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Zápisnica č. 13/2022 

Pracovnej porady Pracovnej skupiny pre študijný odbor 36. strojárstvo 

dňa 19. októbra 2022 

 

Miesto: online MS TEAMS  

Prítomní:  

Ing. Beáta Kopiláková, PhD. 

prof. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD. 

Ing. Zdeno Plevák, PhD. 

Ing. Petra Dubcová, PhD. 

Ing. Alžbeta Bakošová 

Ospravedlnení: 

Ing. Miroslav Turoň 

prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc. 

Pozvaný hosť: 

Radek Cirbus 

 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznášaniaschopnosti 

3. Prerokovanie Pravidelných hodnotiacich správ garanta o uskutočňovaní študijného 

programu  

4. Prerokovanie a návrh dokumentu Vyjadrenie PS RVH k Pravidelným hodnotiacim 

správam garanta o uskutočňovaní študijného programu  

5. Schválenie dokumentu Vyjadrenie PS RVH k Pravidelným hodnotiacim správam 

garanta o uskutočňovaní študijného programu 

6. Ukončenie a záver 

....................................................................................................................................................... 

K bodu 1  Otvorenie zasadnutia 

Spravodajca pracovnej skupiny Ing. Beáta Kopiláková, PhD. privítala všetkých členov 

pracovnej skupiny, oboznámila ich so zmenami v rámci ŠP, ktorých pravidelná hodnotiaca 

správa garanta bola posudzovaná a zrušených ŠP. Predstavila členom dokumenty, ktoré sú 

potrebné pri činnosti pracovnej skupiny. 

 

K bodu 2  Kontrola uznášaniaschopnosti 

Spravodajca pracovnej skupiny Ing. Beáta Kopiláková, PhD. skonštatovala 

uznášaniaschopnosť pracovnej skupiny z dôvodu prítomnosti na pracovnej skupiny v pomere 

5/2. 

 

K bodu 3  Prerokovanie Pravidelných hodnotiacich správ garanta o uskutočňovaní 

študijného programu. 

Pracovná skupina prediskutovala závery garantov študijných programov pre Fakultu špeciálnej 

techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Fakulty priemyselných 

technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne so sídlom v Púchove na 

základe odovzdaných dokumentov Pravidelných hodnotiacich správ garanta o uskutočňovaní 
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študijného programu. Pracovná skupina prerokovala 6 dokumentov za Fakultu špeciálnej 

techniky a 4 dokumenty za Fakultu priemyselných technológií v Púchove. 

 

K bodu 4  Prerokovanie a návrh dokumentu Vyjadrenie PS RVH k Pravidelným 

hodnotiacim správam garanta o uskutočňovaní študijného programu  

Členovia pracovnej skupiny spracovali dokument Vyjadrenie PS RVH k Pravidelným 

hodnotiacim správam garanta o uskutočňovaní študijného programu, v ktorom vykonali SWOT 

analýzu a stanovili silné, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia a navrhované opatrenia pre 

študijné programy v odbore 36. strojárstvo. 

 

K bodu 5  Schválenie dokumentu Vyjadrenie PS RVH k Pravidelným hodnotiacim 

správam garanta o uskutočňovaní študijného programu 

Následne po zapracovaní pripomienok prebehlo hlasovanie k schváleniu dokumentu. 

za   5  (slovom päť), 

proti  0  (slovom nula), 

zdržal sa  0  (slovom nula). 

 

Pracovná skupina schválila dokument Vyjadrenie PS RVH k Pravidelným hodnotiacim 

správam garanta o uskutočňovaní študijného programu a predložila ho na zasadnutie Rady pre 

vnútorné hodnotenie TnUAD, ktoré sa uskutoční 26.10.2022. 

 

K bodu 6 Ukončenie a záver 

Pracovná skupina po krátkej rozprave ukončila zasadnutie. 

 

V Trenčíne, dňa 19.10.2022 

 

 

Zapísala: Ing. Beáta Kopiláková, PhD. – spravodajca PS ............................................. 
 

Verifikovali: Všetci členovia PS 

 


