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Spis. značka: 44-004/RVH/2022 

Zápisnica č. 5/2022 zo zasadnutia  

Rady pre vnútorné hodnotenie TnUAD zo dňa 08. júla 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 zmien v zložení Pracovnej skupiny pre študijný odbor 8. Ekonómia 

a manažment 

6. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

anorganické technológie a nekovové materiály – III. stupeň, denné štúdium 

7. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie študijného programu  

anorganické technológie a nekovové materiály – III. stupeň, externé štúdium 

8. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie odboru habilitačného konania 

a inauguračného konania materiály  

9. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie odboru habilitačného konania 

a inauguračného konania strojárske technológie a materiály  

10. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie odboru habilitačného konania 

a inauguračného konania anorganická technológia a materiály  

11. Prerokovanie pravidelných hodnotiacich správ o realizovaných habilitačných 

konaniach a inauguračných konaniach 

12. Rôzne  

13. 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:    10 
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K bodu 2: 

Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice zo zasadnutia RVH TnUAD 

Členovia RVH TnUAD schválili návrhy za skrutátorov a overovateľov zápisnice: 

1. doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. 

2. RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH 

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 skrutátorov a overovateľov zápisnice doc. Ing. Martu Kianicovú, PhD.  

a RNDr. Vladimíra Meluša, PhD., MPH.  

Na zasadnutie prišla dekanka FSEV, Ing. Eva Ivanová, CSc., čím sa počet členov RVH TnUAD zvýšil 

na 11. 

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 zo dňa 22.06.2022 a 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. 4/2022 z predchádzajúceho zasadnutia RVH TnUAD zo dňa 

22.06.2022. 
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K bodu 5: 

Schvaľovanie návrhu zmien v zložení Pracovnej skupiny pre študijný odbor 8. Ekonómia  

a manažment 

Z dôvodu ukončenia pracovného pomeru prof. Ing. Dr. Rolfa Karbacha k 30.06.2022, bol na pozíciu 

externého člena pracovnej skupiny pre študijný odbor 8. Ekonómia a manažment dekankou Fakulty 

sociálno-ekonomických vzťahov Ing. Evou Ivanovou, CSc., nominovaný prof. Ing. Štefan Slávik, PhD., 

ktorý s kandidatúrou súhlasil.  

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

študijný odbor 36. Ekonómia a manažment. 

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 prof. Ing. Štefana Slávika, PhD. za externého člena  Pracovnej skupiny pre 

študijný odbor 8. Ekonómia a manažment. 

K bodu 6, 7:  

Prerokovanie a schvaľovanie žiadostí o zosúladenie študijného programu: 

- anorganické technológie a nekovové materiály - III. stupeň, denné štúdium; 

- anorganické technológie a nekovové materiály – III. stupeň, externé štúdium. 

Predsedníčka RVH TnUAD informovala prítomných o postupe posudzovania dvoch žiadostí riaditeľa 

CUP FunGlass prof. Ing. Dušana Galuska, DrSc. o posúdenie a schválenie návrhov o zosúladenie 

študijných programov III. stupňa uskutočňovaných na CUP FunGlass.  

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 (ďalej len „Pravidiel pre vnútorný systém“). Predsedníčka RVH TnUAD predstavila 

personálnu maticu osôb zodpovedných za zabezpečenie študijných programov   

a odovzdala slovo riaditeľovi FunGlass prof. Ing. Dušanovi Galuskovi, DrSc. a spravodajkyni Pracovnej 

skupiny pre študijný odbor 16. Chemické inžinierstvo a technológie RNDr. Eve Vidomanovej, PhD.   

Pracovná skupina pre študijný odbor 16. Chemické inžinierstvo a technológie vypracovala stanoviská 

s odporúčaním schváliť predložené návrhy súladu študijných programov uskutočňovaných na CUP 

FunGlass. 

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

uskutočňovaných na CUP FunGlass. 

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 riaditeľ CUP FunGlass prof. Ing. Dušan Galusek, 

DrSc. nezúčastnil hlasovania pri bodoch 6,7. 

 

 

 



 

                              Rada pre vnútorné hodnotenie 

            Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

                                            Študentská 2 

                                         911 50  Trenčín 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Strana 4 zo 7 

 

 

 

 

 

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

anorganické technológie a nekovové 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 anorganické technológie a nekovové 

materiály III. stupňa v dennej forme štúdia.  

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

anorganické technológie a nekovové 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 anorganické technológie a nekovové 

materiály III. stupňa v externej forme štúdia.  

K bodu 8, 9: 

Prerokovanie a schvaľovanie žiadostí o zosúladenie odboru habilitačného konania  

a inauguračného konania: 

- materiály (Fakulta priemyselných technológií v Púchove);  

- strojárske technológie a materiály (Fakulta špeciálnej techniky). 

Predsedníčka RVH TnUAD informovala prítomných o postupe posudzovania žiadosti dekanky Fakulty 

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

špeciálnej techniky doc. Ing. Marty Kianicovej, PhD.  o posúdenie a schválenie návrhov o zosúladenie 

odboru habilitačného konania a inauguračného konania materiály a strojárske technológie a materiály.  

Odbory habilitačného konania a inauguračného konania boli posudzované v zmysle Pravidiel pre 

vnútorný systém. Predsedníčka RVH TnUAD predstavila personálnu maticu osôb zodpovedných za 

zabezpečenie odborov habilitačného konania a inauguračného konania  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 odborov habilitačného konania a inauguračného konania uskutočňovaných na 

Fakulte priemyselných technológií v Púchove a na Fakulte špeciálnej techniky.  

Následne sa uskutočnila diskusia a  hlasovanie o schválení zosúladenia odboru habilitačného konania  

a inauguračného konania materiály uskutočňovaného na Fakulte priemyselných technológií v Púchove 

a odboru habilitačného konania a inauguračného konania strojárske technológie a materiály 

uskutočňovaného 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 8 a dekanka Fakulty 

špeciálnej techniky doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. nezúčastnila hlasovania pri bode 9. 

Hlasovanie k bodu 8 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie odboru habilitačného 

konania a inauguračného konania materiály  

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 odboru habilitačného konania a inauguračného konania materiály.  

Hlasovanie k bodu 9 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie odboru habilitačného 

konania a inauguračného konania strojárske technológie a materiály 

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 odboru habilitačného konania a inauguračného konania strojárske 

technológie a materiály. 

K bodu 10: 

Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zosúladenie odboru habilitačného konania  

a inauguračného konania anorganická technológia a materiály 

Predsedníčka RVH TnUAD informovala prítomných o postupe posudzovania žiadosti riaditeľa CUP 

FunGlass prof. Ing. Dušana Galuska, DrSc. o posúdenie a schválenie návrhu o zosúladenie odboru 

habilitačného konania a inauguračného konania anorganická technológia a materiály.  

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania bol posudzovaný v zmysle Pravidiel pre 

vnútorný systém. Predsedníčka RVH TnUAD predstavila personálnu maticu osôb zodpovedných za 

zabezpečenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania a odovzdala slovo riaditeľovi 

CUP FunGlass prof. Ing. Dušanovi Galuskovi, DrSc. a spravodajkyni Pracovnej skupiny pre študijný 

odbor 16. Chemické inžinierstvo a technológie RNDr. Eve Vidomanovej, PhD.  

Pracovná skupina pre študijný odbor 16. Chemické inžinierstvo a technológie vypracovala stanovisko 

s odporúčaním schváliť predložený návrh súladu odboru habilitačného konania a inauguračného 

konania uskutočňovaného na CUP FunGlass, avšak s upozornením na nutnosť aktualizácie dokumentu 

minimálne kritériá na získanie titulu docent a profesor. Predsedníčka RVH TnUAD v súlade s čl. 46 

ods. 11 Pravidiel pre vnútorný systém kontaktovala žiadateľa, ktorý predložil na schválenie upravené 

minimálne kritériá na získanie titulu docent a profesor v odbore habilitačného a inauguračného konania 

anorganická technológia a materiály. 
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Následne sa uskutočnila diskusia a  hlasovanie o schválení zosúladenia odboru habilitačného konania  

a inauguračného konania anorganická technológia a materiály uskutočňovaného na CUP FunGlass. 

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  riaditeľ CUP FunGlass prof. Ing. Dušan Galusek, 

DrSc. nezúčastnil hlasovania pri bode 10. 

Uznesenie 1/5/2022 

RVH TnUAD schvaľuje zosúladenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania 

anorganická technológia a materiály a poveruje predsedníčku RVH TnUAD o predloženie upravených 

minimálnych kritérií na získanie titulu docent a profesor v odbore habilitačného a inauguračného 

konania anorganická technológia a materiály na schválenie do VR TnUAD. 

Predsedníčka RVH TnUAD dala hlasovať o schválení žiadosti o zosúladenie odboru habilitačného 

konania a inauguračného konania anorganická technológia a materiály vrátane uznesenia 1/5/2022.  

 

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 odboru habilitačného konania a inauguračného konania 

anorganická technológia a materiály a schválila uznesenie 1/5/2022. 

K bodu 11: 

Prerokovanie pravidelných hodnotiacich správ o realizovaných habilitačných konaniach  

a inauguračných konaniach 

RVH TnUAD predstavila pravidelné hodnotiace správy o realizovaných habilitačných konaniach 

a inauguračných konaniach na Fakulte špeciálnej techniky, Fakulte priemyselných technológií 

v Púchove a Celouniverzitnom pracovisku FunGlass. Na základe čiastkových správ vypracovala 

predsedníčka RVH TnUAD Pravidelnú hodnotiacu správu o realizovaných habilitačných konaniach 

a inauguračných konaniach na TnUAD. Správy za jednotlivé súčasti a TnUAD sú zverejnené 

v SharePointe RVH TnUAD. Následne sa uskutočnila diskusia. 

K bodu 12: 

Rôzne 

Predsedníčka RVH TnUAD informovala o nasledujúcom plánovanom riadnom zasadnutí RVH TnUAD 

dňa 26.10.2022 o 10:00 hod., oboznámila prítomných s programom zasadnutia a poďakovala členom 

RVH TnUAD a PS RVH TnUAD za ich činnosť v akademickom roku 2021/2022.  
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K bodu 13: 

Ukončenie 

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

RVH TnUAD.  

 

 

 

V Trenčíne 08. júla 2022 

 

 

Zapísala: 

Bc. Danka Matejková 

Ing. Janka Verná 

 

 

Overili: 

doc. Ing. Marta Kianicová, PhD., v. r. 

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

 

 

 

 

 

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

                                                                    predsedníčka Rady pre vnútorné hodnotenie TnUAD 


