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základe pripomienkového konania zamestnancov TnUAD a členov RK TnUAD. Návrhy zmien boli 
zaslané mailom dňa 23.6.2016 členom RK TnUAD a ďalšie návrhy úprav týkajúce sa Prieskumu 

spokojnosti študenta boli predložené prorektorkou doc. Ing. Martou Kianicovou, PhD. na RK a sú 
súčasťou zápisnice. Formulár A.1 - Spokojnosť študenta F-SUOl0-03/01 bol zredukovaný na 17 
otázok a 1 komentár a bude zaslaný na pripomienkovanie prodekanom pre pedagogiku a zástupcovi 
vedúceho katedry pre pedagogiku, vedu a výskum CUP KP ako aj doc. Ing. Alfonzovi Plškovi, CSc 
- Vila.

Mgr. Pavol Struhár, PhD. odporučil doplniť do Formulára Al aj otázku týkajúcu sa dodržiavania 
rozvrhu vyučovania vyučujúcim. 

Mgr. Daniela Vavrová, predložila členom RK na vedomie formulár F-7Ul 2-121-02 Zoznam 
meradiel, ktoré sú v spoluvlastníctve TnUAD a SAV. 

RK TnUAD berie na vedomie dokument Zoznam meradiel Oe súčasťou zápisnice) 

Mgr. Daniela Vavrová, predložila členom RK na vedomie formulár F-7VILA03-01-01 Prehľad 
činností a výstupov vedeckých a pedagogických zamestnancov VILA. 

RK TnUAD berie na vedomie dokument Prehľad činností a výstupov vedeckých a pedagogických 

zamestnancov VILA 

>- KP č. 7-U-12 Riadenie zariadení na monitorovanie a meranie 

Návrh predkladá Ing. Terézia Čogleyová 

1. V KP je potrebné nahradiť slová evidenčné číslo meradla slovami inventarizačné číslo
meradla, tak aby sa čísla v zoznamoch zhodovali a evidenciou majetku TnUAD.

RK TnUAD schvaľuje návrh nasledovne. 

Prítomných 1 O 

Za 10 

Proti O 

Zdržali sa O 

Záver hlasovania: Návrh sa schvaľuje. 

2. Príloha č. 4 ku KP12. Farebné označovanie Orientačného meradla (žltá farba) nie je
vyhovujúce, nakoľko môže dôjsť ku chybnej identifikácii kategórie meradla, preto navrhujeme
zmeniť ho za bledomodré.

RK TnUAD schvaľuje návrh nasledovne. 

Prítomných 1 O 
Za IO 

Proti O 
Zdržali sa O 

Záver hlasovania: Návrh sa schvaľuje. 

>- KP č. 7-U-03 Riadenie ľudských zdrojov 

Ing. Terézia Čogleyová a Ing. Ľubomíra Balážová navrhujú zmenu týkajúcu sa 
dokumentu 5-U-01 Adaptácia a hodnotenie spôsobilosti vysokoškolských učiteľov 
a výskumných pracovníkov pri opakovaných nástupoch vyučujúcich do pracovného pomeru. 
Navrhujú použiť tento dokument len pri prvom nástupe na pracovnú pozíciu. 

RK TnUAD schvaľuje návrh nasledovne. 
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Prítomných 1 O 
Za IO 
Proti O 
Zdržali sa O 

Záver hlasovania: Návrh sa schvaľuje. 

K bodu č. 5 Rôzne 

� Ing. Terézia Čägleyová navrhuje, aby zodpovedný spracovateľ karty procesov monitoroval 
aktualizácie uskutočňované v karte procesov a priebežne oboznamoval ostatných manažérov 
kvality a týchto aktualizáciách a zároveň je zodpovedný aj za ich zverejnenie na intranete. 

RK TnUAD schvaľuje návrh nasledovne. 

Prítomných 1 O 
Za 10 
Proti O 
Zdržali sa O 

Záver hlasovania: Návrh sa schvaľuje. 

� Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu Ing. Jaroslav Jambor, PhD., informoval prítomných členov 
RK o zmenách v norme ISO 9001 ako aj o plánovaných školeniach týkajúcich sa zmien v tejto 
norme. 

K bodu č. 6 Záver - doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc. 

Predseda Rady kvality TnUAD doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc. poďakoval prítomným členom za 
ich aktívnu účasť a ukončil zasadnutie RK TnUAD. 

V Trenčíne 29.06.2016 

Zapísala: Ing. Zuzana Matulová 

Overil: 

doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc. 

Ing. Jaroslav Jambor, PhD. 


