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Spis. značka: 28-009/RVH/2022 

Zápisnica č. 3/2022 zo zasadnutia  

Rady pre vnútorné hodnotenie TnUAD zo dňa 25. mája 2022 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, 2 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. Schvaľovanie návrhu na obsadenie pozície spravodajcu Pracovnej skupiny pre študijný odbor 

16. Chemické inžinierstvo a technológie 

6. Prerokovanie a schvaľovanie Pravidelných hodnotiacich správ o vedecko-výskumnej  

a ďalšej tvorivej činnosti na fakultách / CUP a TnUAD za kalendárny rok 2021 

7. Prerokovanie a schvaľovanie Pravidelných hodnotiacich správ o rozvoji ľudských zdrojov na 

fakultách / CUP a TnUAD za kalendárny rok 2021  

8. Prerokovanie a schvaľovanie Pravidelnej hodnotiacej správy o podpore študentov TnUAD 

a starostlivosti o nich za kalendárny rok 2021 

9. Prerokovanie a schvaľovanie Pravidelnej hodnotiacej správy o dostupnosti a relevancii 

študijných zdrojov na TnUAD za kalendárny rok 2021  

10. Prerokovanie a schvaľovanie Pravidelnej hodnotiacej správy  o spolupráci s praxou  

za kalendárny rok 2020 a 2021  

11. Prerokovanie a schvaľovanie Pravidelnej hodnotiacej správy o rozvoji informačných 

systémov TnUAD za kalendárny rok 2020 a 2021  

12. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

špeciálna strojárska technika – II. stupeň, denné štúdium 

13. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

údržba špeciálnej mobilnej techniky – II. stupeň, denné štúdium 

14. Rôzne  

15. 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.  
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Počet členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:    15 

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:    12 

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:  12 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za  12 

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. Martina Šrámku.                            

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.  

 

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:   12 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za   12  

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 zrekapitulovala ostatné zasadnutie zo dňa 13.04.2022 a jeho hlavné body.  

Z predchádzajúceho zasadnutia RVH TnUAD nevyplynuli žiadne úlohy. 

Uznesením 1/1/2022 zo dňa 02.03.2022 bola prorektorka pre výchovu a vzdelávanie poverená odstrániť 

z registra študijných programov „zrušením“ študijné programy, ktoré TnUAD nemá akreditované,  

a ktoré malo MŠVVaŠ SR odstrániť ešte pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 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: splnené 
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Následne sa uskutočnilo hlasovanie o schválení zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia RVH TnUAD.  

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:   12 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za  12 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti    0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania    0 

Záver hlasovania:  

RVH TnUAD schválila zápisnicu č. 2/2022 zasadnutia RVH TnUAD zo dňa 13.04.2022. 

 

K bodu 5: 

Schvaľovanie návrhu na obsadenie pozície spravodajcu Pracovnej skupiny pre študijný odbor  

16. Chemické inžinierstvo a technológie 

Z dôvodu ukončenia pracovného pomeru Ing. Miroslavy Hujovej, PhD. na CUP FunGlass bola na 

pozíciu spravodajcu Pracovnej skupiny RVH TnUAD pre študijný odbor 16. Chemické inžinierstvo 

a technológie, riaditeľom FunGlass prof. Ing. Dušanom Galuskom, DrSc., navrhnutá RNDr. Eva 

Vidomanová, PhD., ktorá s kandidatúrou súhlasila.  

Predsedníčka RVH TnUAD dala hlasovať o návrhu nového spravodajcu Pracovnej skupiny pre študijný 

odbor 16. Chemické inžinierstvo a technológie. 

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  12 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za   12 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti     0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania     0 

Záver hlasovania:  

RVH TnUAD schválila RNDr. Evu Vidomanovú, PhD. za spravodajcu Pracovnej skupiny RVH 

TnUAD pre študijný odbor 16. Chemické inžinierstvo a technológie.  

 

K bodu 6 

Prerokovanie a schvaľovanie Pravidelných hodnotiacich správ o vedecko-výskumnej a ďalšej 

tvorivej činnosti na fakultách / CUP a TnUAD za kalendárny rok 2021 

Súčasti TnUAD vypracovali v zmysle Pravidiel pre vnútorný systém zabezpečenia a hodnotenia kvality 

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

v Trenčíne (ďalej len „Pravidiel pre vnútorný systém“) Pravidelnú hodnotiacu správu o vedecko-

výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti na TnUAD / fakulte / CUP za kalendárny rok 2021. Na základe 

podkladov z jednotlivých súčastí bola úsekom prorektora pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy 

vypracovaná súhrnná Pravidelná hodnotiaca správa o vedecko-výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti na 

TnUAD za kalendárny rok 2021.  

Správy za jednotlivé súčasti a TnUAD boli na zasadnutí RVH TnUAD podrobne prerokované a sú 

zverejnené v SharePointe RVH TnUAD.   
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Predsedníčka RVH TnUAD dala hlasovať o schválení Pravidelných hodnotiacich správ o vedecko-

výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti na TnUAD / fakultách / CUP za kalendárny rok 2021. 

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  12 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za   12 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti     0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania     0 

Záver hlasovania:  

RVH TnUAD schválila Pravidelné hodnotiace správy o vedecko-výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti 

na  TnUAD / fakultách / CUP  za kalendárny rok 2021. 

K bodu 7 

Prerokovanie a schvaľovanie Pravidelných hodnotiacich správ o rozvoji ľudských zdrojov na 

fakultách / CUP / TnUAD za kalendárny rok 2021 

Súčasti TnUAD vypracovali v zmysle Pravidiel pre vnútorný systém Pravidelnú hodnotiacu správu 

o rozvoji ľudských zdrojov na TnUAD / fakulte / CUP za kalendárny rok 2021. Na základe podkladov 

z jednotlivých súčastí bola prorektorkou pre výchovu a vzdelávanie vypracovaná súhrnná Pravidelná 

hodnotiaca správa o rozvoji ľudských zdrojov na TnUAD za kalendárny rok 2021.  

Správy za jednotlivé súčasti a TnUAD boli na zasadnutí RVH TnUAD podrobne prerokované a sú 

zverejnené v SharePointe RVH TnUAD.   

Predsedníčka RVH TnUAD dala hlasovať o schválení Pravidelných hodnotiacich správ o rozvoji 

ľudských zdrojov na TnUAD / fakultách / CUP za kalendárny rok 2021. 

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  12 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za   12 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti     0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania     0 

Záver hlasovania:  

RVH TnUAD schválila Pravidelné hodnotiace správy o rozvoji ľudských zdrojov na  TnUAD / 

fakultách / CUP  za kalendárny rok 2021. 

K bodu 8 

Prerokovanie a schvaľovanie Pravidelnej hodnotiacej správy o podpore študentov TnUAD 

a starostlivosti o nich za kalendárny rok 2021 

Prorektorka pre výchovu a vzdelávanie RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH vypracovala v zmysle 

Pravidiel pre vnútorný systém Pravidelnú hodnotiacu správu o podpore študentov TnUAD 

a starostlivosti o nich za kalendárny rok 2021. Podklady do správy boli spracované na základe 

sumarizácie podporných činností uskutočňovaných na TnUAD. 

Správa bola podrobne prerokovaná a je zverejnená v SharePointe RVH TnUAD.  
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Predsedníčka RVH TnUAD dala hlasovať o schválení Pravidelnej hodnotiacej správy o podpore 

študentov TnUAD a starostlivosti o nich za kalendárny rok 2021. 

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  12 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za   12 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti     0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania     0 

Záver hlasovania:  

RVH TnUAD schválila Pravidelnú hodnotiacu správu o podpore študentov TnUAD a starostlivosti 

o nich za kalendárny rok 2021. 

K bodu 9 

Prerokovanie a schvaľovanie Pravidelnej hodnotiacej správy o dostupnosti a relevancii 

študijných zdrojov za kalendárny rok 2021 

V zmysle Pravidiel pre vnútorný systém bola úsekom prorektora pre stratégiu a rozvoj 

vypracovaná  Pravidelná hodnotiaca správa o relevancii študijných zdrojov za kalendárny rok 2021, 

ktorá bola zverejnená v  SharePointe RVH TnUAD. Správa poskytuje prehľad najmä o využívaní 

knižnično-informačných služieb, evidencie knižničného fondu, ako aj ďalších činností poskytovaných 

Univerzitnou knižnicou TnUAD.   

Predsedníčka RVH TnUAD dala následne hlasovať o schválení Pravidelnej hodnotiacej správy 

o dostupnosti a relevancii študijných zdrojov za kalendárny rok 2021. 

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  12 

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 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí nehlasovali (technický problém)   1 

Záver hlasovania:  

RVH TnUAD schválila Pravidelnú hodnotiacu správu o dostupnosti a relevancii študijných zdrojov za 

kalendárny rok 2021. 

K bodu 10 

Prerokovanie a schvaľovanie Pravidelnej hodnotiacej správy o spolupráci s praxou za 

kalendárny rok 2020 a 2021 

V zmysle Pravidiel pre vnútorný systém bola v SharePointe RVH TnUAD zverejnená Pravidelná 

hodnotiaca správa o spolupráci s praxou za kalendárny rok 2020 a 2021. Podklady do správy boli 

spracované prorektorom pre stratégiu a rozvoj na základe údajov dodaných z jednotlivých súčastí. 

V správe za dvojročné obdobie je uvedených 111 zmluvných partnerov, ktorí zabezpečujú odbornú 

a praktickú výučbu študentov TnUAD, ako aj podrobné údaje o spolupráci s praxou. 
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Predsedníčka RVH TnUAD dala hlasovať o schválení Pravidelnej hodnotiacej správy o spolupráci 

s praxou za kalendárny rok 2020 a 2021. 

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  12  

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 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí nehlasovali (technický problém)   1 

Záver hlasovania:  

RVH TnUAD schválila Pravidelnú hodnotiacu správu o spolupráci s praxou za kalendárny rok 2020 

a 2021. 

K bodu 11 

Prerokovanie a schvaľovanie Pravidelnej hodnotiacej správy o rozvoji informačných systémov 

TnUAD za kalendárny rok 2020 a 2021 

V zmysle Pravidiel pre vnútorný systém bola v SharePointe RVH TnUAD zverejnená Pravidelná 

hodnotiaca správa o rozvoji informačných systémov TnUAD za kalendárny rok 2020 a 2021. Podklady 

do správy boli spracované Oddelením centra informačných technológií.  

V rámci pripomienkového konania a diskusie boli identifikované problémy v dodaných súhrnných 

dátach. Uvedené nízke hodnoty nereflektujú údaje o investovaní do informačných systémov na TnUAD. 

Na základe záverov z diskusie predsedníčka RVH TnUAD navrhla členom RVH TnUAD neschváliť 

pravidelnú hodnotiacu správu o rozvoji informačných technológií.  

Predsedníčka RVH TnUAD dala následne hlasovať o schválení Pravidelnej hodnotiacej správy o rozvoji 

informačných technológií za kalendárny rok 2020 a 2021. 

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  12  

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za     0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti   11 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania     0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí nehlasovali (technický problém)   1 

Záver hlasovania:   

RVH TnUAD neschválila Pravidelnú hodnotiacu správu o rozvoji informačných technológií za 

kalendárny rok 2020 a 2021 a navrhla nasledovné uznesenie: 

Uznesenie 1/3/2022 

RVH TnUAD poveruje osoby zodpovedné za vypracovanie Pravidelnej hodnotiacej správy o rozvoji 

informačných technológií za kalendárny rok 2020 a 2021 na doplnenie správy a jej následné predloženie 

na najbližšom zasadnutí RVH TnUAD dňa 22.06.2022. 
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Predsedníčka RVH TnUAD dala následne hlasovať o uznesení 1/3/2022 

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  12  

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 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí nehlasovali (technický problém)   1 

Záver hlasovania: 

RVH TnUAD schválila uznesenie 1/3/2022. 

 

Uznesenie 2/3/2022 

RVH TnUAD poveruje predsedníčku RVH TnUAD zverejniť na webovom sídle  RVH TnUAD 

pravidelné hodnotiace správy: 

- Pravidelnú hodnotiacu správu o vedecko-výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti na TnUAD za 

kalendárny rok 2021; 

- Pravidelnú hodnotiacu správu o rozvoji ľudských zdrojov na TnUAD za kalendárny rok 2021; 

- Pravidelnú hodnotiacu správu o podpore študentov TnUAD a starostlivosti o nich za kalendárny 

rok 2021; 

- Pravidelnú hodnotiacu správu o dostupnosti a relevancii študijných zdrojov na TnUAD za 

kalendárny rok 2021; 

- Pravidelnú hodnotiacu správu o spolupráci s praxou za kalendárny rok 2020 a 2021. 

Hlasovanie o uznesení 2/3/2022: 

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  12  

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za   12 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti     0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania     0 

 

Záver hlasovania: 

RVH TnUAD schválila uznesenie 2/3/2022. 

 

K bodu 12 - 13 

Prerokovanie a schvaľovanie žiadostí o zosúladenie študijného programu: 

- špeciálna strojárska technika – II. stupeň, denná forma štúdia;  

- údržba špeciálnej mobilnej techniky - 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. o posúdenie a schválenie návrhov 

o zosúladenie študijných programov uskutočňovaných na fakulte. Oba 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,  
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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.  

Predsedníčka RVH TnUAD predstavila personálnu maticu osôb zodpovedných za zabezpečenie 

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

uskutočňovaných na Fakulte špeciálnej techniky 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 špeciálnej techniky TnUAD doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. nezúčastnila 

hlasovania. 

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

špeciálna strojárska technika – II. stupeň, denná forma štúdia  

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 zosúladenie študijného programu špeciálna strojárska technika II. stupňa 

v dennej forme štúdia.  

 

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

údržba špeciálnej mobilnej techniky – II. stupeň, denná forma štúdia 

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 zosúladenie študijného programu údržba špeciálnej mobilnej techniky II. stupňa 

v dennej forme štúdia.  

 

K bodu 14: 

Rôzne 

- Predsedníčka RVH TnUAD informovala prítomných o ďalších zasadnutiach RVH TnUAD 

a plánovaných  úlohách.  Aktuálne  je  pripravovaná  Smernica  o postupe získavania vedecko- 
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pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na TnUAD, ktorá 

bude predmetom schvaľovania na najbližšom zasadnutí Akademického senátu TnUAD. 

 

- RVH TnUAD poveruje dekanov a vedúcich CUP o predloženie žiadostí o zosúladenie 

študijných programov, zosúladenie odborov habilitačného a inauguračného konania a žiadostí 

o úpravu študijných programov v termíne do 13.06.2022. 

 

- Uznesenie 3/3/2022 

RVH TnUAD poverila predsedníčku RVH TnUAD o kontrolu zmien v personálnych maticiach 

týkajúcich sa presunu z miest vedecko-výskumných pracovníkov na funkčné miesta docentov 

a profesorov a následné podanie správy na najbližšom zasadnutí RVH TnUAD. 

Hlasovanie o uznesení 3/3/2022: 

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  12  

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za   12 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti     0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania    0 

 

Záver hlasovania: 

RVH TnUAD schválila uznesenie 3/3/2022. 

 

K bodu 15: 

Ukončenie 

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

RVH TnUAD.  

 

 

V Trenčíne 25. mája 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 


