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Spis. značka: 24-002/RVH/2022 

Zápisnica č. 2/2022 zo zasadnutia  

Rady pre vnútorné hodnotenie TnUAD zo dňa 13. apríla 2022 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, 1 online prostredníctvom MS Teams 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice zo zasadnutia RVH TnUAD  

3. Prerokovanie a schvaľovanie programu zasadnutia RVH TnUAD  

4. Schválenie zápisnice a kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia RVH 

TnUAD 

5. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

verejná správa – I. stupeň, denná forma štúdia 

6. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

verejná správa – I. stupeň, externá forma štúdia 

7. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

ľudské zdroje a personálny manažment – I. stupeň, denná forma štúdia 

8. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

ľudské zdroje a personálny manažment – I. stupeň, externá forma štúdia 

9. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

ľudské zdroje a personálny manažment – II. stupeň, denná forma štúdia 

10. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

ľudské zdroje a personálny manažment – II. stupeň, externá forma štúdia 

11. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

servis a opravy automobilov – I. stupeň, denná forma štúdia 

12. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

špeciálna strojárska technika – I. stupeň, denná forma štúdia 

13. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

materiálové inžinierstvo – II. stupeň, denná forma štúdia 

14. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – I. stupeň, denná forma štúdia 

15. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – I. stupeň, externá forma štúdia 

16. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

verejné zdravotníctvo – I. stupeň, denná forma štúdia  

17. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

verejné zdravotníctvo – I. stupeň, externá forma štúdia 
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18. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

ošetrovateľstvo – I. stupeň, denná forma štúdia 

19. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

ošetrovateľstvo – II. stupeň, denná forma štúdia  

20. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

fyzioterapia – I. stupeň, denná forma štúdia 

21. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

fyzioterapia – I. stupeň, externá forma štúdia 

22. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

fyzioterapia – II. stupeň, denná forma štúdia 

23. Rôzne  

24. 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:    15 

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:    11  

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. Patrik Klučiar 

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  11 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za  11 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti     0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania    0 

Záver hlasovania:  

RVH TnUAD schválila skrutátorov a overovateľov zápisnice RNDr. Vladimíra Meluša, PhD., MPH 

a Ing. Patrika Klučiara.                              

K bodu 3: 

Prerokovanie a schvaľovanie programu zasadnutia RVH TnUAD 

Predsedníčka RVH TnUAD oboznámila prítomných s programom zasadnutia. K predloženému 

programu neboli vznesené žiadne pripomienky ani návrhy na doplnenie.  
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Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:   11 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za   11 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti     0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania     0 

Záver hlasovania:  

RVH TnUAD schválila program zasadnutia podľa pozvánky. 

  

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 prijatom uznesení č. 1/1/2022 zo dňa 02.03.2022. RVH TnUAD poverila 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.  

Stav: zrušenie študijného programu Politológia (kód ŠP 11516) je v plnení, ostatné študijné programy 

zrušené - splnené 

Z predchádzajúceho zasadnutia RVH TnUAD nevyplynuli žiadne ďalšie úlohy. 

Predsedníčka RVH TnUAD dala hlasovať o schválení zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia RVH 

TnUAD.  

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  11  

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za  11  

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti    0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania    0 

Záver hlasovania:  

RVH TnUAD schválila zápisnicu č. 1/2022 z predchádzajúceho zasadnutia RVH TnUAD zo dňa 

02.03.2022. 

 

K bodu 5 - 10 

Prerokovanie a schvaľovanie žiadostí o zosúladenie študijného programu:  

- verejná správa – I. stupeň, denná forma štúdia;  

- verejná správa – I. stupeň, externá forma štúdia;  

- ľudské zdroje a personálny manažment – I. stupeň, denná forma štúdia;  

- ľudské zdroje a personálny manažment – I. stupeň, externá forma štúdia;  

- ľudské zdroje a personálny manažment – II. stupeň, denná forma štúdia;  

- ľudské zdroje a personálny manažment – II. stupeň, externá forma štúdia. 
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Predsedníčka RVH TnUAD informovala prítomných o postupe posudzovania šiestich žiadostí dekanky 

Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD Ing. Evy Ivanovej, CSc. o posúdenie a schválenie 

návrhov o zosúladenie študijných programov uskutočňovaných na fakulte.  

Študijné programy boli posudzované v zmysle Pravidiel pre vnútorný systém zabezpečenia a hodnotenia 

kvality vysokoškolského vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších s nimi súvisiacich činností na TnUAD 

v Trenčíne 2-U-013 (ďalej len „Pravidiel pre vnútorný systém“).   

Predsedníčka RVH TnUAD odovzdala slovo dekanke Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov  

TnUAD Ing. Eve Ivanovej, CSc., prítomným osobám zodpovedným za zabezpečenie študijných 

programov a spravodajkyni Pracovnej skupiny pre študijný odbor 8. Ekonómia a manažment  

Ing. Magdaléne Tupej, PhD.   

Pracovná skupina pre študijný odbor 8. Ekonómia a manažment vypracovala stanoviská s odporúčaním 

schváliť predložené návrhy súladu študijných programov uskutočňovaných na Fakulte sociálno-

ekonomických vzťahov TnUAD. 

Následne sa uskutočnila diskusia.  

Predsedníčka RVH TnUAD predstavila personálnu maticu osôb zodpovedných za zabezpečenie 

študijných programov a dala hlasovať o schválení zosúladenia študijných programov I. a II. stupňa 

uskutočňovaných na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD. 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 sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD Ing. Eva  

Ivanová, CSc. nezúčastnila hlasovania pri bodoch 5 – 10. 

Hlasovanie k bodu 5 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu 

verejná správa – I. stupeň, denná forma štúdia  

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za  10  

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti     0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania    0 

Záver hlasovania:  

RVH TnUAD schválila zosúladenie študijného programu verejná správa I. stupňa v dennej forme štúdia.  

 

Hlasovanie k bodu 6 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu 

verejná správa – I. stupeň, externá forma štúdia;  

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za  10 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti    0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania    0 
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Záver hlasovania:  

RVH TnUAD schválila zosúladenie študijného programu verejná správa I. stupňa v externej forme 

štúdia.  

Hlasovanie k bodu 7 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu 

ľudské zdroje a personálny manažment – I. stupeň, denná forma štúdia 

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za  10 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti    0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania    0 

Záver hlasovania:  

RVH TnUAD schválila zosúladenie študijného programu ľudské zdroje a personálny manažment  

I. stupňa v dennej forme štúdia.  

 

Hlasovanie k bodu 8 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu 

ľudské zdroje a personálny manažment – I. stupeň, externá forma štúdia 

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za  10 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti    0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania    0 

Záver hlasovania:  

RVH TnUAD schválila zosúladenie študijného programu ľudské zdroje a personálny manažment  

I. stupňa v externej forme štúdia.  

 

Hlasovanie k bodu 9 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu 

ľudské zdroje a personálny manažment – II. stupeň, denná forma štúdia 

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za  10 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti    0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania    0 

Záver hlasovania:  

RVH TnUAD schválila zosúladenie študijného programu ľudské zdroje a personálny manažment  

II. stupňa v dennej forme štúdia.  

 

Hlasovanie k bodu 10 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu 

ľudské zdroje a personálny manažment – II. stupeň, externá forma štúdia  

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za  10 
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Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti    0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania    0 

Záver hlasovania:  

RVH TnUAD schválila zosúladenie študijného programu ľudské zdroje a personálny manažment  

II. stupňa v externej forme štúdia.  

 

K bodu 11 - 13 

Prerokovanie a schvaľovanie žiadostí o zosúladenie študijného programu: 

- servis a opravy automobilov – I. stupeň, denná forma štúdia;  

- špeciálna strojárska technika - I. stupeň, denná forma štúdia;  

- materiálové inžinierstvo – II. stupeň, denná forma štúdia. 

Predsedníčka RVH TnUAD informovala prítomných o postupe posudzovania dvoch žiadostí dekanky 

Fakulty špeciálnej techniky TnUAD doc. Ing. Marty Kianicovej, PhD. a jednej žiadosti dekanky Fakulty 

priemyselných technológií TnUAD v Púchove prof. Ing. Dariny Ondrušovej, PhD. o posúdenie 

a schválenie návrhov o zosúladenie študijných programov uskutočňovaných na fakultách. Všetky tri 

študijné programy patria do študijného odboru 36. Strojárstvo. 

Študijné programy boli posudzované v zmysle Pravidiel pre vnútorný systém. Predsedníčka RVH 

TnUAD odovzdala slovo dekanke Fakulty špeciálnej techniky TnUAD doc. Ing. Marte Kianicovej, 

PhD., dekanke Fakulty priemyselných technológií TnUAD v Púchove prof. Ing. Darine Ondrušovej, 

PhD., prítomným osobám zodpovedným za zabezpečenie študijných programov a spravodajkyni 

Pracovnej skupiny pre študijný odbor 36. Strojárstvo Ing. Beáte Kopilákovej, PhD.  

Pracovná skupina pre študijný odbor 36. Strojárstvo vypracovala stanoviská s odporúčaním schváliť 

predložené návrhy súladu študijných programov uskutočňovaných na Fakulte špeciálnej techniky 

TnUAD a Fakulte priemyselných technológií TnUAD v Púchove.  

Následne sa uskutočnila diskusia.  

Predsedníčka RVH TnUAD predstavila personálnu maticu osôb zodpovedných za zabezpečenie 

študijných programov a dala hlasovať o schválení zosúladenia študijných programov I. stupňa 

uskutočňovaných na Fakulte špeciálnej techniky TnUAD a študijného programu TnUAD II. stupňa 

uskutočňovaného na Fakulte priemyselných technológií TnUAD v Púchove. 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 špeciálnej techniky TnUAD doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. 

nezúčastnila hlasovania pri bodoch 11 a 12 a dekanka Fakulty priemyselných technológií TnUAD 

v Púchove prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. nezúčastnila hlasovania pri bode 13. 

Hlasovanie k bodu 11 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu 

servis a opravy automobilov – I. stupeň, denná forma štúdia  

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za  10 
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Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti    0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania    0 

Záver hlasovania:  

RVH TnUAD schválila zosúladenie študijného programu servis a opravy automobilov I. stupňa 

v dennej forme štúdia.  

 

Hlasovanie k bodu 12 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu 

špeciálna strojárska technika – I. stupeň, denná forma štúdia 

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za  10 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti    0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania    0 

Záver hlasovania:  

RVH TnUAD schválila zosúladenie študijného programu špeciálna strojárska technika I. stupňa 

v dennej forme štúdia.  

 

Hlasovanie k bodu 13 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu 

materiálové inžinierstvo – II. stupeň, denná forma štúdia 

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za  10 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti    0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania    0 

Záver hlasovania:  

RVH TnUAD schválila zosúladenie študijného programu materiálové inžinierstvo II. stupňa v dennej 

forme štúdia.  

 

K bodu 14 - 22 

Prerokovanie a schvaľovanie žiadostí o zosúladenie študijného programu:  

- laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – I. stupeň, denná forma štúdia;  

- laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – I. stupeň, externá forma štúdia;  

- verejné zdravotníctvo – I. stupeň, denná forma štúdia;  

- verejné zdravotníctvo – I. stupeň, externá forma štúdia;  

- ošetrovateľstvo – I. stupeň, denná forma štúdia;  

- ošetrovateľstvo –  II. stupeň, denná forma štúdia; 

- fyzioterapia – I. stupeň, denná forma štúdia; 

- fyzioterapia – I. stupeň, externá forma štúdia; 

- fyzioterapia – II. stupeň, denná forma štúdia. 
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Predsedníčka RVH TnUAD informovala prítomných o postupe posudzovania deviatich žiadostí 

dekanky Fakulty zdravotníctva TnUAD doc. PhDr. Ivety Matišákovej, PhD. o posúdenie a schválenie 

návrhov o zosúladenie študijných programov uskutočňovaných na fakulte.  

Študijné programy boli posudzované v zmysle Pravidiel pre vnútorný systém. Predsedníčka RVH 

TnUAD odovzdala slovo dekanke Fakulty zdravotníctva TnUAD,  prítomným osobám zodpovedným 

za zabezpečenie študijných programov na fakulte a spravodajkyni Pracovnej skupiny pre študijné 

odbory regulované Ministerstvom zdravotníctva SR PhDr. Kataríne Gerlichovej, PhD.  

Pracovná skupina pre študijné odbory regulované Ministerstvom zdravotníctva SR vypracovala 

stanoviská s odporúčaním schváliť predložené návrhy súladu študijných programov uskutočňovaných 

na Fakulte zdravotníctva TnUAD. 

Následne sa uskutočnila diskusia.  

Predsedníčka RVH TnUAD predstavila personálnu maticu osôb zodpovedných za zabezpečenie 

študijných programov a dala hlasovať o schválení zosúladenia študijných programov I. a II. stupňa 

uskutočňovaných na Fakulte zdravotníctva TnUAD. 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 zdravotníctva TnUAD doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD. nezúčastnila hlasovania pri 

bodoch 14 – 22 a člen RVH TnUAD RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH sa nezúčastnil hlasovania pri 

bodoch 16 a 17, nakoľko je členom Rady pre študijný program verejné zdravotníctvo I. stupeň. 

Hlasovanie k bodu 14 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu 

laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve -  I. stupeň, denná forma štúdia;  

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za  10 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti    0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania    0 

Záver hlasovania:  

RVH TnUAD schválila zosúladenie študijného programu laboratórne vyšetrovacie metódy  

v zdravotníctve I. stupňa v dennej forme štúdia.  

 

Hlasovanie k bodu 15 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu 

laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve -  I. stupeň, externá forma štúdia 

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za  10 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti    0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania    0 

Záver hlasovania:  

RVH TnUAD schválila zosúladenie študijného programu laboratórne vyšetrovacie metódy  

v zdravotníctve I. stupňa v externej forme štúdia.  
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Hlasovanie k bodu 16 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu 

verejné zdravotníctvo - I. stupeň, denná forma štúdia 

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  9 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za  9 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti  0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania  0 

Záver hlasovania:  

RVH TnUAD schválila zosúladenie študijného programu verejné zdravotníctvo I. stupňa v dennej forme 

štúdia.  

Hlasovanie k bodu 17 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu 

verejné zdravotníctvo -  I. stupeň, externá forma štúdia  

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  9 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za  9 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti  0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania  0 

Záver hlasovania:  

RVH TnUAD schválila zosúladenie študijného programu verejné zdravotníctvo I. stupňa v externej 

forme štúdia.  

 

Hlasovanie k bodu 18 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu 

ošetrovateľstvo -  I. stupeň, denná forma štúdia 

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za  10 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti    0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania    0 

Záver hlasovania:  

RVH TnUAD schválila zosúladenie študijného programu ošetrovateľstvo I. stupňa v dennej forme 

štúdia.  

 

Hlasovanie k bodu 19 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu 

ošetrovateľstvo -  II. stupeň, denná forma štúdia  

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za  10 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti    0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania    0 

Záver hlasovania:  

RVH TnUAD schválila zosúladenie študijného programu ošetrovateľstvo II. stupňa v dennej forme 

štúdia.  
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Hlasovanie k bodu 20 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu 

fyzioterapia -  I. stupeň, denná forma štúdia  

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za  10 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti    0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania    0 

Záver hlasovania:  

RVH TnUAD schválila zosúladenie študijného programu fyzioterapia I. stupňa v dennej forme štúdia.  

 

Hlasovanie k bodu 21 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu 

fyzioterapia -  I. stupeň, externá forma štúdia  

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za  10 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti    0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania    0 

Záver hlasovania:  

RVH TnUAD schválila zosúladenie študijného programu externá forma štúdia I. stupňa v externej 

forme štúdia.  

 

Hlasovanie k bodu 22 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu 

fyzioterapia -  II. stupeň, denná forma štúdia  

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  10 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za  10 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti    0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania    0 

Záver hlasovania:  

RVH TnUAD schválila zosúladenie študijného programu fyzioterapia II. stupňa v dennej forme štúdia.  

 

K bodu 23: 

Rôzne 

- Predsedníčka RVH TnUAD informovala prítomných o zaslaní 13 žiadostí o predchádzajúci súhlas 

s úpravou študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z. predsedovi výkonnej rady 

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo SR. Študijné programy majú priznané právo 

s časovým obmedzením z dôvodu, že išlo o nový študijný program a časové obmedzenie bolo podľa 

§ 35 ods. 5 zrušené. Na základe vyjadrenia Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo SR 

boli žiadosti zaevidované v informačnom systéme a budú predmetom nasledujúceho zasadnutia 

Výkonnej rady SAAVŠ SR dňa 28. apríla 2022. 

 

 



 

                              Rada pre vnútorné hodnotenie 

            Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

                                            Študentská 2 

                                         911 50  Trenčín 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Strana 11 z 11 

 

 

 

 

 

K bodu 24: 

Ukončenie 

Predsedníčka RVH TnUAD poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a ukončila rokovanie  

RVH TnUAD.  

 

V Trenčíne 13. apríla 2022 

 

 

 

 

 

Zapísala: 

Bc. Danka Matejková 

 

Overili: 

RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH, v. r. 

Ing. Patrik Klučiar, v. r. 

 

 

 

 

             RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH, v. r. 

                                                                    predsedníčka Rady pre vnútorné hodnotenie TnUAD 


