S-SPU-M3-02
Vedúci OÚ
S-SPU-M3-01
S-SPU-M3-02
Registratúrny poriadok
a plán SPU

Záznamy
Zoznam platnej
dokumentácie,
Spisový obal,
Rozdeľovník
dokumentácie,
Internet
Záznam
o oboznámení s
dokumentáciou
Záznam o revízií
dokumentácie,
Zmenový list
dokumentácie
Interné oznámenie,
Záznam
v rozdeľovníku
dokumentácie

Riadenie záznamov

Je čiastkovým procesom manažérskeho procesu M3 ,,Riadenie dokumentácie
a záznamov“, tak ako je to uvedené v mape procesov v bode 1.5 v kapitole 1 tomto
VSK.
P. č.
1.

Názov činnosti
Vypracovanie
zhromažďovanie,
identifikovanie,

Zodpovedný
Vedúci OÚ

Súvisiaci predpis
S-SPU-M3-01
S-SPU-M3-02
Registratúrny poriadok

Záznamy
Prístupové práva,
Evidencia
v papierovej, alebo
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a plán SPU
Zákon o VŠ
S-SPU-M3-01
S-SPU-M3-02
Registratúrny poriadok
a plán SPU
S-SPU-M3-01
S-SPU-M3-02
Registratúrny poriadok
a plán SPU
Zákon o VŠ
S-SPU-M3-01
S-SPU-M3-02
Registratúrny poriadok
a plán SPU
Registratúrny poriadok
a plán SPU

kategorizovanie
záznamov
2.

Schválenie, rozdelenie
záznamov

3.

Uloženie, zabezpečenie,
definovanie doby
úschovy záznamov

4.

Ochrana záznamov proti
poškodeniu, strate

5.

Vyradenie záznamov

v elektronickej forme

Rozdeľovník

Evidencia
v papierovej, alebo
elektronickej forme
Zoznam záznamov,
Záznam o kontrole
Vyraďovací zoznam

Ochranu záznamov v IS zabezpečuje CIKT výberom vhodných a legálnych softvérov
v zmysle smernice S-SPU-P2-02.

I. ÚROVEŇ

Štatút SPU (Š SPU)
Politika kvality (PoK)
Vnútorný systém kvality (VSK)
Študijný poriadok SPU (ŠP)
Zásady výberového konania (ZVK)
Dlhodobý zámer rozvoja SPU (DZ)
Kolektívna zmluva, Zbierka zákonov

Dlhodobý zámer fakúlt
Štatút fakulty (ŠF)
Poriadok (P)
Zásady (Z)
Smernica (S)

II. ÚROVEŇ

III. ÚROVEŇ

Pracovné postupy (PP), Zmluvy, Správy z jednotlivých procesov,
Správa o hodnotení funkčnosti a účinnosti SMK, Zoznamy, Zoznamy
platnej dokumentácie na pracovisku, Záznamy, Formuláre, Pracovné náplne,
Hlavičkové papiere, Zápisy z porád, Úlohy, Korešpondencia, Finančno-ekonomická
dokumentácia, Výrobno-technická dokumentácia, Personálno-mzdová dokumentácia,
Cenové ponuky, Objednávky, Manuály pre používateľský softvér, Návody na obsluhu,
Harmonogramy realizácie stavebných diel, Projekty, Protokoly, Plány, Rozhodnutia
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5.1

Účel
Účelom tejto kapitoly je popísať zabezpečenie SMK na SPU z pohľadu

zodpovednosti manažmentu za vytvorenie podmienok pre kvalitu všetkých procesov
a činností na univerzite.
Popisuje záväzok manažmentu, zameranie sa na zákazníka, zodpovednosť
právomoc a komunikáciu vo vzťahu k zabezpečovaniu kvality, ale aj preskúmanie
funkčnosti a efektívnosti systému manažérstva kvality.

5.2

Zodpovednosti a spolupráca
Za uplatňovanie zásad popísaných v tejto kapitole je zodpovedný rektor SPU,

ktorý pri zabezpečovaní pochopenia, uplatňovania a udržiavania politiky kvality,
cieľov kvality

a zaistenia zdrojov, spolupracuje s PM, s prorektormi a v rámci

jednotlivých fakúlt s dekanmi vo všetkých oblastiach aktivít pri zabezpečovaní kvality
na SPU.
Zodpovednosti súvisiace s udržiavaním SMK uvedené v tejto kapitole
a zodpovednosti za jeho zlepšovanie delegovalo vedenie SPU prostredníctvom
štatútu URK SPU v Nitre na PM, MK, príslušných prodekanov a koordinátorov pre
kvalitu na jednotlivých fakultách a ostatných zamestnancov v hierarchii riadiacich
štruktúr jednotlivých organizačných jednotiek SPU.
Zodpovednosti PM sú uvedené v kapitole 5 bod 5.3.5.2 tohto VSK.
Princípom riadenia SPU je líniová zodpovednosť z pozície jednotlivých
dekanov a vedúcich katedier v procesoch a činnostiach, ktoré sú im zverené do
riadiacich kompetencií.

5.3

Postup

5.3.1 Záväzok manažmentu
Vrcholový manažment SPU sa zaviazal uplatňovať a rozvíjať SMK a neustále
zlepšovať jeho efektívnosť a účinnosť trvalou aplikáciou ôsmych zásad manažérstva
kvality:
 zameranie sa na zákazníka,
 vodcovstvo,
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 zapojenie zamestnancov,
 procesný prístup,
 systémový prístup k manažérstvu,
 neustále zlepšovanie,
 rozhodovanie sa na základe faktov,
 budovanie vzájomne výhodných dodávateľských vzťahov.
Záväzok

manažmentu

predstavuje

manažérsky

proces

Zodpovednosť

manažmentu – M1 podľa mapy procesov uvedenej v bode 1.5 kapitoly 1 v tomto
VSK.
Vrcholový manažment poskytol dôkaz o svojom záväzku vypracovať a zaviesť
systém manažérstva kvality tým, že určil politiku kvality, zaistil vypracovanie cieľov
kvality, vykonáva preskúmanie manažmentom a zaistil dostupnosť zdrojov.

Zodpovedný

Popis procesu

1.

2.

Súvisiaci predpis

Dlhodobý zámer v oblasti:

vzdelávania

vedy a výskumu

podnikania

Dlhodobý zámer SPU
Dlhodobé zámery fakúlt

Politika kvality

Politika kvality SPU
Politika kvality fakúlt
S-SPU-M3-01

3.

Ciele kvality
Rektor SPU
Zabezpečenie zdrojov

4.

5.

Preskúmanie manažmentom

6.

Plánovanie SMK

5.3.2

Záznamy

Kapitola 6 v tomto
VSK

S-SPU-M3-01

Pozri bod 5.3.4.2

Ciele kvality SPU
Ciele kvality fakúlt
Ciele kvality katedier
Organizačný poriadok
SPU a fakúlt
Organizačná schéma
SPU
Pracovná náplň
Správa o hodnotení
výkonnosti SMK
Politika kvality SPU
Ciele kvality SPU
a fakúlt
Vnútorný systém kvality
Dokumentácia SMK

Zameranie sa na zákazníka
Vrcholový

manažment

SPU

poskytuje

adekvátne

ľudské,

finančné,

materiálové a technicko-informačné zdroje na:
 systematické skúmanie požiadaviek zákazníkov (procesy v bode 7.3.2 kap. 7)
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 rýchle a efektívne uspokojovanie týchto požiadaviek (procesy v bode 7.3.3 až
7.3.5 kap. 7)
 systematické monitorovanie a meranie spokojnosti zákazníkov (procesy
v bode 8.3.2 kap. 8)
 preskúmanie požiadaviek zainteresovaných strán:
o zamestnancov,
o ministerstva školstva,
o zmluvných partnerov, organizácii z praxe,
o

študenti

Zameranie sa na zákazníka je aj súčasťou procesu M2 – Marketing podľa
mapy procesov bodu 1.5 kapitoly 1 tejto VPK. Manažérsky proces Marketing je
popísaný v S-SPU-M2-01. Určuje spôsoby komunikácie so zákazníkom (bod 7.3.2.3
kapitoly 7).
5.3.3 Politika kvality
P. č.
1.

Popis procesu
Analýza
vstupných
informácií,
Revízia politiky kvality

Zodpovedný
Vrcholový
manažment
SPU
Vrcholový
manažment
SPU

Súvisiaci predpis

S-SPU-M3-01

2.

Návrh politiky kvality

3.

Schválenie politiky kvality

Rektor SPU

4.

Zverejnenie politiky kvality
na všetkých úrovniach SPU

Rektor,
dekani fakúlt,
vedúci OÚ

Vrcholový

manažment

univerzity

Dlhodobý zámer
rozvoja SPU

Záznamy
Súbor podkladov z analýz,
Záznamy o revízií
dokumentácie
Politika kvality SPU - návrh
Politika kvality SPU
Zápis porady
Záznam o oboznámení

považuje

manažérstvo

kvality

pri

uskutočňovaní produktov na:
1. Trvalé uspokojovanie požiadaviek externých a interných zákazníkov v oblasti
výchovy, vzdelávania, vedeckej činnosti a služieb.
2. Aktívne zapojenie všetkých pracovníkov univerzity do trvalého zlepšovania
kvality.
3. Vytváranie

pracovných

podmienok

zo

strany vrcholového

manažmentu

univerzity pre plnohodnotný výkon pracovníkov, vo všetkých oblastiach činnosti.
4. Uplatňovanie najnovších vedecko-technických poznatkov pri dosahovaní
vysokej úrovne kvality procesov a produktov na všetkých oblastiach činnosti.
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5. Efektívna komunikácia pracovníkov a tímová práca pri uplatnení procesného
prístupu systému manažérstva kvality na univerzite.
6. Všestranné vzdelávanie pracovníkov a ich kompetentnosť s cieľom uplatňovania
najnovších vedecko-technických poznatkov.
7. Motivácia pracovníkov zo strany vrcholového manažmentu a diferencované
odmeňovanie za dosiahnuté výsledky pri plnení pracovných úloh.
8. Rozvoj infraštruktúry a využitie informačných technológií s cieľom dosahovania
požadovanej kvality zainteresovanými stranami.
9. Rast spoločenskej zodpovednosti na univerzite, ekonomická prosperita a z nej
vyplývajúci sociálny prístup manažmentu k zamestnancom.
Základné strategické ciele uvedené v tomto vyhlásení rozpracované do cieľov
sú záväzné pre všetkých pracovníkov SPU v Nitre.
5.3.4

Plánovanie

5.3.4.1 Ciele kvality
Ciele kvality vychádzajú z Politiky kvality SPU. Sú stanovené tak, aby boli
reálne, merateľné a vyhodnotiteľné vo vzťahu k stanoveným termínom. Každému
cieľu je priradená zodpovednosť.
Súvisiaci
predpis

P. č.

Popis procesu

Zodpovedný

1.

Analýza:
Dlhodobého zámeru, cieľov
Politika kvality, spokojnosť
zákazníkov

Rektor SPU

2.

Návrh cieľov kvality

Prorektori SPU

3.

Schválenie cieľov kvality

Rektor SPU

4.

Vydanie a oboznámenie cieľov
kvality

PM

Záznam o oboznámení

5.

Rozpracovanie cieľov kvality na
podmienky jednotlivých OÚ SPU

6.

Preskúmanie, vyhodnotenie,
aktualizácia cieľov kvality

Dekani fakúlt
Koordinátori pre
kvalitu na fakultách
Vedúci OÚ
MK
Dekani fakúlt
Koordinátori pre
kvalitu na fakultách
Vedúci OÚ

Ciele kvality fakúlt
Úlohy vyplývajúce
z jednotlivých cieľov
kvality
Vyhodnotenie cieľov
Správa o hodnotení
výkonnosti SMK na
SPU

S-SPU-M3-01

VSK

S-SPU-M3-01

Záznamy
Súbor podkladov
z analýz
Záznamy o revízií
dokumentácie
Ciele kvality SPU návrh
Ciele kvality SPU
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5.3.4.2 Plánovanie SMK
Vrcholový manažment SPU prostredníctvom PM plánuje a zaisťuje, aby:
 Politika kvality a ciele kvality boli dokumentované a zverejnené,
 PK bola vydaná,
 výsledky činností boli dokumentované vo vhodných záznamoch,
 bola zachovaná integrita SMK pri vykonávaní jeho zmien.
5.3.5 Zodpovednosť, právomoc a komunikácia
5.3.5.1 Zodpovednosť a právomoc
P. č.

Popis procesu

Zodpovedný

Súvisiaci predpis

Záznamy

1.

Stanovenie organizačných
štruktúr a ich väzieb na SPU

Rektor SPU

Organizačný poriadok
SPU

Organizačné schémy
SPU

2.

Stanovenie pôsobnosti vedenia
SPU a vedenia fakúlt

Rektor SPU
Dekani fakúlt

Štatút SPU
Štatúty fakúlt

Organizačný poriadok
SPU
Organizačné poriadky
fakúlt

3.

Stanovenie rozsahu činnosti
fakúlt a OÚ

Rektor SPU
Dekani fakúlt

4.

Stanovenie zodpovedností
a právomocí jednotlivých
funkcií, pracovných miest

MŠVVaŠ SR
Rektor SPU
Dekani fakúlt

5.

Stanovenie zodpovednosti za
kvalitu procesov, nápravné
činnosti

PM
Dekani fakúlt
Vedúci OÚ

6.

Zmena, aktualizácia

PM
Dekani fakúlt
Vedúci OÚ

5.3.5.2

Štatút SPU
Štatúty fakúlt
Organizačný poriadok
SPU
Organizačné poriadky
fakúlt
Zákon č.131/2002 Z.z.
o vysokých školách
v znení zmien a doplnení
Organizačný poriadok
SPU
Organizačné poriadky
fakúlt
Zákon č.131/2002 Z.z.
o vysokých školách
v znení zmien a doplnení
Organizačný poriadok
SPU
Organizačné poriadky
fakúlt
S-SPU-M3-01

Organizačné poriadky
fakúlt
a celouniverzitných
OÚ

Pracovná náplň

Dokumentácia SMK
SPU

Výročná správa SPU

Predstaviteľ manažmentu

Vrcholový manažment univerzity musí menovať člena manažmentu univerzity
(PM), ktorý bez ohľadu na ďalšiu zodpovednosť musí zabezpečiť, aby sa:
 vypracovali, zavádzali a udržiavali procesy potrebné pre SMK,
 oboznamoval vrcholový manažment s výkonnosťou SMK a s akoukoľvek
potrebou zlepšenia,
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 zvyšovalo povedomie o požiadavkách zákazníka na celej univerzite.
5.3.5.3

Interná komunikácia

Vrcholový

manažment

univerzity

musí

zaistiť

vytvorenie

príslušných

komunikačných kanálov v rámci univerzity a fungovanie komunikácie týkajúcej sa
efektívnosti

systému

manažérstva

kvality.

Efektívnu

komunikáciu

umožňuje

počítačová a telefónna sieť, ktorú využívajú všetci pracovníci univerzity.
5.3.6 Preskúmanie manažmentom
5.3.6.1 Všeobecne

Vrcholový manažment univerzity jedenkrát do roka zvyčajne po interných
auditoch SMK skúma SMK ako celok. Cieľom tohto preskúmania je zabezpečiť jeho
trvalú vhodnosť, primeranosť a efektívnosť. Toto preskúmanie zahŕňa hodnotenie
príležitostí na zlepšenie a potrebu zmien SMK vrátane politiky kvality a cieľov kvality.
Záznamy z preskúmaní manažmentom sa musia udržiavať.
5.3.6.2 Vstup do preskúmania

Vstup do preskúmania musí obsahovať informácie o:
 výsledkoch auditu,
 spätnej väzbe od zákazníka,
 výkonnosti procesu,


stave preventívnych a nápravných činností,

 následných činnostiach po predchádzajúcich preskúmaniach manažmentom,
 zmenách, ktoré by mohli ovplyvniť SMK,
 odporučeniach na zlepšenie SMK.
5.3.6.3 Výstup z preskúmania

Výstup z preskúmania manažmentom obsahuje akékoľvek rozhodnutia
vedenia univerzity a činnosti týkajúce sa:
 zlepšenie efektívnosti a jeho procesov,
 zlepšenie produktu súvisiaceho s požiadavkami zákazníka,
 potrebných zdrojov.
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6.1

Účel
Účelom tejto kapitoly je popísať postup pri zabezpečovaní zdrojov.

Manažérstvo

zdrojov

sa

vzťahuje

na

zabezpečenie

finančných,

technicko-

informačných a ľudských zdrojov potrebných na:
 zabezpečenie činnosti a procesov SPU,
 inovácie a zlepšovanie procesov,
 neustále zlepšovanie systému manažérstva kvality,
 riadenie zmien organizácie,
 riadenie informácií, t.j. využívanie informačných systémov a informačných
technológií pre procesy riadenia tam, kde je to možné.

6.2

Zodpovednosti a spolupráca
Zodpovednosť za zabezpečenie zdrojov je nasledovná:

 za riadenie finančných zdrojov zodpovedá kvestor SPU a na fakultách
tajomníci fakúlt,
 za

riadenie

technicko-informačných

zdrojov

zodpovedá

prorektor

pre

informatizáciu a rozvoj univerzity a na fakultách príslušní prodekani,
 za riadenie ľudských zdrojov v rámci rektorátu a celouniverzitných pracovísk
zodpovedá

rektor SPU, v rámci jednotlivých fakúlt zodpovedá dekan

príslušnej fakulty.

6.3

Postup

6.3.1 Poskytovanie zdrojov
Univerzita musí určiť a poskytovať zdroje na:
a) zavedenie a udržiavanie SMK a trvalé zlepšovanie jeho efektívnosti,
b) zvyšovaním spokojnosti zákazníka plnením jeho požiadaviek.
6.3.1.1 Riadenie finančných zdrojov

Plánovanie a zabezpečenie týchto procesov predstavuje proces M4 podľa
mapy procesov uvedenej v bode 1.5 v kapitole 1 v tomto VSK.
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Podrobnejší popis riadenia finančných zdrojov popisuje Smernica na financovanie
a hospodárenie na SPU, Smernica o finančnej kontrole a vnútornom audite na SPU v
Nitre a S-SPU-M4-01.
P. č.

Popis procesu

1.

Vypracovanie návrhu rozpočtu

2.

Prerokovanie návrhu rozpočtu
vo vedení SPU

P. č.

Zodpovedný
Súvisiaci predpis
NÁVRH ROZPOČTU SPU
Zákon č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách
verejnej správy
Zákon č.131/2002 Z.z.
Kvestor SPU
o vysokých
školách
v znení zmien a doplnení
Metodika MŠVVaŠ SR
Príručka na zostavenie
návrhu rozpočtu verejnej
Rektor SPU
správy
S-SPU-M4-01

Záznamy

Návrh rozpočtu

Zápis
SPU

z vedenia

Popis procesu
Zodpovedný
Súvisiaci predpis
Záznamy
ROZPIS DOTÁCIE A VYPRACOVANIE SÚHRNNÉHO ROZPOČTU SPU
Útvar správy
Metodika rozpisu
Rozpis dotácie na
Rozpísanie dotácie na jednotlivé
1
finančných
dotácie
príslušný rok pre
pracoviská SPU
zdrojov R-SPU
S-SPU-M4-01
jednotlivé OÚ
Akademický
Uznesenie AS SPU
senát SPU
2.
Schválenie účelu použitia dotácie
S-SPU-M4-01
Uznesenie Správnej
Správna rada
rady SPU
SPU
V zmysle zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení zmien a doplnení sa po rozpísaní dotácie na
príslušný rok spracuje súhrnný rozpočet SPU pozostávajúci z výnosov a nákladov podľa smernice S-SPU-M4-01
pri úprave výšky dotácie zo ŠR MŠVVaŠ SR sa tento rozpočet podľa potreby mení – upravuje.
PLÁNOVANIE ČERPANIA FINANCIÍ
Zákon č. 523/2004
Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej
správy
Zákon č.131/2002 Z.z.
12 mesačný
o vysokých školách
finančný plán v znení zmien a
výstup
Spracovanie 12-mesačných
doplnení
1.
Kvestor SPU
z informačného
finančných plánov
Zákon č. 291/2002
systému Štátnej
Z.z. o Štátnej
pokladnice
pokladnici v znení
(Sofia)
zmien a doplnení
Platné metodické
usmernenia vydané
štátnou pokladnicou
pre klientov ŠP
Zákon č.131/2002 Z.z.
Vypracovanie 3-mesačného
Zodpovedný za
o vysokých školách
Mesačný finančný
2.
finančného plánu výdavkov
zdroj financovania v znení zmien a
plán SPU
doplnení
VYHODNOTENIE ČERPANIA FINANCIÍ
Osnova z MŠVVaŠ
Výročná správa
SR na vypracovanie
Vypracovanie výročnej správy
o hospodárení SPU
1.
Kvestor SPU
výročnej správy
o hospodárení
v Nitre za príslušný
o hospodárení za
rok
príslušný rok
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Zákon č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve v
znení zmien
a doplnení
Zákon č.131/2002 Z.z.
o vysokých školách
v znení zmien a
doplnení
S-SPU-M4-01
METODICKÉ USMERNENIE PRE PLÁNOVANIE FINANCIÍ
Metodické usmerňovanie v oblasti finančných zdrojov vykonáva Útvar správy finančných zdrojov R-SPU
v zmysle Smernice o finančnej kontrole obchodno-záväzkových vzťahov a audite na SPU v Nitre.

6.3.2 Ľudské zdroje
Plánovanie a zabezpečovanie týchto zdrojov predstavuje manažérsky proces
M4 podľa mapy procesov uvedenej v bode 1.5 v kapitole 1 tomto VSK.
Pracovníci vykonávajúci prácu ovplyvňujúcu zhodu produktu s požiadavkami
musia byť kompetentní na základe príslušného vzdelania, prípravy, zručnosti
a skúseností.
P.č.

1.

1.

2.

3.

1.

Popis procesu
Zodpovedný
Súvisiaci predpis
METODICKÉ USMERNENIE PRE OBLASŤ ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Zákon č.131/2002 Z.z.
o vysokých školách
v znení zmien a
doplnení
Určenie potrebnej kompetentnosti
Vedúci Útvaru
Zákon č. 552/2003
zamestnancov v rámci požiadavky
personalistiky
Z.z. o výkone práce
predloženej z OÚ v súvislosti
Vedúci OÚ
vo verejnom záujme
s uzatvorením pracovného pomeru
Zákon č.311/2001
Zákonník práce
v platnom znení
S-SPU-M4-02
PRACOVNÝ VÝCVIK A VZDELÁVANIE V RÁMCI SMK, BOZP A PO
Politika kvality SPU
Vedúci
Ciele kvality SPU
zamestnanec
a fakúlt
Oboznámenie s SMK a školenie
pracoviska
Riadiaca
v rámci SMK
PMPK
dokumentácia
Školiteľ
EN ISO 9001:2008
EN ISO 90011:2011
Vedúci
Zákon č. 124/2006
zamestnanec
Z.z. o bezpečnosti a
pracoviska
Školenia BOZP
ochrane zdravia pri
Útvar krízového
práci
riadenia, BOZP,
S-SPU-M4-02
OPP a VO
Vedúci
zamestnanec
pracoviska
Školenia PO
S-SPU-M4-02
Útvar krízového
riadenia, BOZP,
OPP a VO
ODBORNÉ ŠKOLENIA
Špecifikácia požiadaviek na
Vedúci
S-SPU-M4-02
odborné školenie
pracoviska

Záznamy

Návrh na obsadenie
pracovného miesta

Záznam
o oboznámení
Prezenčná listina

Záznam
o oboznámení

Záznam
o oboznámení

Požiadavka na
odborné školenie
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2.

Realizácia školenia

Prezenčná listina
alebo iný doklad
o absolvovaní
školenia

Školiteľ

Vedúci
pracoviska
Ďalšie vzdelávanie zamestnancov SPU ako aj odborný rast pedagogických a vedeckovýskumných
zamestnancov je spracované v smernici S-SPU-M4-02.
3.

Vyhodnotenie školenia

Na SPU sa udržiavajú záznamy o vzdelávaní a príprave, zručnostiach
skúsenostiach na útvare personalistiky a Útvare krízového riadenia, BOZP, OPP a
VO. Tieto záznamy sa vedú v súlade s S-SPU-M4-02.
Odmeňovanie

zamestnancov

SPU

sa

uskutočňuje

v zmysle

zákona

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Platového poriadku
SPU v Nitre v súlade s Katalógom pracovných činností.
V prípade porušenia pracovných podmienok na základe ich písomných
podnetov a opodstatnených pripomienok zamestnancov príjme vedenie SPU
nápravné opatrenia na odstránenie prípadných nedostatkov. Tento proces sa
realizuje v súlade s S-SPU-M4-02.
6.3.3 Infraštruktúra
Predstavuje podporný proces P2 – Zabezpečenie infraštruktúry podľa mapy
procesov uvedenej v bode 1.5 v kapitole 1 v tomto VSK.
Infraštruktúra na SPU zahŕňa:
 budovy, stavby, pracovné prostredie a súvisiace vybavenie,
 stroje a zariadenia na realizáciu definovaných troch hlavných procesov na
SPU,
 prístroje a zariadenia na meranie a monitorovanie,
 informačné technológie,
 ostatné vybavenie.
Za informačné technológie a informačný systém zodpovedá prorektor pre
informatizáciu a rozvoj univerzity. Riadiacu dokumentáciu vzťahujúcu sa k tomuto
procesu predstavuje smernica S-SPU-P2-02.
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Podporný proces P1 – prevádzkovanie knižnice podľa mapy procesov
uvedenej v bode 1.5 v kapitole 1 v toto VSK je popísaný v rámci smerníc S-SPU-P101 a S-SPU-P1-02.
6.3.3.1 Budovy a stavby

Za proces údržby budov a objektov je zodpovedný vedúci Útvaru investícií
a prevádzky

(ÚIP).

Proces

je

zabezpečovaný

vlastnými

zamestnancami

a

prostredníctvom externých dodávateľov služieb (opravy a údržba). ÚIP spracováva
ročné plány pre opravy a údržbu budov a revízie prevádzkových zariadení.
Zabezpečuje realizáciu schválených investičných akcií.
Bližšie o údržbe a opravách pojednáva smernica S-SPU-P2-04, o investičnej
výstavbe pojednáva smernica S-SPU-P2-03.
6.3.3.2 Energetické zariadenia

Energetické zariadenia definuje podporný proces P2 – Zabezpečenie
infraštruktúry podľa mapy procesov uvedenej v bode 1.5 kapitoly 1 v tomto VSK. Za
tento proces je zodpovedný vedúci ÚIP.
Bližšie

o zabezpečení

prevádzkyschopnosti

energetických

zariadení

a rozvodov pojednáva smernica S-SPU-P2-06.
6.3.3.3

Dopravné služby

Ide o podporný proces P2 – Zabezpečenie infraštruktúry podľa mapy procesov
uvedenej v bode 1.5 v kapitole 1 v tomto VSK. Za tento proces je zodpovedný vedúci
ÚIP.
Dopravné služby sú zabezpečené v rozsahu:
 cestnej osobnej dopravy,
 nákladnej dopravy.
6.3.4 Pracovné prostredie
Na SPU je vytvorené primerané pracovné prostredie, ktoré predstavuje:
 stanovenie a zabezpečenie opatrení k ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci,
 poskytovanie OOPP,
 identifikovanie chemických a fyzikálnych faktorov pracovného prostredia.
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6.3.4.1 Bezpečnosť práce

Bezpečnosť práce nám popisuje platná legislatíva o BOZP a Zdravotnohygienická charakteristika SPU. Účelom je dosiahnuť a udržiavať v oblasti BOZP
taký štandard, ktorý umožní minimalizovať riziká a zvýšiť ochranu zdravia
zamestnancov a študentov SPU.
6.3.4.2 Environmentálne riadenie

Bližšie o environmentálnom riadení SPU popisuje smernica S-SPU-P2-05.
Účelom tejto smernice je stanoviť postup nakladania s odpadmi na SPU, ktorý je
v súlade s internými predpismi SPU a platnou legislatívou životného prostredia SR.
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Účelom tejto kapitoly je popísať realizáciu produktu v rámci procesov
definovaných v mape procesov SPU v Nitre v kapitole 1 v tomto VSK.

7.2

Zodpovednosti a spolupráca
Zodpovednosť a spolupráca pri zabezpečovaní manažérskych, hlavných

a podporných procesov je uvedená v tabuľke manažérskych, hlavných a podporných
procesov v kapitole 1 v tomto VSK, v popise procesov a v ďalších častiach tejto
kapitoly a v riadiacej dokumentácii v podľa kapitoly 4 v tomto VSK.

7.3

Postup

7.3.1 Plánovanie poskytovania vzdelávacích a ostatných služieb
Hlavné procesy H1, H2, H3
Sú to hlavné procesy podľa mapy procesov v časti 1.5 v kapitole 1 v tomto VSK.
H1 – Vzdelávanie


Na SPU sa realizuje vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie.



Vysokoškolské vzdelávanie na SPU a jej fakultách sa realizuje formou
trojstupňového štruktúrovaného vzdelávania podľa akreditovaných študijných
programov (ŠP) I., II. a III. stupňa.



Proces výučby akreditovaných ŠP fakulty zabezpečuje fakulta, ostatné fakulty,
resp. univerzitné útvary (napr. Centrum univerzitného športu).



Ďalšie vzdelávanie vykonáva SPU a jej fakulty v rámci celoživotného
vzdelávania, najčastejšie formou vzdelávacích kurzov (napr. Univerzita
tretieho veku - UTV).
H1.1A Príprava koncepcie VŠ vzdelávania
Proces prípravy štúdia je rovnaký pre všetky tri stupne VŠ vzdelávania na

SPU. Tvorí ho príprava koncepcie VŠ vzdelávania, príprava študijného programu
a akreditácia študijného programu. Akreditované študijné programy fakúlt SPU sú
dostupné na internetovom portáli SPU (http://www.uniag.sk/akreditovane-studijneprogramy/), resp. v UIS (https://is.uniag.sk/katalog/plany.pl?_m=113).
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Rektor SPU/Dekan fakulty

Zákon o VŠ
Sústava ŠO spravovaných
MŠVVaŠ SR
Kritéria akreditácie ŠP VŠ
vzdelávania
Študijný poriadok SPU

Posúdenie súčasnej koncepcie

Zápis
v zápisnici
z rokovania
vedenia
SPU/fakulty

Rektor SPU/Dekan fakulty

Zákon o VŠ
Sústava ŠO spravovaných
MŠVVaŠ SR
Kritéria akreditácie ŠP VŠ
vzdelávania
Opisy ŠO
Študijný poriadok SPU

Návrhy na aktualizáciu sústavy ŠO a
ŠP

Návrh
sústavy
a ŠP

ŠO

Rektor SPU/Dekan fakulty

Zákon o VŠ
Štatút SPU/fakúlt, Rokovacie
poriadky VR a AS
Študijný poriadok SPU

Schvaľovanie novej štruktúry ŠO
a ŠP na SPU

Zápisy
a uznesenie
v zápisniciach
z rokovania
vedení (kolégií),
AS a VR

H1.1B Príprava študijného programu a akreditácia študijného programu (ŠP)
Rektor SPU/Dekan fakulty
Príprava akreditačného spisu

Osnova
akreditačného
spisu
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H1.1C Prijímanie na štúdium, návrh smerných čísiel a kritérií, prijímacie
konanie
Riadi sa Študijným poriadkom SPU a akreditačnými spismi jednotlivých študijných
programov.
H1.1D Plánovanie výučby
Príprava učebných materiálov.
Príprava posluchární, učební a laboratórií.
Zabezpečenie IKT.
Všetky tieto činnosti sa riadia S-SPU-H1-01.
H1.1E Tvorba rozvrhov
Prodekan zodpovedný za I. a II.
stupeň vzdelávania
S/SPU/H1/01

Vytvorenie študijných skupín podľa
ŠP

Prodekan zodpovedný za I. a II.
stupeň vzdelávania
Študijný poriadok SPU
Študijné príručky fakúlt

Plánovanie obsadenia miestností

Zoznam
študijných
skupín

Rozvrhy pre
študijné
skupiny
Pedagogické
úväzky

H1.1F Výučba
Akademický rok sa skladá zo zimného a letného semestra. Akademický rok
otvára rektor. Vysokoškolské vzdelávanie na I. a II. stupni sa uskutočňuje
prezenčnou alebo externou formou. Študent absolvuje v akademickom roku
predmety ŠP podľa študijného plánu zostaveného v súlade so Študijným poriadkom
SPU.
Výučba sa vykonáva prostredníctvom prednášok, seminárov, cvičení, laboratórnych
cvičení, terénnych cvičení, vypracovaním ateliérových prác, projektov, záverečných
prác, absolvovania stáží, exkurzii, odborných praxí a pod.
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pedagógovia

Študijný poriadok SPU
Študijné príručky fakúlt

Definovanie podmienok
absolvovania predmetu

Osnova
predmetu,
harmonogram
prednášok
a cvičení
s
podmienkami

Vyučujúci
záznam
Školenia BOZP a PO
Legislatíva z oblasti BOZP
S/SPU/H1/01

Garant predmetu
Výučba predmetu
Akreditačný spis
Vyhláška o kreditovom
systéme
Harmonogram štúdia
Zverejnená osnova predmetu
Študijný poriadok SPU
Študijné príručky fakúlt
S/SPU/H1/01
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H1.1G Štúdium v zahraničí

Dekan

Zákon o VŠ
Študijný poriadok SPU
Zmluva o štúdiu
S/SPU/H1/01

Rozhodnutie o uvoľnení zo štúdia

Výpis
výsledkov
štúdia
študenta

Prodekan zodpovedný za I. a II.
stupeň vzdelávania
Zákon o VŠ
Študijný poriadok SPU
Zmluva o štúdiu
S/SPU/H1/01

Archivácia študijných materiálov
študenta

H1.1H Prerušenie štúdia
Dekan

Zákon o VŠ
Študijný poriadok SPU
S/SPU/H1/01

Rozhodnutie o prerušení štúdia

Prodekan zodpovedný za I. a II.
stupeň vzdelávania
Zákon o VŠ
Študijný poriadok SPU
S/SPU/H1/01

Archivácia študijných materiálov
študenta

Povolenie
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H1.1I Záverečné hodnotenie predmetu
Vyučujúci
Zápis výsledkov zápočtu do UIS

Študijný poriadok SPU
S/SPU/H1/01

Záznam
UIS

do

Skúšajúci
Realizácia skúšky

Študijný poriadok SPU
Vyhláška
o kreditovom
systéme
S/SPU/H1/01

Písomná časť
skúšky

Skúšajúci
Evidencia výsledkov skúšky v UIS

Študijný poriadok SPU
S/SPU/H1/01

Skúšobná
správa
predmetu

Prodekan zodpovedný za I. a II.
stupeň vzdelávania
S/SPU/H1/01
Smernica č. 35/2012
Smernice
fakúlt
hodnotenie kvality ŠP

Hodnotenie úspešnosti štúdia

UIS

pre

H1.1J Štátna skúška, realizácia štátnej skúšky, ukončenie štúdia
Riadi sa Študijným poriadkom SPU a vnútornými predpismi fakúlt na konanie ŠS,
ktoré sú každoročne aktualizované.
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H1.1K Hodnotenie výučby a vzdelávania

Dekan, prodekan, vedúci katedry,
garant ŠP a garant predmetu
Zápis z hospitácie na výučbe
predmetu
Študijný poriadok SPU

Hospitácie

Zápis
hospitácie

Vyučujúci
Dochádzka
Priebežné testy
Študijný poriadok SPU

Priebežné kontroly študentov na
výučbe počas semestra

Dochádzka
Priebežné
testy
(výsledky)

Vyučujúci, garant predmetu,
koordinátori pre kvalitu na fakultách

Zákon o VŠ
Dotazníky,
Smernica č. 35/2012
Smernice fakúlt pre
hodnotenie kvality ŠP

Dotazníkový prieskum (prednášky,
cvičenia, pedagóga)

Dotazník
Výsledky
prieskumu
Návrh
opatrení

Dekan, prorektor pre vzdelávaciu
činnosť
Zákon o VŠ
Akreditačný spis
Študijný poriadok SPU

Kritériá hodnotenia úspešnosti
štúdia

Štatistiky
MŠVVaŠ SR
UIS,
skúškové
správy

z
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Dekan, prorektor pre vzdelávaciu
činnosť
Zákon o VŠ
Akreditačný spis ŠP
Študijný poriadok SPU

Kritériá hodnotenie ŠS

Dekan, prorektor pre vzdelávaciu
činnosť
Kritériá hodnotenia pedagógov
UIS
Štatistiky MŠVVaŠ
S/SPU/H1/01

Štatistiky
MŠVVaŠ SR
UIS,
skúškové
správy

Štatistiky
MŠVVaŠ SR
UIS,
skúškové
správy

H1.2 Vysokoškolské vzdelávanie III. stupňa (doktorandské štúdium)
Proces prípravy štúdia pre III. stupeň vzdelávania H1.2 je rovnaký ako proces
prípravy štúdia pre I. a II: stupeň štúdia, ktoré sú popísané v kap. 7.3.1.
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H1.2A Prijímanie na III. stupeň štúdia

Dekan, AS fakulty

Zákon o VŠ
Vyhláška o doktorandskom
štúdiu
Študijný poriadok SPU

Určenie počtu doktorandských miest
na fakulte

Zápisnica
zo
zasadnutia AS

Pedagóg, prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť
Zákon o VŠ
Vyhláška o doktorandskom
štúdiu
Študijný poriadok SPU

Vypísanie tém DŠ

Zoznam
vypísaných
tém

Oddelenie pre vedu a výskum

Zákon o VŠ
Vyhláška o doktorandskom
štúdiu
Študijný poriadok SPU

Príjem prihlášok

Zoznam
uchádzačov

Dekan F

Zákon o VŠ
Vyhláška o doktorandskom
štúdiu
Študijný poriadok SPU

Prijímacie konanie na III. stupeň
štúdia

Prodekan pre vedecko-výskumnú
činnosť
Zápis na III. stupeň štúdia
Zákon o VŠ
Vyhláška o doktorandskom
štúdiu
Študijný poriadok SPU

Rozhodnutie
o prijatí alebo
neprijatí
na
štúdium

Zoznam
študentov III.
stupňa štúdia
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H1.2B Vytvorenie individuálneho študijného plánu
Školiteľ, študent

Študijný poriadok SPU
Študijné príručky fakúlt
Akreditačné spisy ŠP

Vytvorenie individuálneho študijného
plánu

Individuálny
študijný plán

H1.2C Doktorandské štúdium
Realizuje sa podľa vyššie uvedených dokumentov (napr. Študijný poriadok SPU).
H1.2D Dizertačná skúška
Oddelenie pre vedu a výskum
fakulty, predseda OK ŠP
Akreditačné spisy ŠP
Zákon o VŠ
Študijný poriadok SPU

Organizačné zabezpečenie
dizertačnej skúšky

Pozvánky na
skúšku

Predseda OK ŠP

Akreditačný spis
Zákon o VŠ
Študijný poriadok SPU

Obhajoba písomnej časti
dizertačnej skúšky

Protokol
o skúške
Osvedčenie

Predseda SK
Skúška z vybraných predmetov
Akreditačný spis
Zákon o VŠ
Študijný poriadok SPU

Protokol
skúške

o

Predseda OK ŠP, dekan falkulty

Zákon o VŠ
Študijný poriadok SPU

Vystavenie protokolu a osvedčenia o
skúške

Vysvedčenie
Protokol
o
skúške
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H1.2E Vypracovanie a odovzdanie dizertačnej práce

Doktorand

Študijný poriadok
Autorský zákon
Smernica o záverečných
prácach

Vypracovanie dizertačnej práce

Dizertačná
práca
Autoreferát
Sprievodná
dokumentácia

Doktorand, školiteľ

Študijný poriadok SPU
Autorský zákon
Smernica o záverečných
prácach

Odovzdanie doktorandskej
dizertačnej práce

Protokol

Dekan
Predseda OK
Študijný poriadok SPU

Zabezpečenie obhajoby DizP

Pozvánky na
obhajobu

H1.2F Obhajoba a ukončenie doktorandského štúdia
Realizuje sa podľa uvedených dokumentov (napr. Študijný poriadok SPU).
H1.2G Ročné hodnotenie doktoranda
Predseda OK ŠP, dekan fakulty
Ročné hodnotenie III. stupňa štúdia
Študijný poriadok SPU

Hodnotiaca
správa
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H1.3DV Ďalšie vzdelávanie

Garant kurzu
Príprava plánu ďalšieho vzdelávania
a organizačná príprava kurzov
Zákon o VŠ
Štatút SPU
Certifikát MŠVVaŠ SR –
doklad o akreditácii
S/SPU/H1/02

Plán ďalšieho
vzdelávania

Garant kurzu
Realizácia kurzu
Zákon o VŠ
Štatút SPU
S/SPU/H1/02

Rozvrh
Skúšková
správa
predmetu
Zadanie
záverečnej
práce
OP

Certifikačný orgán, dekan
Hodnotenie splnenia podmienok pre
absolvovanie kurzu
Zákon o VŠ
Štatút SPU
S/SPU/H1/02

Certifikačný orgán, dekan
Zákon o VŠ
Štatút SPU
S/SPU/H1/02

Udelenie osvedčenia

Záverečné
hodnotenie
účastníka
kurzu

Osvedčenia
Zoznam
účastníkov
kurzu,
ktorí
získali
osvedčenie
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H2 Výskum a vývoj
H2A Plánovanie projektov

Kancelária pre vedu a výskum
Pracoviská pre VV fakúlt
Zákon o VŠ
Dokumenty/výzvy agentúr,
organizácii, grantové
schémy

Prieskum možností pre VVP

Záznamy
o výzvach,
návrhoch,
doplnkové
informačné
zdroje

Prorektor pre VV, kvestor
Prodekan pre VV fakúlt, AS F

Zákon o VŠ
Dokumenty/výzvy agentúr,
organizácii, grantové
schémy
Rozpočet SPU, fakúlt

Analýza zdrojov pre VVP

Výsledky
analýzy

Prorektor pre VV, kvestor
Prodekan pre VV fakúlt, AS F
Zákon o VŠ
Dokumenty/výzvy agentúr,
organizácii, grantové
schémy
Rozpočet SPU, fakúlt

Rozhodnutie o uchádzanie sa o
VVP

Výber/odmie
tnutie

Vnútorný systém kvality

Kapitola: 7
Strana:

66/94

Vydanie:

H2B Návrh projektov
Zodpovedný riešiteľ,
koordinátor
Vypracovanie zámeru VVP
Dokumenty/výzvy agentúr,
organizácii, grantové
schémy
S-SPU-H2-01

Zodpovedný riešiteľ,
koordinátor
Vypracovanie návrhu VVP

Dokumenty/výzvy agentúr,
organizácii, grantové
schémy
S-SPU-H2-01

Dokumenty/výzvy agentúr,
organizácii, grantové
schémy
S-SPU-H2-01

Dokumenty/výzvy agentúr,
organizácii, grantové
schémy
S-SPU-H2-01

Koncepcia
zámeru VVP

Návrh VPP

Zodpovedný riešiteľ,
koordinátor
Vytvorenie a uloženie
dokumentov VVP

Dokumentác
ia VVP

Štatutár SPU alebo fakulty,
riešiteľ/koordinátor
Odsúhlasenie a podpis návrhu
VVP

Podpísaný
VVP

Zodpovedný riešiteľ,
koordinátor
Evidencia návrhu VVP

S-SPU-H2-01

Záznam
o návrhu
VVP

Zodpovedný riešiteľ,
koordinátor

Dokumenty/výzvy agentúr,
organizácii, grantové
schémy
S-SPU-H2-01

Odovzdanie/poslanie návrhu
VVP

Potvrdenie
o prijatí
návrhu VVP
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H2C Realizácia projektov
Zodpovedný riešiteľ,
koordinátor
Evidencia schváleného VVP
Dokumenty/výzvy agentúr,
organizácii, grantové
schémy
S-SPU-H2-01

Dokumenty/výzvy agentúr,
organizácii, grantové
schémy
S-SPU-H2-01

Relevantná legislatíva SR
Predpisy poskytovateľa
Smernice pre ekonomické
procesy SPU
S-SPU-H2-01

Štatutár poskytovateľa,
Štatutár SPU
Uzavretie a podpis zmluvy, jej
uloženie

Metodické pokyny ŠÚ SR,
MŠVVaŠ SR
S-SPU-H2-01

Dokumentácia
zmluvy a VVP

Ekonomické pracoviská SPU,
riešiteľ
Vytvorenie finančnej štruktúry
VVP

Rozpis
finančných
zdrojov VVP

Zodpovedný riešiteľ, koordinátor
Riešenie VVP

Relevantná legislatíva SR
Predpisy poskytovateľa
Smernice pre ekonomické
procesy SPU
S-SPU-H2-01

Záznam
o riešenom
VVP

Výstup
a produkty
VVP

Kancelária pre vedu a výskum
Pracoviská pre VV fakúlt, riešiteľ
Spracovanie periodických
štatistických výkazov VV

Formuláre,
výkazy

Zodpovedný riešiteľ, koordinátor
Subjekt poverený
poskytovateľom

Metodické pokyny,
predpisy poskytovateľa
S-SPU-H2-01

Priebežné hodnotenie/validácia
VVP

Hodnotiaca
správa VVP
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Zodpovedný riešiteľ, koordinátor
Subjekt poverený
poskytovateľom

Metodické pokyny,
predpisy poskytovateľa
Zmluva o VVP
S-SPU-H2-01

Rozhodnutie o ukončení riešenia
VVP

Oznámenie
o ukončení
riešenia
VVP

H2D Hodnotenie projektov
Priebežné hodnotenie projektov je súčasťou procesu H2C.
H2E Ukončenie realizácie projektov

Zodpovedný riešiteľ, koordinátor

Metodické pokyny,
predpisy poskytovateľa
SSPU-H2-01

Spracovanie záverečnej správy
VVP

Dokumenty
záverečnej
správy

Zodpovedný riešiteľ, koordinátor
Kancelária pre vedu a výskum
Pracoviská pre VV fakúlt
Metodické pokyny,
predpisy poskytovateľa
S-SPU-H2-01

Príprava záverečného
oponentského konania

Dokumenty
záverečnej
správy,
ostatné
výsledky
VVP

Zodpovedný riešiteľ, koordinátor
Kancelária pre vedu a výskum
Pracoviská pre VV fakúlt
Zástupca poskytovateľa
Metodické pokyny,
predpisy poskytovateľa
S-SPU-H2-01

Záverečné oponentské konanie

Správa
z
oponentského
konania
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Zodpovedný riešiteľ, koordinátor
Prorektor pre VaV
Prodekan pre VaV
Zákon o VŠ
S-SPU-H2-01

Hodnotenie záverečnej
správy/oponentského konania

Hodnotiaca
správa
výsledkov
výskumu
a vývoja
SPU

Zodpovedný riešiteľ, koordinátor

S-SPU-H2-01

Evidencia hodnotení
z oponentských konaní

Záznam
v evidencii
VVP

H3 Podnikanie
H3A Riešenie úloh pre prax
Garant
Príprava ponuky riešenia úlohy
dohoda o podmienkach riešenia
Obchodný zákonník
Smernica pre podnikateľskú
činnosť SPU v Nitre
Smernica o finančnej kontrole
a vnútornom audite na SPU
v Nitre

Vedúci riešiteľského pracoviska,
dekan/vedúci celoškolského
pracoviska, kvestor
Obchodný zákonník
Smernica pre podnikateľskú
činnosť SPU v Nitre
Smernica o finančnej kontrole
a vnútornom audite na SPU
v Nitre

Vyjadrenie k realizácii HZ

Ponuka
a
podmienky
riešenia HZ

Súhlas
s realizovaní
m HZ
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Rektor, poverený zamestnanec
Platná HZ
Obchodný zákonník
Smernica pre podnikateľskú
činnosť SPU v Nitre
Smernica o finančnej kontrole
a vnútornom audite na SPU
v Nitre

Podpísanie HZ

Zodpovedný riešiteľ
Smernica pre podnikateľskú
činnosť SPU v Nitre
Smernica o finančnej kontrole
a vnútornom audite na SPU
v Nitre

Realizácia riešenia úlohy

Zodpovedný riešiteľ

Smernica pre
podnikateľskú činnosť
SPU v Nitre
Smernica o finančnej
kontrole a vnútornom
audite na SPU v Nitre

Smernica pre podnikateľskú
činnosť SPU v Nitre
Smernica o finančnej kontrole
a vnútornom audite na SPU
v Nitre

Preberacie konanie a
oponentúra

Garant, tajomník fakulty, rektor
Vyúčtovanie zmluvy

Projekty,
analýzy,
procesy

Oponentský
posudok
Preberací
protokol

Vyúčtovanie
HZ
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H3B Ostatná podnikateľská činnosť na SPU
Ostatná podnikateľská činnosť sa riadi príslušnými vnútornými predpismi SPU.
7.3.2

Procesy týkajúce sa zákazníka

7.3.2.1

Určenie požiadaviek týkajúcich sa produktu

SPU v Nitre definuje požiadavky stanovené zákazníkmi ako aj požiadavky
predpisov a legislatívne požiadavky týkajúce sa produktu. Smernica o zmluvných
vzťahoch

(S-SPU-H3-01)

popisuje

riadenie

činností

spojených

s určením

a preskúmaním požiadaviek týkajúcich sa produktu a preverovaním zmlúv. Účelom
tejto smernice je zabezpečenie jednotného postupu v oblasti zmluvných vzťahov, ich
posudzovania, tvorby a prípadne vymáhania pohľadávok a inej sporovej agendy,
ktorá vzniká v rámci činnosti SPU v Nitre.

7.3.2.2 Preskúmanie požiadaviek týkajúcich sa produktu
Univerzita

musí

preskúmať

požiadavky

týkajúce

sa

produktu.

Toto

preskúmanie sa musí vykonať pred podpísaním zmlúv alebo objednávok a musí
zaistiť, že:
a) sa definovali požiadavky na produkt,
b) sa vyriešili požiadavky zmluvy alebo objednávky,
c) univerzita je schopná plniť definované požiadavky.
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Právnik (útvar právny a verejného
obstarávania, referát legislatívnych
a právnych služieb
Posúdenie dokumentu, zmluvy
Právne normy SR,
medzinárodné dokumenty,
interná dokumentácia
Právnik (útvar právny a verejného
obstarávania, referát legislatívnych
a právnych služieb
Vrátenie na prepracovanie
Predložené zmluvy,
dokumenty
Právne normy SR,
medzinárodné dokumenty,
interná dokumentácia

Právnik (útvar právny a verejného
obstarávania, referát legislatívnych
a právnych služieb
Zaevidovanie dokumentu/zmluvy

Predložené zmluvy,
dokumenty
Právne normy SR,
medzinárodné dokumenty,
interná dokumentácia

Právne normy SR,
medzinárodné dokumenty,
interná dokumentácia

Pripomienky
k predložené
mu návrhu

Databáza
zmlúv

Právnik (útvar právny a verejného
obstarávania, referát legislatívnych
a právnych služieb

Odovzdanie dokumentu/zmluvy
podpis

Dokument,
zmluva

7.3.2.3 Komunikácia so zákazníkom
Orientácia na zákazníka a uspokojovanie jeho potrieb, komunikácia s ním
a tvorba primeraného zisku, z ktorého je financovaný ďalší rozvoj SPU je časťou
marketingových aktivít.
Univerzita musí uviesť a určiť kontaktné osoby na efektívnu komunikáciu so
zákazníkmi týkajúcu sa:
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 informácií o produkte,
 vybavovanie dotazov, zmlúv alebo objednávok vrátane zmien,
 spätnej väzby od zákazníka vrátane jeho sťažností.
Formy marketingu SPU v Nitre:


výstavy, veľtrhy, konferencie a iné podujatia,



vydávanie propagačných materiálov,



inzercia v médiách,



vzťahy s verejnosťou,



dni otvorených dverí,



prezentácia SPU na internete.
Podporné procesy marketingu sú:



prieskum trhu,



vyhľadávanie výrobno-obchodných príležitostí,



vyhľadávanie strategických partnerov,



spolupráca s profesijnými organizáciami.

7.3.3

Návrh a vývoj

7.3.3.1

Plánovanie návrhu a vývoja

Univerzita musí plánovať a riadiť návrh a vývoj produktu.
Počas plánovania návrhu a vývoja musí univerzita určiť:
a) etapy návrhu a vývoja,
b) preskúmanie, verifikáciu a validáciu patriace ku každej etape návrhu a vývoja,
c) zodpovednosť a právomoc pri návrhu vývoji.
Univerzita musí riadiť rozhrania medzi rozličnými skupinami zainteresovanými
na návrhu a vývoji, aby sa zaistila efektívna komunikácia a jasné priradenie
zodpovednosti.
Plánovanie výstupu sa pri napredovaní návrhu a vývoja musí podľa potreby
aktualizovať.
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7.3.3.2

Vstupy do návrhu a vývoja

Musia sa určiť vstupy týkajúce sa požiadaviek na produkt a záznamy sa musia
udržiavať. Tieto vstupy musia obsahovať:
a) požiadavky na funkciu a výkonnosť,
b) použiteľné požiadavky predpisov a legislatívne požiadavky,
c) informácie odvodené z predchádzajúcich podobných návrhov, ak treba,
d) ďalšie požiadavky závažné pre návrh a vývoj.
Musí sa preskúmať primeranosť vstupov. Požiadavky musia byť úplné,
jednoznačné a navzájom nekonfliktné.
7.3.3.3

Výstupy návrhu a vývoja

Výstupy z návrhu a vývoja musia mať formu, vhodnú pre ich verifikáciu
v porovnaní so vstupom do návrhu a vývoja, a pred uvoľnením sa musia odsúhlasiť.
Výstupy z návrhu a vývoja musia:
a) spĺňať vstupné požiadavky do návrhu a vývoja,
b) poskytovať primerané informácie pre nákup, výrobu a poskytovanie služieb,
c) obsahovať alebo odkazovať na kritéria prijatia,
d) špecifikovať charakteristiky produktu, ktoré sú dôležité pre jeho bezpečné
a správne používanie.
7.3.3.4

Preskúmanie návrhu a vývoja

V súlade s plánovanými opatreniami sa vo vhodných etapách musia
vykonávať systematické preskúmania návrhu a vývoja, aby sa:
a) vyhodnotila schopnosť výsledkov návrhu vývoja plniť požiadavky,
b) identifikovali akékoľvek problémy a navrhli nevyhnutné činnosti.
Účastníkmi takýchto preskúmaní musia byť predstavitelia funkcií, ktorých sa
týka (týkajú) preskúmavaná etapa (preskúmavané etapy) návrhu a vývoja. Záznamy
výsledkov preskúmaní a akýchkoľvek nevyhnutných činností sa musia udržiavať.
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7.3.3.5 Verifikácia návrhu a vývoja
Verifikácia návrhu a vývoja sa musí vykonať v súlade s plánovanými
opatreniami (pozri 7.3.3.1), aby sa zistilo, že výstupy z návrhu a vývoja spĺňajú
požiadavky

vstupov

do

návrhu

a vývoja.

Záznamy

výsledkov

verifikácie

a akýchkoľvek nevyhnutných činností sa musia udržiavať.
7.3.3.6 Validácia návrhu a vývoja
Validácia

návrhu

a vývoja

sa

musí

vykonať

v súlade

s plánovanými

opatreniami (pozri 7.3.3.1) aby sa zistilo, že výsledný produkt je schopný spĺňať
požiadavky špecifikovaného alebo zamýšľaného používania, ak sú známe. Ak je to
praktické, validácia sa musí dokončiť pred dodaním alebo zavedením produktu.
Záznamy výsledkov validácie a akýchkoľvek nevyhnutných činností sa musia
udržiavať.
7.3.3.7 Riadenie zmien návrhu a vývoja
Musia sa identifikovať zmeny návrhu a vývoja a záznamy sa musia udržiavať.
Tieto zmeny sa musia preskúmavať, podľa potreby verifikovať a validovať a pred
zavedením

odsúhlasiť.

Preskúmanie

zmien

návrhu

a vývoja

musí

zahŕňať

vyhodnotenie účinku zmien na jednotlivé časti produktu a na už dodaný produkt.
Záznamy o výsledkoch preskúmania zmien a akýchkoľvek nevyhnutných
činností sa musia udržiavať.
Výskum a vývoj je hlavným procesom H2 podľa mapy procesov SPU. Cieľom
procesu H2 Výskum a vývoj je dosahovanie konkurencieschopnosti v oblasti vedy,
techniky, výskumu, vývoja, umenia a kultúry prostredníctvom plánovania, realizácie,
hodnotenia, neustáleho zlepšovania kvality projektov výskumu a vývoja a využívanie
nových vedeckých poznatkov v praxi. Za proces zodpovedá prorektor pre vedu
a výskum SPU.
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7.3.4 Nakupovanie
Cieľom procesu nakupovanie je zabezpečiť pracoviskám na základe ich
požiadaviek a schváleného plánu nákupu tovary a služby potrebné k výkonu ich
práce, rešpektujúc Zákon o verejnom obstarávaní a podľa pravidiel o hospodárnom
použití finančných prostriedkov.
7.3.4.1 Proces nakupovania
a) Cieľom procesu nakupovania je, aby nakupovaný produkt zodpovedal
špecifikovaným požiadavkám na nákup.
b) Druh a rozsah riadenia aplikovaný na dodávateľa a na nakupovaný produkt
závisí od vplyvu nakupovaného produktu, na následnú realizáciu produktu,
alebo na finálny produkt.
c) Univerzita hodnotí a vyberá dodávateľov na materiály a práce na základe ich
schopnosti dodať výrobok alebo prácu podľa požiadaviek organizácie.
d) Kritéria výberu, hodnotenia a prehodnotenia sú definované.
e) Záznamy z výsledkov hodnotení a akýchkoľvek nevyhnutných činností
vyvolaných hodnotením sú udržiavané.
f) K základným kritériám pri výbere dodávateľov na práce sú certifikát na SMK
zmysle STN EN ISO 9001 : 2009 pri plnení legislatívnych požiadaviek v oblasti
„OŽP a BOZP“, cena, kvalita, schopnosť plniť termín a pod. Pri výbere
dodávateľov na materiál a výrobky sú to certifikát zhody, cena, termíny
dodania, dopravné náklady a pod.
7.3.4.2 Informácie o nakupovaní
Informácie o nakupovaní musia opisovať nakupovaný produkt vrátane jeho
špecifikácii a v prípade potreby aj:
a) požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov,
b) požiadavky na systém manažérstva kvality.
Univerzita

musí

pred

oznámením

špecifikovaných požiadaviek na nákup.

dodávateľovi

zaistiť

primeranosť
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7.3.4.3 Verifikácia nakupovaného produktu
a) Nakúpený materiál sa kontroluje v zmysle dodacieho listu pred prijatím do
skladu podpisom skladníka na kópiu dodacieho listu, ktorou sa dokladuje
kvalita aj kvantita dovezeného tovaru.
b) Nákupca univerzity udržiava všetky potrebné záznamy súvisiace s nákupom.
c) V prípade nezhody nákupca reklamuje u dodávateľa nezhodné produkty a
zabezpečí nápravu.
d) Tam kde univerzita alebo jej zákazník chcú vykonať verifikáciu tovaru v
priestoroch dodávateľa, organizácia zabezpečí u dodávateľa túto možnosť.
7.3.5 Poskytovanie vzdelávacích a ostatných služieb
7.3.5.1 Riadenie poskytovania služieb
Univerzita musí plánovať a poskytovať služby v riadených podmienkach, ktoré
zahŕňajú:
 dostupnosť informácií, ktoré opisujú služby,
 dostupnosť pracovných inštrukcií, ak sú potrebné,
 používanie vhodných zariadení,
 kvalitu poskytovaných služieb,
 monitorovanie a meranie.
Na SPU v Nitre sú jednotlivé procesy plánované a realizované v riadených
podmienkach. Rámcové kroky a postupy pri týchto činnostiach (hlavné procesy H1
Vzdelávanie, H2 Výskum a vývoj, H3 Podnikanie) uvádza podkapitola 7.3.3.1 tohto
VSK.
Uvedený prehľad zahŕňa plánovanie, identifikáciu, realizáciu, kontroly
a hodnotenie pre zabezpečenie kvality daného procesu.
7.3.5.2 Validácia procesov a poskytovania služieb
Ak výsledný výstup nemožno verifikovať, musí univerzita validovať akýkoľvek
proces. Validácia potvrdzuje schopnosť procesov dosahovať plánovaného výsledky.
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Činnosti patriace do validácie sú zahrnuté v procesoch H1, H2 a H3 podľa
mapy procesov SPU, časť 1.5 kapitoly 1 tohto VSK a sú súčasťou popisu v časti
7.3.3.1 kapitoly 7.
7.3.5.3 Identifikácia a sledovateľnosť
a) V prípade potreby univerzita musí identifikovať produkt pomocou vhodných
prostriedkov počas celej jeho realizácie.
b) Univerzita musí zabezpečiť identifikáciu stavu produktu s ohľadom na
požiadavky monitorovania a merania.
c) Tam, kde sa požaduje sledovateľnosť musí organizácia riadiť a udržiavať
záznamy jednoznačnú identifikáciu produktu.
Činnosti patriace do identifikácie a sledovateľnosti sú zahrnuté v procesoch
H1, H2 a H3 podľa mapy procesov SPU, časť 1.5 kapitoly 1 tohto VSK a sú súčasťou
popisu v časti 7.3.3.1 kapitoly 7.
7.3.5.4 Majetok zákazníka
a) Univerzita sa musí starať o majetok zákazníka, ktorý majú v opatere, alebo
ktorý používajú.
b) Univerzita musí verifikovať, chrániť a udržiavať majetok zákazníka poskytnutý
na používanie alebo na zabudovanie do produktu.
c) Ak sa nejaký majetok zákazníka stratí, poškodí alebo ukáže inak nevhodný na
používanie, oznámi sa to zákazníkovi a sú o tom udržiavané záznamy.
Starostlivosť o majetok zákazníka, evidencia, ochrana proti poškodeniu
a dodávanie zákazníkovi sú na SPU zabezpečované v rámci postupov, ktoré sú
definované v smerniciach
pre jednotlivé hlavné procesy. Tento majetok zákazníka zahŕňa aj duševné
vlastníctvo.
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Činnosti patriace zahrnuté v procesoch H1, H2 a H3 podľa mapy procesov SPU, časť
1.5 kapitoly 1 tohto VSK sú súčasťou popisu v časti 7.3.1 kapitoly 7.

7.3.5.5 Ochrana produktu
a) Univerzita musí chrániť produkt až po ich dodanie zákazníkovi.
b) Tento proces zahŕňa identifikáciu, manipuláciu, skladovanie a chránenie.
c) Ochrana sa týka aj časti produktu.
Zabezpečenie zhody produktov v priebehu realizácie procesov na SPU v Nitre
je stanovené v rámci podprocesov pre hlavné procesy H1, H2 a H3 podľa mapy
procesov SPU, časť 1.5 kapitoly 1 tohto VSK a sú súčasťou popisu v časti 7.3.1
kapitoly 7.
7.3.6 Riadenie zariadení na monitorovanie a meranie
a) Univerzita musí určiť systém monitorovania a merania, ktoré treba urobiť, ako
aj prístroje na monitorovanie a meranie, požadované na poskytnutie dôvery o
zhode produktu s určenými požiadavkami.
b) Univerzita musí určiť procesy, ktoré zaistia, že sa monitorovanie a meranie dá
uskutočniť a že sa vykonáva spôsobom, ktorý je v súlade s požiadavkami na
monitorovanie a meranie.
c) Tam, kde je nevyhnutné zaistiť platnosť výsledkov, zariadenie na meranie sa
musí:


v určených intervaloch alebo pred použitím kalibrovať alebo verifikovať
porovnaním s metrologickými etalónmi nadväzujúcimi na medzinárodné
alebo národné etalóny,



podľa potreby nastaviť alebo opakovane nastaviť,



identifikovať, aby sa mohol určiť stav jeho kalibrácie,



ochraňovať pred nastavením, ktoré by mohlo znehodnotiť výsledky
merania,
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chrániť pred poškodením a znehodnotením počas manipulácie, údržby
a skladovania.

d) Ak sa zistí, že zariadenie nezodpovedná požiadavkám, univerzita posúdi
platnosť predchádzajúcich výsledkov merania a urobí záznam. Univerzita
vykonáva primeranú činnosť na zariadení, alebo produkte, ktorých sa to týka.
e) Záznamy výsledkov kalibrácie a verifikácie sa musia udržiavať.
f) Ak sa pri monitorovaní s meraní určených požiadaviek použije počítačový
softvér, musí sa potvrdiť jeho schopnosť vykonávať zamýšľané aplikácie. Musí
sa to vykonať pred prvým použitím a podľa potreby sa to musí opakovane
potvrdiť. Zodpovednosť za aktuálnosť softvéru v danom čase využívania nesie
jeho užívateľ.
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8 MERANIE, ANALÝZA A ZLEPŠOVANIE
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8.1

Účel
Táto kapitola popisuje plánovanie a realizovanie procesov merania a

monitorovania, zber a analýzu údajov s následným zisťovaním výkonnosti procesov
systému manažérstva kvality, ako aj jeho trvalé zlepšovanie.

8.2

Zodpovednosti a spolupráca
Za zisťovanie a vyhodnocovanie spokojnosti zákazníka na SPU zodpovedajú

dekani fakúlt a PM. Za plánovanie, koordináciu a vyhodnotenie interných auditov na
úrovni univerzity zodpovedá MK, na úrovni fakúlt koordinátor pre kvalitu na fakulte,
na úrovni OÚ koordinátor pre kvalitu na príslušnej OÚ.
Za riadenie nezhodných produktov zodpovedajú vlastníci procesov.
Ďalšie zodpovednosti sú uvedené v dokumentácii príslušných podprocesov
procesu P6 v zmysle mapy procesov SPU (bod 1.5 kapitoly 1 v tomto VSK).

8.3 Postup
8.3.1 Všeobecne
Na SPU sú plánované a zavedené monitorovacie, meracie, analytické a
zlepšovacie procesy potrebné na:
 preukázanie zhody produktu,
 zaistenie zhody systému manažérstva kvality,
 trvalé zlepšovanie efektívnosti systému manažérstva kvality.
Vlastníci jednotlivých procesov zodpovedajú za stanovenie a vhodnosť
používaných kritérií hodnotenia procesu ako aj použitých štatistických metód.
8.3.2 Monitorovanie a meranie
8.3.2.1 Spokojnosť zákazníka
Na SPU predstavuje proces merania spokojnosti zákazníka monitorovanie a
získavanie informácií o miere spokojnosti študentov, partnerov spolupracujúcich s
univerzitou, ako aj organizácií viazaných na činnosť univerzity spoločenským
prostredím.
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Hodnotenie spokojnosti zákazníkov SPU prebieha v niekoľkých úrovniach, v
závislosti od definovaného zákazníka.
Zákazníkom pre tieto účely sa rozumie:
 externé prostredie, s ktorým je SPU viazaná predmetom svojej hlavnej
činnosti,
 študent vo všetkých formách a stupňoch vzdelávania,
 osoby vzdelávané v rôznych formách celoživotného vzdelávania.
Meranie spokojnosti zákazníka popisuje S-SPU-P6-04 Meranie spokojnosti
zákazníka, ktorá určuje:
 metódy získavania a spracovávania informácií vyjadrujúcich mieru spokojnosti
zákazníkov,
 zodpovednosť za realizáciu uvedenej činnosti,
 spôsob vyhodnotenia získaných informácii a prerokovanie na príslušnom
stupni riadenia,
 stanovuje formu prijatia regulačných opatrení na zlepšenie monitorovaného
stavu.
P.Č.

Popis procesu

Zodpovedný

Súvisiaci predpis

Záznamy

Príprava merania spokojnosti zákazníkov

1.

Určenie cieľovej skupiny,
Stanovenie cieľa
hodnotenia,
určenie hodnotiacich
kritérií

Prodekan pre
vzdelávanie

Zákon o VŠ
S-SPU-P6-04

Zápis z vedenia fakulty

Realizácia merania spokojnosti zákazníkov

1.

Výber požadovaného
dotazníka, Rozhodnutie
o spôsobe hodnotenia
spokojnosti

Prodekan pre
vzdelávanie

2.

Prejednanie spokojnosti
zákazníka

Prodekan pre
vzdelávanie

Zákon o VŠ
S-SPU-P6-04

Zápis z vedenia
Záznam o vyhodnotení
dotazníkov

Hodnotenie spokojnosti zákazníkov

1.

Vyhodnotenie výsledkov
prieskumu

Prodekan pre
vzdelávanie

Zápis z vedenia o
spôsobe hodnotenia
spokojnosti
S-SPU-P6-04

Záznam o výsledku
hodnotenia spokojnosti

2.

Posúdenie potreby
prijatia nápravných
opatrení

Dekan

S-SPU-P6-04

Záznam o prijatých
nápravných opatreniach
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8.3.2.2

Interný audit

Proces interného auditu na SPU je plánovaný a realizovaný s cieľom zistiť
funkčnosť a efektívnosť systému manažérstva kvality a možnosť trvalého
zlepšovania preverovaných procesov, ako aj efektívnosť preventívnych a nápravných
opatrení aplikovaných pri interných auditoch na SPU a jej OÚ.
Interný audit ako podproces procesu P6 v zmysle mapy procesov SPU v bode
1.5 kapitoly 1 v tomto VSK prebieha v dvoch líniách:
1. Z úrovne rektorátu SPU – predmetom auditu je preverovanie všetkých
procesov v zmysle mapy procesov vo všetkých organizačných jednotkách
rektorátu zabezpečujúcich správu SPU, celouniverzitných pracoviskách a
rektorátnych útvaroch, ako aj vo vedení všetkých fakúlt (dekanátov).
2. Z úrovne fakúlt – ide o preverenie procesov v zmysle mapy procesov vo vnútri
fakulty – na pracoviskách fakulty.
Na SPU je interný audit realizovaný nezávislými internými audítormi, ktorí sú
kvalifikovaní pre auditovanie SMK podľa EN ISO 9001:2008. Interné audity
prebiehajú v súlade s S-SPU-P6-01 Audity kvality.

P.Č

Popis procesu

Zodpovedný

Súvisiaci predpis

Záznamy

Plánovanie interného auditu
1.
2.
3.

Vytvorenie ročného
plánu auditov
Vytvorenie plánu auditu
Príprava zoznamu
otázok

Rozdeľovník programu IA,
e – mail

MK SPU,

Vedúci audítor

S-SPU-P6-01
EN ISO 19011: 2011

Rozdeľovník, plán IA,
e – mail
Rozdeľovník, dotazník,
e – mail

Realizácia interného auditu
Otvorenie auditu,
preverovanie procesu
podľa zoznamu otázok
1.

Vyhodnotenie stupňa
splnenia.
Predbežná sumarizácia
výsledkov IA pre
účastníkov

Vedúci audítor,
audítori

S-SPU-P6-01
EN ISO 19011: 2011

Plán interného auditu,
dotazník k internému
auditu

Činnosti po internom audite
1.

Vytvorenie správy z
auditu

Vedúci audítor,
audítori

S-SPU-P6-01
EN ISO 19011: 2011

dotazník k internému
auditu, správa z interného
auditu
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2.

Vyhodnotenie výsledkov
z auditu
Sumarizácia výsledkov
interných auditov

3.

Vedúci audítor

dotazník k internému
auditu, správa z interného
auditu

MK SPU

správa

Nápravné činnosti
Schválenie nápravných
opatrení

1.

Príkaz/záznam z
preskúmania
manažmentom

Rektor, kvestor,
vedúci OÚ

2.

Realizácia nápravných
opatrení

Určení zamestnanci

3.

Hodnotenie účinnosti
nápravných opatrení

Vedúci
preverovaného úseku

4.

Návrh nového opatrenia

Vedúci OÚ

8.3.2.2.1

S-SPU-P6-01
S-SPU-P6-03
EN ISO 19011: 2011

správa

príkaz

Kvalifikácia interných auditov

Na SPU sú interné audity vykonávané nezávislými internými audítormi, ktorí
sú kvalifikovaní k auditovaniu podľa požiadaviek podľa normy EN ISO 9001: 2008.
Kvalifikácia audítorov je dokumentovaná.

8.3.2.3

Monitorovanie a meranie procesov

Prostredníctvom

monitorovania

a

merania

procesov

môže

užívateľ

systematicky vyhodnocovať a regulovať ukazovatele, aby sa zabezpečila maximálna
efektívnosť a výkonnosť procesov. V prípade nedosiahnutých plánovaných výsledkov
procesov, majitelia procesov prijímajú vhodné opatrenia.
V nasledujúcom prehľade sú uvedené najdôležitejšie ukazovatele merania
výkonnosti hlavných procesov podľa mapy procesov v časti 1.5 kapitoly 1 v tomto
VSK, ktoré sú definované v príslušných organizačných smerniciach.
Ukazovateľ

Proces
H1
Vzdelávanie











záujem uchádzačov o štúdium ŠP,
výsledky z prijímacieho konania,
počet zapísaných študentov v akademickom roku na ŠP,
výsledky záverečných kontrol (skúšok) z jednotlivých predmetov v ŠP,
úspešnosť štúdia na ŠP v jednotlivých rokoch štúdia / predmetoch,
výsledky štátnych skúšok, celková úspešnosť štúdia, počet absolventov,
pedagogické zaťaženie učiteľov / katedier / fakúlt / SPU,
počet docentov a profesorov vyučujúcich na ŠP,
uplatnenie absolventov v praxi, podľa ŠP,

Vnútorný systém kvality

Kapitola: 8
Strana:

86/94

Vydanie:

H2
Veda a výskum






počet navrhovaných národných a medzinárodných projektov výskumu a vývoja na SPU
alebo v OÚ SPU
počet medzinárodných projektov výskumu a vývoja na SPU alebo v OÚ SPU,
výška finančných zdrojov z medzinárodných projektov na SPU alebo v OÚ SPU,
počet schválených národných projektov výskumu a vývoja na SPU alebo v OÚ SPU,
výška finančných zdrojov z národných projektov výskumu a vývoja na SPU alebo v OÚ
SPU,
počet ukončených projektov na SPU alebo v OÚ SPU,
počet ukončených projektov s aplikáciou v podnikateľských jednotkách na SPU alebo v
OÚ SPU,
publikačná činnosť na SPU alebo v OÚ SPU,
počet patentov a vynálezov na SPU alebo v OÚ SPU,
plnenie projektov v stanovenom časovom intervale,
efektívnosť dosiahnutých výsledkov výskumu a vývoja – reálnosť splnenia stanovených
cieľov,
kvalita komplexného zabezpečenia konferencií, workshopov, výstav a pod.,
aktívna účasť na domácich a medzinárodných konferenciách a iné.,







celkové náklady na podnikateľskú činnosť za kalendárny rok ,
výnosy z podnikateľskej činnosti,
hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti,
počet zmlúv pod 2000 € uzatvorených za kalendárny rok,
počet zmlúv nad 2000 € uzatvorených za kalendárny rok.












H3
Podnikanie

Ukazovatele pre ďalšie procesy definované v mape procesov podľa časti 1.5
kapitoly 1 v tomto VSK, sú uvedené v príslušných organizačných smerniciach.

8.3.2.4

Monitorovanie a meranie produktu

Monitorovanie a meranie znakov produktu za účelom overenia, či boli
požiadavky na produkt splnené, sú zabezpečené v rámci hlavných procesov SPU,
ktorých popis je uvedený v bode 7.3.1 kapitola 7 v tomto VSK.
V rámci toho sú popísané zodpovednosti, predmet kontroly a postupy v oblasti
vstupnej a iných kontrol v rozsahu:
 vykonávanie vstupnej kontroly nakupovaných produktov a ich uvoľňovanie
(kvalita nakupovaných vstupov je v zmysle časti 7.3.4 kapitoly 7 v tomto
VSK)
 vykonávanie kontrol v rámci realizácie procesu,
 vykonávanie vstupnej kontroly / skúšania,
 dokumentovania výsledkov všetkých predpísaných kontrol,
 postupy pri zistených nezhodách.
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8.3.3

Riadenie nezhodného produktu
Záväzný postup, právomoci a zodpovednosti pri riadení nezhody popisuje

S-SPU-P6-02. Jej účelom je eliminácia nezhôd resp. minimalizácia možných
následkov z ich pôsobenia. Určuje postup pre zamedzenie ďalšieho použitia nezhôd
v procese a spôsob prijatia účinných opatrení pre zamedzenie ich vzniku. Účelom
smernice pre riadenie nezhodných produktov je:
 stanovenie a používanie takých postupov, ktoré zabezpečia, že nezhodné
produkty budú včas identifikované, aby sa nedostali k interným resp. externým
zákazníkom,
 dôsledná evidencia a analýza príčin vzniku nezhodných produktov alebo
opakovanej nezhody v procesoch ich vytvárania,
 stanovenie opatrení pre zamedzenie vzniku a výskytu nezhodných produktov
a opakovanej nezhody.

P.Č.

Popis procesu

Zodpovedný

Súvisiaci predpis

Záznamy

Riadenie nezhodného produktu

1.

Identifikácia
nezhody

Oddelenie vedy a výskumu.
Študijné oddelenie.
Príslušná katedra.

Študijný poriadok a
ďalšie vnútorné
predpisy SPU
S-SPU-P6-02

2.

Posúdenie
možnosti nápravy
nezhody

Prodekan pre vzdelávanie.
Prodekan pre vedu a výskum.
Riešiteľ

Študijný poriadok a
ďalšie vnútorné
predpisy SPU
S-SPU-P6-02

3.

Vyjadrenie
zainteresovaných
strán

Učiteľ
Riešiteľ

4.

Analýza príčin
vzniku nezhody

5.

Prijatie a realizácia
nápravných
opatrení

6.

Rozhodnutie o
spôsobe ďalšieho
riešenia nezhody

Záznam z procesu

Správa
S-SPU-P6-02
Analýza vo forme
správy

Prodekan pre vzdelávanie.
Prodekan pre vedu a výskum.
Riešiteľ.

Študijný poriadok a
ďalšie vnútorné
predpisy SPU
S-SPU-P6-02

Záznam z procesu

Študijný poriadok
Reklamačný
poriadok a ďalšie
vnútorné predpisy
SPU

Rozhodnutie o
riešení
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8.3.4

Analýza údajov
Zhromažďovanie a analyzovanie údajov získaných z meraní a informácií

týkajúcich sa spokojnosti zákazníkov, zainteresovaných strán, zhody s požiadavkami
na produkt v rámci hlavných procesov definovaných v mape procesov v bode 1.5 v
kapitole 1 tomto VSK, výkonnosti SMK, výkonnosti procesov kvalitatívnych znakov a
trendov produktu slúži k efektívnemu rozhodovaniu manažmentu na všetkých
úrovniach.
Vstupy pre analýzu údajov predstavujú údaje a informácie merania procesov
a produktov, výstupmi sú výsledky analýzy údajov a informácií. Na proces Analýza
údajov nadväzuje proces kontinuálneho zlepšovania, nápravnej a preventívnej
činnosti podľa smernice

S-SPU-P6-03 Nápravná a preventívna činnosť. Cieľom

procesu je určiť a vykonávať nápravnú a preventívnu činnosť tak, aby sa odstránili
príčiny, pre ktoré vznikli nezhody aj príčiny možných potenciálnych nezhôd.
Analýza údajov sa realizuje:
 na úrovni univerzity: Kolégium rektora, Akademický senát, Vedecká rada SPU,
 na úrovni fakúlt: Kolégium dekana, Vedecká rada fakulty,
 na úrovni OÚ: pracovné porady.
Zo všetkých zasadnutí existujú zápisy, sú tam určené zodpovednosti a
právomoci a v prípade navrhnutých opatrení aj termíny. Formy vyhodnocovania
údajov sú čiastočne určené v príslušných smerniciach hlavných procesov H1, H2,H3,
ktorých realizácia je popísaná v časti 7.3.1 kapitoly 7 tejto príručky kvality.
Proces

Štatistické metódy

Výstup

Frekvenčná tabuľka
Histogram

Výročná správa o činnosti SPU,
Výročná správa o činnosti fakulty,
Štatistické výkazy spracované do
dokumentu Slovenské vysoké školstvo v
číslach a grafoch (materiál Ústavu
informácií a prognóz školstva).

H1
Vzdelávanie
H2
Výskum a vývoj
H3
Podnikanie
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8.3.5

Zlepšovanie

8.3.5.1 Trvalé zlepšovanie
SPU trvalo zlepšuje efektívnosť SMK prostredníctvom využívania Politiky
kvality,

Cieľov

kvality,

výsledkov

auditov,

analýzy

údajov,

nápravných

a

preventívnych činností a preskúmania manažmentom.
Riadenie týchto procesov prebieha v súlade s príslušnými smernicami, ktoré
sa vzťahujú k vyššie spomínaným oblastiam. Medzi ďalšie strategické dokumenty
podporujúce trvalé zlepšovanie, ktoré sú pravidelne vyhodnocované patrí Dlhodobý
zámer SPU.
8.3.5.2

Nápravné a preventívne opatrenie

Organizačná smernica S-SPU-P6-03 Nápravné a preventívne opatrenie určuje
zásady zabezpečovania, vyhodnocovania, a dokumentovania procesu prijímania,
realizácie a vyhodnocovania nápravného a preventívneho opatrenia. Organizačná
smernica vymedzuje funkčné zodpovednosti a zásady spolupráce pri zabezpečovaní
týchto opatrení.
P.Č.

Popis procesu

Zodpovedný

Súvisiaci predpis

Záznamy

Nápravné a preventívne opaternie

1.

Evidencia zdrojov
problémov

Vlastník procesu.
Vedúci zamestnanec OÚ

2.

Realizácia úlohy

Zamestnanec určený
vedúcim OÚ

3.

4.

Kontrola splnenia
úlohy
(dosiahnutie cieľa)
Určenie tímu resp.
zamestnanca
a zadanie špecifického
ťažiska problému

5.

Evidencia problému

6.

Riešenie problému

7.

Hodnotenie účinnosti
opatrenia

Vedúci zamestnanec OÚ
Zamestnanec určený
vedúcim OÚ
Vedúci zamestnanec OÚ
Vlastník procesu
Vedúci určeného tímu
Určený zamestnanec
Zamestnanec určený
vedúcim OÚ
Vedúci tímu.
Zamestnanec určený
vedúcim tímu.

Evidenčná karta existujúcich
nezhôd
resp. problémov.
Evidenčná karta existujúcich
nezhôd
resp. problémov.
Zápisy, List plnenia úloh.
Vyhodnotenie úlohy v EP.
Súhrnné sledovanie úloh.

S-SPU-P6-03

Záznam o overení splnenia
úlohy v Liste plnenia úloh.
Zápis o určení tímuzamestnanca a špecifického
ťažiska problému.
Kontrolný list NO, PO.
Evidencia problému
v súhrnnom sledovaní
Kontrolný list NO, PO.
Hodnotenie účinnosti
opatrenia v Súhrnnom
sledovaní SO.
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Zdroje informácií pre stanovenie nápravných
opatrení
sťažnosti a reklamácie od zákazníkov a ostatných
zainteresovaných strán,
vyhodnotenia ekonomických výsledkov SPU a jej
OÚ,
porady manažmentu SPU, porady vedenia OÚ,
operatívne porady OÚ,
správy z interných a externých auditov SMK,
výstupy z preskúmania manažmentom SPU
výstupy z marketingovej činnosti, meranie
spokojnosti zákazníkov a ostatných
zainteresovaných strán,
výsledky monitorovania a merania procesov,
výsledkov monitorovania a merania produktov,
výstupy z analýzy údajov.













Zdroje informácií pre stanovenie preventívnych
opatrení
preskúmanie potrieb a očakávaní zákazníkov
a ostatných zainteresovaných strán,
analýzy trhu,
výstupy z preskúmania manažmentom SPU,
výstupy z analýzy údajov,
výstupy z meraní spokojnosti zákazníkov
a ostatných zainteresovaných strán,
výsledky monitorovania a merania procesov SPU,
výsledky monitorovania a merania produktov
SPU,
vyhodnotenia ekonomických výsledkov,
porady manažmentu SPU, vedenia OÚ,
operatívnych porád OÚ,
správy z interných a externých auditov SMK,
príslušné záznamy SMK získané z minulých
skúsenosti.

8.4 Záverečné ustanovenie

Tento Vnútorný systém kvality vypracovaný podľa STN EN ISO 9001:2009 na SPU v
Nitre bol schválený v Univerzitnej rade kvality dňa 6. marca 2014.

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., v.r.
predsedníčka URK
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S-SPU-M2-01 Marketing
S-SPU-M3-01 Riadenie dokumentácie
S-SPU-M3-02 Riadenie externej dokumentácie
S-SPU-M4-01 Finančné zdroje
S-SPU-M4-02 Ľudské zdroje
S-SPU-H1-01 Študijné príručky fakúlt
S-SPU-H2-01 Výskum a vývoj
S-SPU-P1-01 Evidencia publikačnej činnosti
https://is.uniag.sk/auth/dok_server/slozka.pl?id=9027
S-SPU-P1-02 Elektronické záverečné práce
https://is.uniag.sk/auth/dok_server/slozka.pl?id=2878
S-SPU-P2-01 Riadenie zmien v informačnom systéme
S-SPU-P2-02 Rozvoj informačného systému
S-SPU-P2-03 Investičná výstavba
S-SPU-P2-04 Údržba a opravy
S-SPU-P2-05 Životné prostredie – nakladanie s odpadmi
S-SPU-P2-06 Zabezpečenie prevádzkyschopnosti energetických rozvodov
a zariadení
S-SPU-P3-01 Smernica pre podnikateľskú činnosť SPU v Nitre
S-SPU-P6-01 Audity kvality
S-SPU-P6-02 Riadenie nezhodného produktu
S-SPU-P6-03 Nápravná a preventívna činnosť
S-SPU-P6-04 Meranie spokojnosti zákazníka

