Rada pre vnútorné hodnotenie
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
_________________________________________________________________________________________________________________

Spis. značka: 11-004/RVH/2022

Zápisnica č. 1/2022 zo zasadnutia
Rady pre vnútorné hodnotenie TnUAD zo dňa 02. marca 2022
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice zo zasadnutia RVH TnUAD
Prerokovanie a schvaľovanie programu zasadnutia RVH TnUAD
Schválenie zápisnice a kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia RVH
TnUAD
Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu materiálové
inžinierstvo – I. stupeň, denné štúdium
Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu počítačová
podpora materiálového inžinierstva – I. stupeň, denné štúdium
Rôzne
Ukončenie

K bodu 1:
Otvorenie
Rokovanie Rady pre vnútorné hodnotenie TnUAD (ďalej len „RVH TnUAD“) otvorila a viedla
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH - predsedníčka RVH TnUAD, ktorá konštatovala, že
rokovanie RVH TnUAD je uznášaniaschopné.
Počet členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:
Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:

15
8

K bodu 2:
Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice zo zasadnutia RVH TnUAD
Členovia RVH TnUAD schválili návrhy za skrutátorov a overovateľov zápisnice:
1. RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
2. Ing. Martin Šrámka
Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:
Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za
Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti
Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania

8
8
0
0

Záver hlasovania:
RVH TnUAD schválila skrutátorov a overovateľov zápisnice RNDr. Vladimíra Meluša, PhD.,
MPH a Ing. Martina Šrámku.
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K bodu 3:
Prerokovanie a schvaľovanie programu zasadnutia RVH TnUAD
Predsedníčka RVH TnUAD oboznámila prítomných s programom zasadnutia a navrhla doplniť
program zasadnutia o nový bod 7) Návrh na zrušenie študijných programov. Následne dala
o zmene programu hlasovať:
Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:
Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za
Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti
Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania

8
8
0
0

Záver hlasovania:
RVH TnUAD schválila zmenu programu zasadnutia nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice zo zasadnutia RVH TnUAD
Prerokovanie a schvaľovanie programu zasadnutia RVH TnUAD
Schválenie zápisnice a kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia RVH
TnUAD
Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu materiálové
inžinierstvo – I. stupeň, denné štúdium
Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu počítačová
podpora materiálového inžinierstva – I. stupeň, denné štúdium
Návrh na zrušenie študijných programov
Rôzne
Ukončenie

K bodu 4:
Schválenie zápisnice a kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia RVH
TnUAD
Predsedníčka RVH TnUAD informovala prítomných o jednotlivých bodoch programu
zasadnutia RVH TnUAD a prijatých uzneseniach zo dňa 15.12.2021.
-

V zmysle prijatého uznesenia č. 1/3/2021 RVH TnUAD poverila predsedníčku RVH
TnUAD zverejniť v termíne do 22.12.2021 Pravidelnú hodnotiacu správu o prijímacom
konaní na TnUAD na webovom sídle TnUAD.
Stav: splnené

-

V zmysle prijatého uznesenia 2/3/2021 RVH TnUAD poverila prorektorku pre výchovu
a vzdelávanie v spolupráci s dekanmi a vedúcimi CUP zabezpečiť nasledovné nápravné
opatrenia vyplývajúce z prerokovania Pravidelných hodnotiacich správ o realizovaných
študijných programoch na TnUAD / fakultách / CUP za akademický rok 2020/2021:
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- v termíne do 15.02.2022 uskutočniť prieskum miery spokojnosti študentov so
špecifickými potrebami, výsledky prieskumu predložiť na najbližšom zasadnutí RVH
TnUAD.
Stav: splnené. Prorektorka pre výchovu a vzdelávanie RNDr. Zdenka Krajčovičová,
PhD., MPH informovala prítomných výsledkoch uskutočneného prieskumu miery
spokojnosti študentov so špecifickými potrebami na TnUAD.
- v termíne do 15.02.2022 uskutočniť podrobnú analýzu faktorov predčasného ukončenia
štúdia študentov TnUAD v prvom roku štúdia, výsledky prieskumu predložiť na
najbližšom zasadnutí RVH TnUAD.
Stav: splnené. Prorektorka pre výchovu a vzdelávanie RNDr. Zdenka Krajčovičová,
PhD., MPH podrobne prezentovala výsledky analýzy faktorov predčasného ukončenia
štúdia študentov TnUAD v prvom roku štúdia.
- v termíne do 22.12.2021 zverejniť Pravidelnú hodnotiacu správu o realizovaných
študijných programoch na TnUAD na webovom sídle TnUAD.
Stav: splnené
-

V zmysle prijatého uznesenia 3/3/2021 RVH TnUAD poverila predsedníčku RVH
TnUAD, prorektora pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy v spolupráci s dekanmi
a vedúcimi CUP zabezpečiť nasledovné nápravné opatrenia vyplývajúce z prerokovania
Pravidelných hodnotiacich správ o medzinárodných vzťahoch na TnUAD / fakultách /
CUP za akademický rok 2020/2021:
- v termíne do 31.08.2022 vykonať revíziu bilaterálnych zmlúv na fakultách/CUP
Stav: v plnení
- pri aktualizácii Pravidiel pre vnútorný systém zabezpečenia a hodnotenia kvality
vysokoškolského vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších s nimi súvisiacich činností na
TnUAD v Trenčíne, doplniť do formulára č. F-2U0013-05-00 Pravidelná hodnotiaca
správa o medzinárodných vzťahoch na TnUAD / fakulte / CUP kategórie: členstvo
v redakčných radách zahraničných vedeckých a odborných časopisov, členstvo vo
vedeckých radách zahraničných univerzít a i.
Stav: v plnení
- v termíne do 22.12.2021 zverejniť Pravidelnú hodnotiacu správu o medzinárodných
vzťahoch na TnUAD na webovom sídle TnUAD.
Stav: splnené

Z predchádzajúceho zasadnutia RVH TnUAD nevyplynuli žiadne ďalšie úlohy.
Počas rokovania odišiel prof. Ing. Dušan Galusek, PhD. a prišla doc. PhDr. Iveta Matišáková,
PhD. Počet prítomných zostal nezmenený (8).
Predsedníčka RVH TnUAD dala hlasovať o schválení zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia
RVH TnUAD.
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Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:
Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za
Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti
Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania

8
8
0
0

Záver hlasovania:
RVH TnUAD schválila zápisnicu č. 3/2021 z predchádzajúceho zasadnutia RVH TnUAD zo
dňa 15.12.2021.
K bodu 5:
Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu materiálové
inžinierstvo – I. stupeň, denné štúdium
Predsedníčka RVH TnUAD informovala prítomných o podrobnom postupe posudzovania
žiadosti dekanky Fakulty priemyselných technológií TnUAD v Púchove prof. Ing. Dariny
Ondrušovej, PhD. o posúdenie a schválenie návrhu zosúladenia študijného programu
materiálové inžinierstvo I. stupeň, denné štúdium.
Študijný program bol posudzovaný v zmysle Pravidiel pre vnútorný systém zabezpečenia
a hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších s nimi
súvisiacich činností na TnUAD v Trenčíne (ďalej len „Pravidiel pre vnútorný systém“).
Predsedníčka RVH TnUAD odovzdala slovo dekanke Fakulty priemyselných technológií
TnUAD v Púchove prof. Ing. Darine Ondrušovej, PhD. a spravodajkyni Pracovnej skupiny pre
študijný odbor 36. Strojárstvo Ing. Beáte Kopilákovej, PhD.
Pracovná skupina pre študijný odbor 36. Strojárstvo vypracovala stanovisko s odporúčaním
schváliť predložený návrh súladu študijného programu materiálové inžinierstvo s upozornením
na skutočnosť, že osoba zabezpečujúca študijný program a ďalší vyučujúci profilových
predmetov sú aktuálne zamestnaní kombinovane (pôsobia vo funkcii docentov na znížený
úväzok (15%) a plný úväzok (100%) ako výskumní pracovníci).
Následne sa uskutočnila diskusia.
Na základe analýzy a preverenia pracovných pomerov dotknutých zamestnancov bolo zistené,
že táto skutočnosť nie je prekážkou schválenia študijného programu na zasadnutí RVH
TnUAD.
Predsedníčka RVH TnUAD dala hlasovať o schválení zosúladenia študijného programu
materiálové inžinierstvo I. stupňa, dennej formy štúdia.
Počas rokovania sa vrátil prof. Ing. Dušan Galusek, PhD. V zmysle čl. 38 ods. 11) Pravidiel pre
vnútorný systém sa na hlasovaní zúčastňujú výlučne členovia RVH s hlasovacím právom, ktorí
nedeklarovali konflikt záujmov v súvislosti s posudzovaným návrhom/bodom programu.
Z uvedeného dôvodu sa dekanka Fakulty priemyselných technológií TnUAD v Púchove prof.
Ing. Darina Ondrušová, PhD. nezúčastnila hlasovania pri bodoch 5 a 6.
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Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:
Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za
Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti
Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania

8
8
0
0

Záver hlasovania:
RVH TnUAD schválila zosúladenie študijného programu materiálové inžinierstvo I. stupňa
v dennej forme štúdia.
K bodu 6:
Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu počítačová
podpora materiálového inžinierstva – I. stupeň, denné štúdium
Predsedníčka RVH TnUAD informovala prítomných o podrobnom postupe posudzovania
žiadosti dekanky Fakulty priemyselných technológií TnUAD v Púchove prof. Ing. Dariny
Ondrušovej, PhD. o posúdenie a schválenie návrhu zosúladenia študijného programu
počítačová podpora materiálového inžinierstva I. stupeň, denné štúdium.
Študijný program bol posudzovaný v zmysle Pravidiel pre vnútorný systém. Predsedníčka
RVH TnUAD odovzdala slovo dekanke Fakulty priemyselných technológií TnUAD v Púchove
prof. Ing. Darine Ondrušovej, PhD. a spravodajkyni Pracovnej skupiny pre študijný odbor 36.
Strojárstvo Ing. Beáte Kopilákovej, PhD.
Pracovná skupina pre študijný odbor 36. Strojárstvo vypracovala stanovisko s odporúčaním
schváliť predložený návrh súladu študijného programu počítačová podpora materiálového
inžinierstva s upozornením na skutočnosť, že dvaja vyučujúci profilových predmetov sú
aktuálne zamestnaní kombinovanie (pôsobia vo funkcii docentov na znížený úväzok (15%)
a plný úväzok (100%) ako výskumní pracovníci).
Následne sa uskutočnila diskusia.
Na základe analýzy a preverenia pracovných pomerov dotknutých zamestnancov bolo zistené,
že táto skutočnosť nie je prekážkou schválenia študijného programu na zasadnutí RVH
TnUAD.
Predsedníčka RVH TnUAD dala hlasovať o schválení zosúladenia študijného programu
počítačová podpora materiálového inžinierstva I. stupeň, denné štúdium.
Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:
Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za
Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti
Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania

8
8
0
0

Záver hlasovania:
RVH TnUAD schválila zosúladenie študijného programu počítačová podpora materiálového
inžinierstva I. stupňa v dennej forme štúdia.
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K bodu 7:
Návrh na zrušenie študijných programov
Na základe získaných prístupov do databázy registra študijných programov a údajov
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, predsedníčka RVH TnUAD predstavila
návrh na odstránenie 23 nižšie uvedených študijných programov zrušením, ktoré TnUAD nemá
akreditované.
Kód

UIPŠ

UIPŠ2

Názov

VŠ

Forma

ŠDŠ

Stupeň

30099

2387715 2387R15

aplikovaná mechatronika v špeciálnej
technike

TnUAD externá

3.00

1.

4612

2822713 2822R13

environmentálne a chemické
technológie

TnUAD externá

3.00

1.

100251

6703706 6703R06

európske a globálne štúdiá

TnUAD externá

3.00

1.

10028

5611700 5611R00

fyzioterapia

TnUAD externá

3.00

1.

30188

2386710 2386R10

kvalita produkcie strojárskej techniky

TnUAD externá

3.00

1.

16503

5616700 5616R00

laboratórne vyšetrovacie metódy v
zdravotníctve

TnUAD externá

3.00

1.

16493

6279700 6279R00

ľudské zdroje a personálny manažment TnUAD externá

3.00

1.

11514

6279800 6279T00

ľudské zdroje a personálny manažment TnUAD externá

2.00

2.

16508

3948713 3948R13

materiálová technológia

TnUAD externá

3.00

1.

100331

3948711 3948R11

materiálové inžinierstvo

TnUAD externá

3.00

1.

16504

3948811 3948T11

materiálové inžinierstvo

TnUAD externá

2.00

2.

24719

2381720 2381R20

mechanizmy špeciálnej techniky

TnUAD externá

3.00

1.

16498

5602700 5602R00

ošetrovateľstvo

TnUAD externá

3.00

1.

12070

5602800 5602T00

ošetrovateľstvo

TnUAD externá

2.00

2.

100263

3948712 3948R12

počítačová podpora materiálového
inžinierstva

TnUAD externá

3.00

1.

16496

6703800 6703T00

politológia

TnUAD externá

2.00

2.

11516

6703700 6703R00

politológia

TnUAD externá

3.00

1.

100752

6218709 6218R09

regionálna ekonomika a rozvoj

TnUAD

denná

3.00

1.

4607

2355706 2355R06

servis a opravy automobilov

TnUAD externá

3.50

1.

3921

2381721 2381R21

špeciálna strojárska technika

TnUAD externá

3.50

1.

4608

2381821 2381T21

špeciálna strojárska technika

TnUAD externá

2.00

2.

24717

2355803 2355T03

údržba špeciálnej mobilnej techniky

TnUAD externá

2.00

2.

16492

6218706 6218R06

verejná správa

TnUAD externá

3.00

1.
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Uznesenie 1/1/2022
RVH TnUAD poveruje prorektorku pre výchovu a vzdelávanie odstrániť z registra študijných
programov „zrušením“ študijné programy, ktoré TnUAD nemá akreditované, a ktoré malo
MŠVVaŠ SR odstrániť ešte pred nadobudnutím účinnosti zákona 269/2018 Z. z.
o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Predsedníčka RVH TnUAD dala o návrhu uznesenia na zrušenie študijných programov
hlasovať.
Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:
Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za
Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti
Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania

9
9
0
0

Záver hlasovania:
RVH TnUAD schválila uznesenie 1/1/2022.
K bodu 8:
Rôzne
- Predsedníčka RVH TnUAD informovala prítomných o aktuálnej potrebe zvolania
mimoriadneho zasadnutia RVH TnUAD dňa 13.04.2022 o 10.00 hod. Predmetom
zasadnutia bude prerokovanie a schvaľovanie žiadostí o zosúladenie študijných programov,
ktoré sa uskutoční hybridnou formou. Následne dala hlasovať o mimoriadnom zasadnutí
RVH TnUAD.
Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:
Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za
Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti
Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania

9
9
0
0

Záver hlasovania:
RVH TnUAD schválila mimoriadne zasadnutie RVH TnUAD dňa 13.04.2022 o 10.00 hod.
hybridnou formou.
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K bodu 9:
Ukončenie
Predsedníčka RVH TnUAD poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a ukončila rokovanie
RVH TnUAD.

V Trenčíne 02. marca 2022
Zapísala:
Bc. Danka Matejková

Overili:
RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH, v. r.
Ing. Martin Šrámka, v. r.

RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH, v. r.
predsedníčka Rady pre vnútorné hodnotenie TnUAD
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