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Spis. značka: 45-002/RVH/2022 

Záznam z hlasovania per rollam  

Rady pre vnútorné hodnotenie TnUAD  

17.08.2022 – 19.08.2022 

 

V zmysle prijatých žiadostí dekanky Fakulty zdravotníctva TnUAD doc. PhDr. Ivety 

Matišákovej, PhD. sa v súlade s článkom 38 ods. 13) Pravidiel pre vnútorný systém 

zabezpečenia a hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších 

s nimi súvisiacich činností na TnUAD (2-U-013), ďalej len „Pravidiel pre vnútorný systém“,   

uskutočnilo hlasovanie formou per rollam vo veci posúdenia a schválenia žiadostí o úpravu 

študijných programov: 

- fyzioterapia – I. stupeň, denná forma štúdia, 

- fyzioterapia – I. stupeň, externá forma štúdia. 

Hlasovanie sa uskutočnilo formou per rollam prostredníctvom Google forms v termíne od 

17.08.2022 od 07:56 h do 19.08.2022 do 23:59 h.  

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

existujúceho študijného programu aj bez prvotného posúdenia RVH ani posúdenia PS, pokiaľ 

to povaha úpravy umožňuje. O danej skutočnosti dala predsedníčka RVH hlasovať. Členovia 

RVH, ktorí sa hlasovania zúčastnili, jednomyseľne schválili možnosť rokovať o návrhu úpravy 

ŠP bez prvotného posúdenia RVH ani posúdenia PS. 

Hlasovania per rollam sa z celkového počtu 15 členov oprávnených hlasovať mohlo zúčastniť 

14 členov, nakoľko 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 doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD. nezúčastnila hlasovania per 

rollam. 

 

Výsledky hlasovania vo veci posúdenia a schválenia žiadosti o úpravu študijného 

programu fyzioterapia – I. stupeň, denná forma štúdia 

 

Počet členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať      14 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí súhlasili s úpravou študijného programu 11  

Počet členov RVH TnUAD, ktorí nesúhlasili s úpravou študijného programu     0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania          0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí nehlasovali       3 

 

Záver: RVH TnUAD schválila úpravy študijného programu fyzioterapia – I. stupeň, 

denná forma štúdia.  
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Výsledky hlasovania vo veci posúdenia a schválenia žiadosti o úpravu študijného 

programu fyzioterapia – I. stupeň, externá forma štúdia 

 

Počet členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať      14 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí súhlasili s úpravou študijného programu 11  

Počet členov RVH TnUAD, ktorí nesúhlasili s úpravou študijného programu     0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania          0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí nehlasovali       3 

 

Záver: RVH TnUAD schválila úpravy študijného programu fyzioterapia – I. stupeň, 

externá forma štúdia.  

 

 

V Trenčíne 22.08.2022 

 

 

 

 

Zapísala: 

Bc. Danka Matejková 

 

 

 

 

 

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

                                                                predsedníčka Rady pre vnútorné hodnotenie TnUAD 


