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Spis. značka: 47-005/RVH/2022 

Zápisnica č. 6/2022 zo zasadnutia  

Rady pre vnútorné hodnotenie TnUAD zo dňa 26. októbra 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 

a záznamov z hlasovaní per rollam  

5. Schvaľovanie návrhov personálnych zmien v zložení Rady pre vnútorné hodnotenie TnUAD a 

jej pracovných skupín  

6. Prerokovanie a schvaľovanie správy z kontroly plnenia povinností súvisiacich so zverejnením 

VUPCH akademických zamestnancov TnUAD za akademický rok 2021/2022  

7. Prerokovanie a schvaľovanie Pravidelných hodnotiacich správ garantov za akademický rok 

2021/2022  

8. Rôzne  

9. Ukončenie  

 

K bodu 1: 

Otvorenie 

Rokovanie Rady pre vnútorné hodnotenie TnUAD (ďalej len „RVH TnUAD“) otvorila a viedla  

doc. RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH - predsedníčka RVH TnUAD, ktorá konštatovala, že 

rokovanie RVH TnUAD je uznášaniaschopné.  

Počet členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:    14 

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:   10 

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:  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 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 a navrhla doplniť 

program o nový bod 8) Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o úpravu zosúladeného študijného 

programu anorganické technológie a materiály – III. stupeň, denná forma štúdia a bod 9)   Prerokovanie 

a schvaľovanie žiadosti o úpravu zosúladeného študijného programu anorganické technológie 

a materiály – III. stupeň, externá forma štúdia. Následne dala o zmene programu hlasovať: 

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 zmenu programu zasadnutia nasledovne: 

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 

a záznamov z hlasovaní per rollam  

5. Schvaľovanie návrhov personálnych zmien v zložení Rady pre vnútorné hodnotenie TnUAD a 

jej pracovných skupín  

6. Prerokovanie a schvaľovanie správy z kontroly plnenia povinností súvisiacich so zverejnením 

VUPCH akademických zamestnancov TnUAD za akademický rok 2021/2022  

7. Prerokovanie a schvaľovanie Pravidelných hodnotiacich správ garantov za akademický rok 

2021/2022  

8. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o úpravu zosúladeného študijného programu 

anorganické technológie a materiály – III. stupeň, denná forma štúdia 

9. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o úpravu zosúladeného študijného programu 

anorganické technológie a materiály – III. stupeň, externá forma štúdia 

10. Rôzne  

11. Ukončenie  
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K bodu 4: 

Schválenie zápisnice a kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia RVH TnUAD  

a záznamov z hlasovaní per rollam 

Predsedníčka RVH TnUAD informovala prítomných o jednotlivých bodoch programu 

predchádzajúceho zasadnutia RVH TnUAD zo dňa 08.07.2022 a dvoch záznamov z hlasovania per 

rollam zo dňa 17.08.2022 – 19.08.2022 a zo dňa 06.09.2022 – 09.09.2022. 

Kontrola uznesení: 

Uznesením 1/5/2022 RVH TnUAD schválila zosúladenie odboru habilitačného konania 

a inauguračného konania anorganická technológia a materiály a poverila 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. 

Stav: Splnené 

Z predchádzajúceho zasadnutia RVH TnUAD nevyplynuli žiadne ďalšie úlohy. Predsedníčka RVH 

TnUAD dala hlasovať o schválení zápisnice č. 5/2022 zo dňa 08.07.2022 a záznamov z hlasovania per 

rollam zo dňa 17.08.2022 – 19.08.2022 a zo dňa 06.09.2022 – 09.09.2022. 

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 zápisnicu č. 5/2022 zo dňa 08.07.2022 z predchádzajúceho zasadnutia RVH 

TnUAD a záznamy z hlasovania per rollam zo dňa 17.08.2022 – 19.08.2022 a zo dňa 06.09.2022 – 

09.09.2022. 

K bodu 5: 

Schvaľovanie návrhov personálnych zmien v zložení Rady pre vnútorné hodnotenie TnUAD a jej 

pracovných skupín 

Z dôvodu ukončenia štúdia študentov Bc. Simony Staňovej, Mgr. Martina Daneka a Bc. Tünde 

Antoničovej v Pracovnej skupine RVH TnUAD pre študijné odbory regulované Ministerstvom 

zdravotníctva SR a ukončenia štúdia Ing. Mareka Vozára v Pracovnej skupine RVH TnUAD pre 

študijný odbor 36. Strojárstvo, zanikli študentom mandáty v pracovných skupinách. Na pozície členov 

Pracovnej skupiny RVH TnUAD pre študijné odbory regulované Ministerstvom zdravotníctva SR boli 

navrhnutí dekankou Fakulty zdravotníctva doc. PhDr. Ivetou Matišákovou, PhD. študenti Bc. Dominika 

Polerecká, Petra Uhríková a Markéta Jastrabíková. Na pozíciu člena Pracovnej skupiny RVH TnUAD 

pre študijný odbor 36. Strojárstvo bol dekankou Fakulty špeciálnej techniky doc. Ing. Martou 

Kianicovou, PhD. navrhnutý študent Radek Cirbus. Všetci nominovaní študenti s kandidatúrou súhlasili.  

V súlade s článkom 33 ods. 6 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), predložil člen RVH TnUAD Ing. Martin Šrámka  
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návrh nového zástupcu študentov do RVH TnUAD za Ing. Patrika Klučiara, ktorý ukončil štúdium. 

Nominovaná bola Ing. Silvia Ďurišová,  študentka doktorandského štúdia Fakulty priemyselných 

technológií TnUAD v Púchove. Kandidátka na členku RVH TnUAD  spĺňa podmienky na členstvo, 

pričom členovia RVH TnUAD nevyjadrili k nominácii pripomienky. Ing. Martin Šrámka bol ako člen 

predsedníctva Akademického senátu TnUAD za študentskú časť AO TnUAD poverený v spolupráci 

s predsedom Akademického senátu TnUAD RNDr. Vladimírom Melušom, PhD., MPH na uskutočnenie 

hlasovania študentskej časti Akademického senátu TnUAD v predmetnej veci. Následne bude návrh 

nominácie predložený rektorovi TnUAD za účelom menovania.  

Predsedníčka RVH TnUAD dala hlasovať o návrhu nových členov Pracovnej skupiny RVH TnUAD 

pre študijné odbory regulované Ministerstvom zdravotníctva SR. 

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 študentky Bc. Dominiku Polereckú, Petru Uhríkovú a Markétu Jastrabíkovú za 

členky Pracovnej skupiny RVH TnUAD pre študijné odbory regulované Ministerstvom zdravotníctva 

SR.  

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

študijný odbor 36. Strojárstvo. 

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 študenta Radka Cirbusa za člena Pracovnej skupiny RVH TnUAD pre študijný 

odbor 6. Strojárstvo. 

K bodu 6: 

Prerokovanie a schvaľovanie správy z kontroly plnenia povinností súvisiacich so zverejnením 

VUPCH akademických zamestnancov TnUAD za akademický rok 2021/2022 

TnUAD vedie VUPCH všetkých akademických zamestnancov podieľajúcich sa na výučbe študijných 

programov vrátane doktorandov a výskumných pracovníkov vo svojom vnútornom systéme, a to 

v rozsahu dostatočnom na overovanie ich kompetentnosti a v súlade so štandardmi pre študijný program 

a pravidlami vnútorného systému zabezpečovania kvality TnUAD. 

VUPCH sú vkladané a archivované v SharePointe RVH TnUAD. Do 31.08.2022 bolo v SharePointe 

zverejnených 233 VUPCH spolu so zoznamom akademických zamestnancov za jednotlivé súčasti.  

V súlade s harmonogramom bola kontrolou úplnosti zverejnených zoznamov akademických 

zamestnancov a kontrolou zverejnených charakteristík VUPCH poverená kontrolórka TnUAD  

PhDr. Viera Jurikovičová.  Správa z  kontroly zo  dňa 17.10.2022  je zverejnená v SharePointe 
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RVH TnUAD. Kontrolou boli zistené nedostatky, ktoré boli v rámci diskusie prerokované na zasadnutí 

RVH TnUAD. 

Predsedníčka RVH TnUAD dala hlasovať o schválení správy z kontroly plnenia povinností súvisiacich 

so zverejnením VUPCH akademických zamestnancov TnUAD za akademický rok 2021/2022 a návrhu 

uznesenia s termínom na odstránenie nedostatkov do 15.11.2022. 

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 správu z kontroly plnenia povinností súvisiacich so zverejnením VUPCH 

akademických zamestnancov TnUAD za akademický rok 2021/2022. 

Uznesenie 1/6/2022  

RVH TnUAD poveruje dekanov a vedúcich CUP o zabezpečenie nápravných opatrení vyplývajúcich 

z kontrolných zistení a záveru kontrolórky TnUAD zo dňa 17.10.2022 v termíne do 15.11.2022.  

RVH TnUAD súčasne poveruje dekanov a vedúcich CUP o zabezpečenie mechanizmu kontroly 

VUPCH po obsahovej stránke vrátane odstránenia zistených nezhôd v termíne do 30.11.2022 

a o informovaní o tejto skutočnosti predsedníčku RVH TnUAD. 

K bodu 7 

Prerokovanie a schvaľovanie Pravidelných hodnotiacich správ garantov za akademický rok 

2021/2022 

Všetky súčasti TnUAD zverejnili v termíne do 30.09.2022 v zmysle Pravidiel pre vnútorný systém, 

Pravidelné hodnotiace správy garantov o uskutočňovaní študijných programov. Spolu bolo 

v SharePointe zverejnených 35 Pravidelných hodnotiacich správ garantov pre všetky študijné programy 

realizované na TnUAD vo všetkých formách. 

Pracovné skupiny RVH TnUAD vypracovali Vyjadrenia pracovných skupín k Pravidelným 

hodnotiacim správam garantov o uskutočňovaní študijných programov, o ktorých následne informovali 

členov RVH TnUAD. Spravodajcovia príslušných pracovných skupín RVH TnUAD prezentovali 

SWOT analýzy študijných programov, a tie boli následne podrobne diskutované.  

Predsedníčka RVH TnUAD dala hlasovať o schválení Pravidelných hodnotiacich správ garantov 

o uskutočňovaní študijných programov za akademický rok 2021/2022  

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 Pravidelné hodnotiace správy garantov o uskutočňovaní študijných programov 

za akademický rok 2021/2022. 
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K bodu 8, 9 

Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o úpravu zosúladeného študijného programu anorganické 

technológie a materiály – III. stupeň, denná forma štúdia 

Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o úpravu zosúladeného študijného programu anorganické 

technológie a materiály – III. stupeň, externá forma štúdia 

Predsedníčka RVH TnUAD oboznámila prítomných s doručenými žiadosťami a dôvodmi o úpravu 

zosúladených študijných programov. Pri úpravách študijných programov ide o technickú úpravu 

informačného listu predmetu Anglický jazyk v kontexte jeho vytvorenia v akademickom informačnom 

systéme TnUAD.  

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 8 a 9 bez 

predchádzajúceho posúdenia pracovnej skupiny. 

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 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 riaditeľ FunGlass prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. 

nezúčastnil hlasovania pri bodoch 8 a 9.  

Hlasovanie k bodu 8 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o úpravu zosúladeného študijného 

programu anorganické technológie a nekovové materiály – III. 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 anorganické technológie a materiály 

III. stupňa v dennej forme štúdia.  

Hlasovanie k bodu 9 Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o úpravu zosúladeného študijného 

programu anorganické technológie a nekovové materiály – III. stupeň, externá štúdium  

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  9 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za  9 
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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 úpravu zosúladeného študijného programu anorganické technológie a nekovové 

materiály III. stupňa v externej forme štúdia.  

K bodu 10 

Rôzne 

Predsedníčka RVH TnUAD informovala prítomných o dôvodoch plánovanej zmeny  najbližšieho 

zasadnutia RVH TnUAD, ktoré sa uskutoční dňa 7.12.2022 o 10.00 hod prezenčne, resp. hybridne, ako 

aj o ďalších úlohách na nadchádzajúce obdobie. 

 

K bodu 11 

Ukončenie 

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

TnUAD. 

 

 

V Trenčíne 26. októbra 2022 

 

 

 

Zapísala: 

Bc. Danka Matejková 

 

 

Overili: 

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

Ing. Martin Šrámka, v. r. 

 

 

 

 

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

                                                                        predsedníčka Rady pre vnútorné hodnotenie TnUAD 

 

 

 

 


