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Spis. značka: 41-003/RVH/2022 

Zápisnica č. 4/2022 zo zasadnutia  

Rady pre vnútorné hodnotenie TnUAD zo dňa 22. júna 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. Prerokovanie a schvaľovanie Pravidelnej hodnotiacej správy o rozvoji informačných systémov 

TnUAD za kalendárny rok 2020 a 2021  

6. Schvaľovanie návrhu na člena Pracovnej skupiny pre študijný odbor 16. Chemické inžinierstvo 

a technológie  

7. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

ľudské zdroje a personálny manažment – III. stupeň, denné štúdium 

8. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

ľudské zdroje a personálny manažment – III. stupeň, externé štúdium 

9. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

materiály – III. stupeň, denné štúdium 

10. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

strojárske technológie a materiály – III. stupeň, denné štúdium 

11. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

strojárske technológie a materiály – III. stupeň, externé štúdium 

12. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

politológia – I. stupeň, denné štúdium 

13. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

politológia – I. stupeň, externé štúdium 

14. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

politológia – II. stupeň, denné štúdium 

15. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

politológia – II. stupeň, externé štúdium 

16. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

politológia – III. stupeň, denné štúdium 

17. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

politológia – III. stupeň, externé štúdium 

18. Prerokovanie a schvaľovanie návrhov na zrušenie študijných programov Fakulty priemyselných 

technológií v Púchove  

19. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o úpravu zosúladeného študijného programu  

verejná správa – I. stupeň, externé štúdium 
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20. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o úpravu zosúladeného študijného programu  

ľudské zdroje a personálny manažment – II. stupeň, denné štúdium 

21. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o úpravu zosúladeného študijného programu  

ľudské zdroje a personálny manažment – II. stupeň, externé štúdium 

22. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o úpravu zosúladeného študijného programu  

laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – I. stupeň, denné štúdium 

23. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o úpravu zosúladeného študijného programu  

laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – I. stupeň, externé štúdium 

24. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o úpravu zosúladeného študijného programu  

verejné zdravotníctvo – I. stupeň, denné štúdium 

25. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o úpravu zosúladeného študijného programu  

verejné zdravotníctvo – I. stupeň, externé štúdium 

26. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o úpravu zosúladeného študijného programu  

ošetrovateľstvo – II. stupeň, denné štúdium 

27. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o úpravu zosúladeného študijného programu  

servis a opravy automobilov – I. stupeň, denné štúdium 

28. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o úpravu zosúladeného študijného programu  

špeciálna strojárska technika – I. stupeň, denné štúdium 

29. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o úpravu zosúladeného študijného programu  

špeciálna strojárska technika – II. stupeň, denné štúdium 

30. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o úpravu zosúladeného študijného programu  

údržba špeciálnej mobilnej techniky – II. stupeň, denné štúdium 

31. Prerokovanie a schvaľovanie úprav zosúladených študijných programov reflektujúce zmeny 

v legislatíve a vnútorných predpisoch TnUAD  

32. Rôzne  

33. 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 

 

 



 

                              Rada pre vnútorné hodnotenie 

            Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

                                            Študentská 2 

                                         911 50  Trenčín 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Strana 3 z 16 

 

 

 

 

 

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.  

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. 1/3/2022 zo dňa 25.05.2022. RVH TnUAD poverila 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. 

Stav:  splnené 

Uznesením 2/3/2022 zo dňa 25.05.2022 poverila RVH TnUAD predsedníčku 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. 

Stav:  splnené 
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Uznesením 3/3/2022 zo dňa 25.05.2022 poverila RVH TnUAD predsedníčku kontrolou 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.  

Stav:  splnené 

V zmysle prijatého uznesenia 3/3/2021 zo dňa 15.12.2021,  RVH TnUAD poverila predsedníčku RVH 

TnUAD, prorektora pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy v spolupráci s dekanmi a vedúcimi CUP  

pri aktualizácii 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“),  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: 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. 3/2022 z predchádzajúceho zasadnutia RVH TnUAD zo dňa 

25.05.2022. 

K bodu 5 

Prerokovanie a schvaľovanie Pravidelnej hodnotiacej správy o rozvoji informačných systémov 

TnUAD za kalendárny rok 2020 a 2021 

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

bola na základe pripomienkového konania RVH TnUAD zo dňa 25.05.2022 dopracovaná 

s aktualizovanými údajmi, obsahuje hlavné závery a navrhované opatrenia a je zverejnená 

v SharePointe RVH TnUAD. 

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

informačných systémov TnUAD za kalendárny rok 2020 a 2021. 

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 Pravidelnú hodnotiacu správu o rozvoji informačných systémov TnUAD za 

kalendárny rok 2020 a 2021. 
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K bodu 6: 

Schvaľovanie návrhu na člena Pracovnej skupiny pre študijný odbor 16. Chemické inžinierstvo 

a technológie 

Z dôvodu prerušenia štúdia študentky Ing. Márie Janičíkovej na CUP FunGlass, bola na pozíciu člena 

Pracovnej skupiny RVH TnUAD pre študijný odbor 16. Chemické inžinierstvo a technológie, 

riaditeľom FunGlass prof. Ing. Dušanom Galuskom, DrSc., navrhnutá Mgr. Martina Vitázková, ktorá 

s kandidatúrou súhlasila.  

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

16. Chemické inžinierstvo a technológie. 

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 Mgr. Martinu Vitázkovú za člena Pracovnej skupiny RVH TnUAD pre študijný 

odbor 16. Chemické inžinierstvo a technológie.  

K bodu 7, 8 

Prerokovanie a schvaľovanie žiadostí o zosúladenie študijného programu:  

- ľudské zdroje a personálny manažment – III. stupeň, denné štúdium; 

- ľudské zdroje a personálny manažment – III. stupeň, externé štúdium. 

Predsedníčka RVH TnUAD informovala prítomných o postupe posudzovania dvoch žiadostí dekanky 

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

zosúladenie študijných programov III. stupňa uskutočňovaných na fakulte.  

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

TnUAD predstavila personálnu maticu osôb zodpovedných za zabezpečenie študijných programov   

a odovzdala slovo dekanke Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 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.  

Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o schválení zosúladenia študijných programov III. stupňa 

uskutočňovaných na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov. 

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 

Ing. Eva Ivanová, CSc. nezúčastnila hlasovania pri bodoch 7, 8. 
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Hlasovanie k bodu 7 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu 

ľudské zdroje a personálny manažment – III. stupeň, denné štúdium  

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  

III. stupňa v dennej forme štúdia.  

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

ľudské zdroje a personálny manažment – III. stupeň, externé štúdium 

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  

III. stupňa v externej forme štúdia.  

K bodu 9 - 11 

Prerokovanie a schvaľovanie žiadostí o zosúladenie študijného programu: 

- materiály – III. stupeň, denné štúdium;  

- strojárske technológie a materiály - III. stupeň, denné štúdium; 

- strojárske technológie a materiály – III. stupeň, externé štúdium. 

Predsedníčka RVH TnUAD informovala prítomných o postupe posudzovania jednej žiadosti dekanky 

Fakulty priemyselných technológií v Púchove prof. Ing. Dariny Ondrušovej, PhD. a dvoch žiadostí 

dekanky Fakulty špeciálnej techniky doc. Ing. Marty Kianicovej, PhD.  o posúdenie a schválenie 

návrhov o zosúladenie študijných programov III. stupňa 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 predstavila personálnu maticu osôb zodpovedných za zabezpečenie študijného programu   

a odovzdala slovo dekanke Fakulty priemyselných technológií v Púchove prof. Ing. Darine Ondrušovej, 

PhD., dekanke Fakulty špeciálnej techniky doc. Ing. Marte Kianicovej, PhD.  

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 priemyselných 

technológií v Púchove a na Fakulte špeciálnej techniky.  

Následne sa uskutočnila diskusia a  hlasovanie o schválení zosúladenia študijného programu III. stupňa 

uskutočňovaného na Fakulte priemyselných technológií v Púchove a študijných programov III. stupňa 

na Fakulte špeciálnej techniky.  
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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 

v Púchove prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. nezúčastnila hlasovania pri bode 9 a dekanka Fakulty 

špeciálnej techniky doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. nezúčastnila hlasovania pri bodoch 10 a 11. 

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

materiály – III. stupeň, denné štúdium  

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 materiály III. stupňa v dennej forme štúdia.  

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

strojárske technológie a materiály – III. stupeň, denné štúdium 

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 strojárske technológie a materiály III. stupňa 

v dennej forme štúdia.  

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

strojárske technológie a materiály – III. stupeň, externé štúdium 

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 strojárske technológie a materiály III. stupňa 

v externej forme štúdia.  

K bodu 12 - 17 

Prerokovanie a schvaľovanie žiadostí o zosúladenie študijného programu:  

- politológia – I. stupeň, denné štúdium;  

- politológia – I. stupeň, externé štúdium;  

- politológia – II. stupeň, denné štúdium;  

- politológia – II. stupeň, externé štúdium;  

- politológia – III. stupeň, denné štúdium;  

- politológia – III. stupeň, externé štúdium.  
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Predsedníčka RVH TnUAD informovala prítomných o postupe posudzovania šiestich žiadostí vedúceho 

CUP Katedry politológie doc. PhDr. PaedDr. Karola Janasa, PhD. o posúdenie a schválenie návrhov  

o zosúladenie študijných programov uskutočňovaných na CUP Katedry politológie.  

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

TnUAD predstavila personálnu maticu osôb zodpovedných za zabezpečenie študijných programov  

a odovzdala slovo vedúcemu CUP Katedry politológie doc. PhDr. PaedDr. Karolovi Janasovi, PhD.   

a spravodajcovi Pracovnej skupiny pre študijný odbor 26. Politické vedy Mgr. Pavlovi Struhárovi, PhD.  

Pracovná skupina pre študijný odbor 26. Politické vedy vypracovala stanoviská s odporúčaním schváliť 

predložené návrhy súladu študijných programov uskutočňovaných na CUP Katedry politológie. 

Následne sa uskutočnila diskusia a hlasovanie o schválení zosúladenia študijných programov I., II. a III. 

stupňa uskutočňovaných na CUP Katedry politológie.  

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 vedúci CUP Katedry politológie doc. PhDr. 

PaedDr. Karol Janas, PhD. nezúčastnil hlasovania pri bodoch 12 - 17.  

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

politológia -  I. stupeň, denné štúdium 

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 politológia I. stupňa v dennej forme štúdia.  

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

politológia -  I. stupeň, externé štúdium 

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 politológia I. stupňa v externej forme štúdia.  

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

politológia -  II. stupeň, denné štúdium 

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 politológia II. stupňa v dennej forme štúdia.  
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Hlasovanie k bodu 15 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu 

politológia -  II. stupeň, externé štúdium  

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 politológia II. stupňa v externej forme štúdia.  

Hlasovanie k bodu 16 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu 

politológia -  III. stupeň, denné štúdium 

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 politológia III. stupňa v dennej forme štúdia.  

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

politológia -  III. stupeň, externé štúdium 

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 politológia III. stupňa v externej forme štúdia.  

K bodu 18: 

Prerokovanie a schvaľovanie návrhov na zrušenie študijných programov Fakulty priemyselných 

technológií v Púchove 

Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. doručila 

predsedníčke RVH TnUAD žiadosť o posúdenie návrhu na zrušenie ôsmich študijných programov. 

Dôvodom návrhu na zrušenie je plánovaný proces zosúlaďovania na Fakulte priemyselných technológií  

v Púchove, kedy v ďalšom období fakulta bude uskutočňovať vzdelávanie výlučne v dennej forme 

štúdia, kombinovanou metódou, resp. prostredníctvom špecializácií. 

Predsedníčka RVH TnUAD dala hlasovať o nasledovnom uznesení: 

Uznesenie 1/4/2022 

RVH TnUAD schvaľuje zrušenie študijných programov uvedených v Tab. 1 s nadobudnutím účinnosti 

individuálne termínom dosiahnutia hodnoty „0“ neukončených štúdií v CRŠ u jednotlivých študijných 

programov, maximálne však do 20.08.2022 a poveruje predsedníčku RVH TnUAD o vykonanie zmien 

v informačnom systéme študijných programov MŠVVaŠ SR. 
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Tab. 1 Zrušenie študijných programov uskutočňovaných na Fakulte priemyselných technológií  

v Púchove   

Kód UIPŠ  UIPŠ2  Názov Forma  ŠDŠ  Stupeň  

104056   3948R13 materiálová technológia externá 4.00 1. 

16507 3948713 3948R13 materiálová technológia denná 3.00 1. 

104053   3948T11 materiálové inžinierstvo externá 3.00 2. 

104055   3948R11 materiálové inžinierstvo externá 4.00 1. 

12072 3948900 3948V00 materiály externá 5.00 3. 

178018   3948R12 počítačová podpora materiálového inžinierstva externá 4.00 1. 

104054   3948R15 textilná technológia a návrhárstvo externá 4.00 1. 

16500 3948715 3948R15 textilná technológia a návrhárstvo denná 3.00 1. 

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 zrušenie študijných programov uskutočňovaných na Fakulte priemyselných 

technológií v Púchove. 

 

K bodu 19 - 30 

Prerokovanie a schvaľovanie žiadostí o úpravu zosúladeného študijného programu:  

- verejná správa – I. stupeň, externé štúdium 

- ľudské zdroje a personálny manažment – II. stupeň, denné štúdium 

- ľudské zdroje a personálny manažment – II. stupeň, externé štúdium 

- laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – I. stupeň, denné štúdium 

- laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – I. stupeň, externé štúdium 

- verejné zdravotníctvo – I. stupeň, denné štúdium; 

- verejné zdravotníctvo – I. stupeň, externé štúdium;  

- ošetrovateľstvo – II. stupeň, denné štúdium; 

- servis a opravy automobilov – I. stupeň, denné štúdium; 

- špeciálna strojárska technika – I. stupeň, externé štúdium; 

- špeciálna strojárska technika – II. stupeň, denné štúdium; 

- údržba špeciálnej mobilnej techniky – II. stupeň, denné štúdium. 

Predsedníčka RVH TnUAD podrobne oboznámila prítomných s doručenými žiadosťami a dôvodmi 

o úpravu zosúladených študijných programov reflektujúce § 70 ods. 1 písm. a) Zákona č. 131/2002 Z. 

z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

V zmysle čl. 34 ods. 5) Pravidiel pre vnútorný systém, RVH TnUAD môže rokovať o návrhu úpravy 

existujúceho študijného programu aj bez posúdenia pracovnej skupiny, pokiaľ to povaha úpravy 

umožňuje. Z tohto dôvodu dala predsedníčka RVH TnUAD hlasovať o rokovaní k bodom 19 – 30 

a súčasne aj k bodu 31 bez predchádzajúceho posúdenia pracovnej skupiny. 

 

 

https://crs.portalvs.sk/classifiers/detail/4?order=code&limit=100&filter%5Bcode%5D=&filter%5Buips2%5D=&filter%5Bname%5D=&filter%5Buniversity_code%5D=719000000&filter%5Bfakulta_code%5D=&filter%5Bformastudia_code%5D=&filter%5Bstupenvzdelania_code%5D=&filter%5Bdlzka_studia%5D=&filter%5Bstudijnyodbor1_code%5D=&filter%5Bstudijnyodbor2_code%5D=&filter%5Bonly_valid%5D=on&do=Sort
https://crs.portalvs.sk/classifiers/detail/4?order=uips&limit=100&filter%5Bcode%5D=&filter%5Buips2%5D=&filter%5Bname%5D=&filter%5Buniversity_code%5D=719000000&filter%5Bfakulta_code%5D=&filter%5Bformastudia_code%5D=&filter%5Bstupenvzdelania_code%5D=&filter%5Bdlzka_studia%5D=&filter%5Bstudijnyodbor1_code%5D=&filter%5Bstudijnyodbor2_code%5D=&filter%5Bonly_valid%5D=on&do=Sort
https://crs.portalvs.sk/classifiers/detail/4?order=uips2&limit=100&filter%5Bcode%5D=&filter%5Buips2%5D=&filter%5Bname%5D=&filter%5Buniversity_code%5D=719000000&filter%5Bfakulta_code%5D=&filter%5Bformastudia_code%5D=&filter%5Bstupenvzdelania_code%5D=&filter%5Bdlzka_studia%5D=&filter%5Bstudijnyodbor1_code%5D=&filter%5Bstudijnyodbor2_code%5D=&filter%5Bonly_valid%5D=on&do=Sort
https://crs.portalvs.sk/classifiers/detail/4?direction=DESC&limit=100&filter%5Bcode%5D=&filter%5Buips2%5D=&filter%5Bname%5D=&filter%5Buniversity_code%5D=719000000&filter%5Bfakulta_code%5D=&filter%5Bformastudia_code%5D=&filter%5Bstupenvzdelania_code%5D=&filter%5Bdlzka_studia%5D=&filter%5Bstudijnyodbor1_code%5D=&filter%5Bstudijnyodbor2_code%5D=&filter%5Bonly_valid%5D=on&do=Sort
https://crs.portalvs.sk/classifiers/detail/4?order=form&limit=100&filter%5Bcode%5D=&filter%5Buips2%5D=&filter%5Bname%5D=&filter%5Buniversity_code%5D=719000000&filter%5Bfakulta_code%5D=&filter%5Bformastudia_code%5D=&filter%5Bstupenvzdelania_code%5D=&filter%5Bdlzka_studia%5D=&filter%5Bstudijnyodbor1_code%5D=&filter%5Bstudijnyodbor2_code%5D=&filter%5Bonly_valid%5D=on&do=Sort
https://crs.portalvs.sk/classifiers/detail/4?order=dlzka_studia&limit=100&filter%5Bcode%5D=&filter%5Buips2%5D=&filter%5Bname%5D=&filter%5Buniversity_code%5D=719000000&filter%5Bfakulta_code%5D=&filter%5Bformastudia_code%5D=&filter%5Bstupenvzdelania_code%5D=&filter%5Bdlzka_studia%5D=&filter%5Bstudijnyodbor1_code%5D=&filter%5Bstudijnyodbor2_code%5D=&filter%5Bonly_valid%5D=on&do=Sort
https://crs.portalvs.sk/classifiers/detail/4?order=level&limit=100&filter%5Bcode%5D=&filter%5Buips2%5D=&filter%5Bname%5D=&filter%5Buniversity_code%5D=719000000&filter%5Bfakulta_code%5D=&filter%5Bformastudia_code%5D=&filter%5Bstupenvzdelania_code%5D=&filter%5Bdlzka_studia%5D=&filter%5Bstudijnyodbor1_code%5D=&filter%5Bstudijnyodbor2_code%5D=&filter%5Bonly_valid%5D=on&do=Sort
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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 rokovanie o návrhu úprav zosúladených existujúcich študijných programov aj 

bez predchádzajúceho posúdenia pracovnej skupiny. 

V súlade 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  

Ing. Eva Ivanová, CSc. nezúčastnila hlasovania pri bodoch 19 – 21; dekanka Fakulty zdravotníctva  

doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD. sa nezúčastnila hlasovania pri bodoch 22 – 26; RNDr. Vladimír 

Meluš, PhD., MPH sa nezúčastnil hlasovania pri bodoch 24 – 25; dekanka Fakulty špeciálnej techniky 

doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. sa nezúčastnila hlasovania pri bodoch 27 – 30.  

Hlasovanie k bodu 19 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o úpravu zosúladeného študijného 

programu verejná správa – I. stupeň, externé štúdium  

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 úpravu zosúladeného študijného programu verejná správa I. stupňa v externej 

forme štúdia.  

Hlasovanie k bodu 20 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o úpravu zosúladeného študijného 

programu ľudské zdroje a personálny manažment – II. stupeň, denné štúdium  

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 úpravu zosúladeného študijného programu ľudské zdroje a personálny 

manažment II. stupňa v dennej forme štúdia.  

Hlasovanie k bodu 21 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o úpravu zosúladeného študijného 

programu ľudské zdroje a personálny manažment – II. stupeň, externé štúdium  

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 úpravu zosúladeného študijného programu ľudské zdroje a personálny 

manažment II. stupňa v externej forme štúdia.  

Hlasovanie k bodu 22 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o úpravu zosúladeného študijného 

programu laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – I. stupeň, denné štúdium  

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 úpravu zosúladeného študijného programu laboratórne vyšetrovacie metódy 

v zdravotníctve I. stupňa v dennej forme štúdia.  

Hlasovanie k bodu 23 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o úpravu zosúladeného študijného 

programu laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – I. stupeň, externé štúdium  

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 úpravu zosúladeného študijného programu laboratórne vyšetrovacie metódy 

v zdravotníctve I. stupňa v externej forme štúdia.  

Hlasovanie k bodu 24 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o úpravu zosúladeného študijného 

programu verejné zdravotníctvo – I. stupeň, denné štúdium  

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 úpravu zosúladeného študijného programu verejné zdravotníctvo I. stupňa 

v dennej forme štúdia.  

Hlasovanie k bodu 25 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o úpravu zosúladeného študijného 

programu verejné zdravotníctvo – I. stupeň, externé štúdium  

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 úpravu zosúladeného študijného programu verejné zdravotníctvo I. stupňa 

v externej forme štúdia.  
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Hlasovanie k bodu 26 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o úpravu zosúladeného študijného 

programu ošetrovateľstvo – II. stupeň, denné štúdium  

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 úpravu zosúladeného študijného programu ošetrovateľstvo II. stupňa v dennej 

forme štúdia.  

Hlasovanie k bodu 27 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o úpravu zosúladeného študijného 

programu servis a opravy automobilov – I. stupeň, denné štúdium  

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 úpravu zosúladeného študijného programu servis a opravy automobilov  

I. stupňa v dennej forme štúdia.  

Hlasovanie k bodu 28 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o úpravu zosúladeného študijného 

programu špeciálna strojárska technika – I. stupeň, denné štúdium  

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 úpravu zosúladeného študijného programu špeciálna strojárska technika I. 

stupňa v dennej forme štúdia.  

Hlasovanie k bodu 29 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o úpravu zosúladeného študijného 

programu špeciálna strojárska technika – II. stupeň, denné štúdium  

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 úpravu zosúladeného študijného programu špeciálna strojárska technika  

II. stupňa v dennej forme štúdia.  
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Hlasovanie k bodu 30 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o úpravu zosúladeného študijného 

programu údržba špeciálnej mobilnej techniky – II. stupeň, denné štúdium  

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 úpravu zosúladeného študijného programu údržba špeciálnej mobilnej techniky 

II. stupňa v dennej forme štúdia.  

K bodu 31: 

Prerokovanie a schvaľovanie úprav zosúladených študijných programov reflektujúce zmeny 

v legislatíve a vnútorných predpisoch TnUAD 

Z dôvodu aktuálnych legislatívnych zmien týkajúcich sa najmä novely zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s nimi 

súvisiacich vnútorných predpisov TnUAD, RVH TnUAD prijala nasledovné uznesenia: 

Uznesenie 2/4/2022 

RVH TnUAD schvaľuje úpravu študijných plánov u zosúladených študijných programov v súlade  

s čl. 25 Študijného poriadku TnUAD, 2-U-001, t. j. odstránením kategorizácie možnosti ukončenia 

predmetu formou skúšky/zápočtu a v akademickom informačnom systéme AIS2 označiť možnosť 

„hodnotenie predmetu H“. Aplikovať, ak relevantné. 

Hlasovanie o uznesení 2/4/2022: 

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 uznesenie 2/4/2022. 

Uznesenie 3/4/2022 

RVH TnUAD schvaľuje úpravu zosúladených 11 študijných programov definovaných v Tab. 2 v zmysle 

doplnenia prechodného ustanovenia: „Študenti, ktorí majú v akademickom roku 2022/2023 v zápisnom 

liste opakovane zapísané predmety štátnej skúšky, si ich zapisujú v rozsahu a kreditovej dotácii 

študijných plánov platných v akademickom roku 2021/2022 vrátane obhajoby záverečnej práce 

i ďalších predmetov štátnej skúšky. 
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Tab. 2 Úprava zosúladených študijných programov 

Kód Názov Forma ŠDŠ Stupeň 

11515 ľudské zdroje a personálny manažment denná 2.00 2. 

104049 ľudské zdroje a personálny manažment externá 3.00 2. 

104050 ľudské zdroje a personálny manažment externá 4.00 1. 

16495 ľudské zdroje a personálny manažment denná 3.00 1. 

16505 materiálové inžinierstvo denná 2.00 2. 

12069 servis a opravy automobilov denná 3.00 1. 

16522 špeciálna strojárska technika denná 2.00 2. 

16523 špeciálna strojárska technika denná 3.00 1. 

24716 údržba špeciálnej mobilnej techniky denná 2.00 2. 

104051 verejná správa externá 4.00 1. 

16491 verejná správa denná 3.00 1. 

Hlasovanie o uznesení 3/4/2022: 

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 uznesenie 3/4/2022. 

 

K bodu 32: 

Rôzne 

- Predsedníčka informovala členov RVH TnUAD o procese novelizácie a úpravách v Pravidlách pre 

vnútorný systém. 

- Predsedníčka informovala o stave zosúladenia študijných programov a odborov habilitačného 

konania  a inauguračného konania na TnUAD. 

- Mimoriadne zasadnutie RVH TnUAD sa uskutoční dňa 08.07.2022 o 9.00 hod. v konferenčnom 

centre TnUAD hybridným spôsobom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://crs.portalvs.sk/classifiers/detail/4?order=code&limit=100&filter%5Bcode%5D=&filter%5Buips2%5D=&filter%5Bname%5D=&filter%5Buniversity_code%5D=719000000&filter%5Bfakulta_code%5D=&filter%5Bformastudia_code%5D=&filter%5Bstupenvzdelania_code%5D=&filter%5Bdlzka_studia%5D=&filter%5Bstudijnyodbor1_code%5D=&filter%5Bstudijnyodbor2_code%5D=&filter%5Bonly_valid%5D=on&do=Sort
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K bodu 33: 

Ukončenie 

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

RVH TnUAD.  

 

 

V Trenčíne 22. júna 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 


