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Spis. značka: 9-010/RVH/2021 

Zápisnica č. 3/2021 zo zasadnutia  

Rady pre vnútorné hodnotenie TnUAD zo dňa 15. decembra 2021 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

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 na obsadenie pozície spravodajcu Pracovnej skupiny pre 

študijný odbor 36. Strojárstvo    

6. Prerokovanie a schvaľovanie Pravidelných hodnotiacich správ o prijímacom konaní  

na TnUAD / fakultách / CUP za akademický rok 2020/2021  

7. Prerokovanie a schvaľovanie Pravidelných hodnotiacich správ o realizovaných 

študijných programoch na TnUAD / fakultách / CUP za akademický rok 2020/2021  

8. Prerokovanie a schvaľovanie Pravidelných hodnotiacich správ o medzinárodných 

vzťahoch na TnUAD / fakultách / CUP za akademický rok 2020/2021  

9. Prerokovanie a schvaľovanie harmonogramu činností Rady pre vnútorné hodnotenie 

TnUAD na rok 2022  

10. Rôzne  

11. 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 nasledovné návrhy: 

1. za skrutátorov: 

RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH 

Ing. Martin Šrámka 
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2. za overovateľov zápisnice: 

prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. 

doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. 

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 RNDr. Vladimíra Meluša, PhD., MPH a Ing. Martina 

Šrámku a overovateľov zápisnice prof. Ing. Darinu Ondrušovú, PhD. a doc. Ing. Martu 

Kianicovú, PhD.   

 

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 27.10.2021.  

V zmysle prijatého uznesenia č. 1/2/2021 RVH TnUAD poverila dekanov a vedúcich CUP 

o zabezpečenie nápravných opatrení vyplývajúcich z kontrolných zistení a záveru kontrolórky 

TnUAD zo dňa 08.10.2021 v termíne do 19.11.2021. RVH TnUAD následne poverila 

kontrolórku TnUAD PhDr. Vieru Jurikovičovú, kontrolou vykonaných nápravných opatrení 

vyplývajúcich z vykonanej mimoriadnej kontroly č. 12/IX/2021 v termíne do 10.12.2021. 

Predsedníčka RVH TnUAD konštatovala, že ku dňu konania riadneho zasadnutia RVH TnUAD 

boli nápravné opatrenia na všetkých súčastiach zrealizované. 

Z predchádzajúceho zasadnutia RVH TnUAD nevyplynuli žiadne ďalšie úlohy. 

Predsedníčka RVH TnUAD dala hlasovať o schválení zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia 

RVH TnUAD. 
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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 zápisnicu č. 2/2021 z predchádzajúceho zasadnutia RVH TnUAD. 

 

K bodu 5: 

Schvaľovanie návrhu na obsadenie pozície spravodajcu Pracovnej skupiny pre študijný 

odbor 36. Strojárstvo 

Spravodajca pracovnej skupiny pre študijný odbor 36. Strojárstvo, Ing. Alena Breznická, PhD. 

doručila predsedníčke RVH TnUAD „Žiadosť o vzdanie sa funkcie“ z dôvodu konfliktu 

záujmu.  

Na funkciu nového spravodajcu Pracovnej skupiny pre študijný odbor 36. Strojárstvo bola 

dekankou FPT prof. Ing. Darinou Ondrušovou, PhD. a dekankou FŠT doc. Ing. Martou 

Kianicovou, PhD.  nominovaná Ing. Beáta Kopiláková, PhD., ktorá s kandidatúrou súhlasila. 

Predsedníčka RVH TnUAD dala o návrhu nového spravodajcu Pracovnej skupiny pre študijný 

odbor 36. Strojárstvo hlasovať. 

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 Ing. Beátu Kopilákovú, PhD. za spravodajcu Pracovnej skupiny pre 

študijný odbor 36. Strojárstvo. 

 

K bodu 6: 

Prerokovanie a schvaľovanie Pravidelných hodnotiacich správ o prijímacom konaní na 

TnUAD / fakultách / CUP za akademický rok 2020/2021 

Súčasti TnUAD zverejnili v zmysle Pravidiel pre vnútorný systém zabezpečenia a hodnotenia 

kvality vysokoškolského vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších s nim súvisiacich činností na 

TnUAD v Trenčíne Pravidelnú hodnotiacu správu o prijímacom konaní na TnUAD / fakulte / 

CUP za akademický rok 2020/2021. Na základe podkladov z jednotlivých súčastí bola 

vypracovaná súhrnná Pravidelná hodnotiaca správa o prijímacom konaní na TnUAD za 

akademický rok 2020/2021.  

Správy za jednotlivé súčasti a TnUAD boli podrobne prerokované a sú zverejnené 

v SharePointe RVH TnUAD.  Z diskusie vyplynul nasledovný návrh uznesenia, o ktorom dala 

predsedníčka RVH TnUAD hlasovať. 
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Uznesenie 1/3/2021  

RVH TnUAD poveruje predsedníčku RVH TnUAD zverejniť v termíne do 22.12.2021 

Pravidelnú hodnotiacu správu o prijímacom konaní na TnUAD na webovom sídle TnUAD. 

Predsedníčka RVH TnUAD dala hlasovať o uznesení 1/3/2021  

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 uznesenie 1/3/2021. 

Predsedníčka RVH TnUAD dala následne hlasovať o schválení Pravidelných hodnotiacich 

správ o prijímacom konaní na TnUAD / fakultách / CUP za akademický rok 2020/2021  

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 Pravidelné hodnotiace správy o prijímacom konaní na TnUAD / 

fakultách / CUP  za akademický rok 2020/2021. 

K bodu 7: 

Prerokovanie a schvaľovanie Pravidelných hodnotiacich správ o realizovaných 

študijných programoch na TnUAD / fakultách / CUP za akademický rok 2020/2021 

Súčasti TnUAD zverejnili v zmysle Pravidiel pre vnútorný systém zabezpečenia a hodnotenia 

kvality vysokoškolského vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších s nim súvisiacich činností na 

TnUAD v Trenčíne Pravidelnú hodnotiacu správu o realizovaných študijných programoch na 

TnUAD / fakulte / CUP za akademický rok 2020/2021.  

Na základe podkladov z jednotlivých súčastí bola vypracovaná súhrnná Pravidelná hodnotiaca 

správa o realizovaných študijných programoch na TnUAD za akademický rok 2020/2021.  

Správy za jednotlivé súčasti a TnUAD boli podrobne prerokované a sú zverejnené 

v SharePointe RVH TnUAD.  Z diskusie vyplynul nasledovný návrh uznesenia, o ktorom dala 

predsedníčka RVH TnUAD hlasovať. 

Uznesenie 2/3/2021  

RVH TnUAD poveruje prorektorku pre výchovu a vzdelávanie v spolupráci s dekanmi  

a vedúcimi CUP zabezpečiť nasledovné nápravné opatrenia vyplývajúce z prerokovania 

Pravidelných hodnotiacich správ o realizovaných študijných programoch na TnUAD / 

fakultách / CUP za akademický rok 2020/2021: 

- v termíne do 15.02.2022 uskutočniť prieskum miery spokojnosti študentov so špecifickými 

potrebami, výsledky prieskumu predložiť na najbližšom zasadnutí RVH TnUAD, 
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- v termíne do 15.02.2022 uskutočniť podrobnú analýzu faktorov predčasného ukončenia 

štúdia študentov TnUAD v prvom roku štúdia, výsledky prieskumu predložiť na 

najbližšom zasadnutí RVH TnUAD, 

- v termíne do 22.12.2021 zverejniť Pravidelnú hodnotiacu správu o realizovaných 

študijných programoch na TnUAD na webovom sídle TnUAD. 

Predsedníčka RVH TnUAD dala hlasovať o uznesení 2/3/2021  

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 uznesenie 2/3/2021. 

Predsedníčka RVH TnUAD dala následne hlasovať o schválení Pravidelných hodnotiacich 

správ o realizovaných študijných programoch na TnUAD / fakultách / CUP za akademický rok 

2020/2021  

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 Pravidelné hodnotiace správy o realizovaných študijných programoch 

na TnUAD / fakultách / CUP  za akademický rok 2020/2021. 

K bodu 8: 

Prerokovanie a schvaľovanie Pravidelných hodnotiacich správ o medzinárodných 

vzťahoch na TnUAD / fakultách / CUP za akademický rok 2020/2021 

Súčasti TnUAD zverejnili v zmysle Pravidiel pre vnútorný systém zabezpečenia a hodnotenia 

kvality vysokoškolského vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších s nimi súvisiacich činností na 

TnUAD v Trenčíne Pravidelnú hodnotiacu správu o medzinárodných vzťahoch na TnUAD / 

fakulte / CUP za akademický rok 2020/2021. Na základe podkladov z jednotlivých súčastí bola 

vypracovaná súhrnná Pravidelná hodnotiaca správa o medzinárodných vzťahoch na TnUAD za 

akademický rok 2020/2021.  

Správy za jednotlivé súčasti a TnUAD boli podrobne prerokované a sú zverejnené 

v SharePointe TnUAD.  Z diskusie vyplynul nasledovný návrh uznesenia, o ktorom dala 

predsedníčka RVH TnUAD hlasovať. 

Uznesenie 3/3/2021  

RVH TnUAD poveruje predsedníčku RVH TnUAD, prorektora pre vedu, výskum  

a medzinárodné vzťahy v spolupráci s dekanmi a vedúcimi CUP zabezpečiť  nasledovné 
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nápravné opatrenia vyplývajúce z prerokovania Pravidelných hodnotiacich správ 

o medzinárodných vzťahoch na TnUAD / fakultách / CUP za akademický rok 2020/2021: 

- v termíne do 31.08.2022 vykonať revíziu bilaterálnych zmlúv na fakultách/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,  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., 

- v termíne do 22.12.2021 zverejniť Pravidelnú hodnotiacu správu o medzinárodných 

vzťahoch na TnUAD na webovom sídle TnUAD. 

Predsedníčka RVH TnUAD dala hlasovať o uznesení 3/3/2021  

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 uznesenie 3/3/2021. 

Predsedníčka RVH TnUAD dala následne hlasovať o schválení Pravidelných hodnotiacich 

správ o medzinárodných vzťahoch na TnUAD / fakultách / CUP za akademický rok 2020/2021  

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 Pravidelné hodnotiace správy o medzinárodných vzťahoch na TnUAD/ 

fakultách / CUP  za akademický rok 2020/2021. 

K bodu 9: 

Prerokovanie a schvaľovanie harmonogramu činností Rady pre vnútorné hodnotenie 

TnUAD na rok 2022 

Predsedníčka RVH TnUAD oboznámila prítomných členov RVH TnUAD s návrhom 

harmonogramu činností RVH TnUAD na nasledujúci rok 2022 a po podrobnej diskusii dala 

o ňom hlasovať. 

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 

 



 

                              Rada pre vnútorné hodnotenie 

            Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

                                            Študentská 2 

                                         911 50  Trenčín 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Strana 7 z 8 

 

 

 

 

Záver hlasovania:  

RVH TnUAD schválila harmonogram činností Rady pre vnútorné hodnotenie TnUAD na rok 

2022.  

Uznesenie 4/3/2021  

RVH TnUAD schvaľuje harmonogram činností Rady pre vnútorné hodnotenie TnUAD na rok 

2022 s možnosťou uskutočnenia mimoriadnych zasadnutí RVH TnUAD v prípade potreby. 

Prijímanie žiadostí o zosúlaďovanie ŠP a odborov HIK, žiadostí o zrušenie ŠP 

Termín: priebežne 

Forma: v súlade s postupom definovaným v Pravidlách pre vnútorný systém 

zabezpečenia a hodnotenia kvality VŠ vzdelávania... , vrátane vypracovania návrhu 

stanoviska pracovnými skupinami 

Riadne zasadnutie RVH 

Termín: 2. marec 2022 

              10:00 hod. 

Forma: prezenčne, resp. hybridne (prezenčne a online) 

Program zasadnutia: Prerokovanie a schvaľovanie žiadostí o zosúladenie ŠP 

Proces schvaľovania Pravidelných hodnotiacich správ fakúlt/CUP a TnUAD za kalendárny rok 2021  

Termín: 18.-22. apríl 2022 
Forma: zverejnenie a sprístupnenie pravidelných hodnotiacich správ členom RVH v 

SharePointe RVH TnUAD 

Riadne zasadnutie RVH 

Termín: 4. máj 2022 

              10:00 hod. 

Forma: prezenčne, resp. hybridne (prezenčne a online) 

Program zasadnutia: Prerokovanie a schvaľovanie pravidelných hodnotiacich správ 

fakúlt/CUP a TnUAD  za kalendárny rok 2021 vrátane návrhu opatrení, 

prerokovanie a schvaľovanie žiadostí o zosúladenie ŠP/odborov HIK, rôzne 

Riadne zasadnutie RVH 

Termín: 15. jún 2022 

              10:00 hod. 

Forma: prezenčne, resp. hybridne (prezenčne a online) 

Program zasadnutia: Prerokovanie a schvaľovanie žiadostí o zosúladenie/zrušenie 

ŠP, resp. odborov HIK, rôzne 

Pravidelné monitorovanie VUPCH akademických zamestnancov TnUAD 

Termín: september 2022 

Forma: zverejnenie a sprístupnenie VUPCH akademických zamestnancov TnUAD 

členom RVH v SharePointe RVH TnUAD, poverenie Oddelenia kontroly TnUAD 

kontrolou plnenia, správa z kontroly bude predložená na schválenie na najbližšom 

rokovaní RVH 
 

Proces schvaľovania Pravidelných hodnotiacich správ garantov za akademický rok 2021/2022  

Termín: 1.-8. októbra 2022 

Forma: zverejnenie a sprístupnenie pravidelných hodnotiacich správ garanta členom 

RVH a príslušným PS RVH v SharePointe RVH TnUAD, správy PS RVH budú 

predložené na schválenie na najbližšom rokovaní RVH 

Riadne zasadnutie RVH 

Termín: 26. október 2022 

              10:00 hod. 

Forma: prezenčne, resp. hybridne (prezenčne a online) 

Program zasadnutia: Prerokovanie a schvaľovanie správy z kontroly plnenia 

povinností súvisiacich s VUPCH akademických zamestnancov TnUAD, 

Pravidelných hodnotiacich správ garantov za akademický rok 2021/2022 vrátane 

návrhu opatrení, rôzne 
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Proces schvaľovania Pravidelných hodnotiacich správ fakúlt/CUP a TnUAD za akademický rok 2021/2022  

Termín: 15.-19. november 

2022 

Forma: zverejnenie a sprístupnenie pravidelných hodnotiacich správ za akademický 

rok 2021/2022 členom RVH v SharePointe RVH TnUAD 

Riadne zasadnutie RVH 

Termín: 14. december 2022 

              10:00 hod. 

Forma: prezenčne, resp. hybridne (prezenčne a online) 

Program zasadnutia: Prerokovanie a schvaľovanie pravidelných hodnotiacich správ 

fakúlt/CUP a TnUAD  za akademický rok 2021/2022 vrátane návrhu opatrení, 

schválenie plánu harmonogramu činností RVH na rok 2023, rôzne 

 

K bodu 10: 

Rôzne 

- Predsedníčka RVH TnUAD informovala prítomných o postupe podávania žiadostí 

o zosúladenie existujúcich študijných programov v zmysle Pravidiel pre vnútorný systém 

zabezpečenia a hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania, tvorivej činnosti 

a ďalších s nimi súvisiacich činností na TnUAD v Trenčíne. 

- Predsedníčka RVH TnUAD informovala členov RVH TnUAD o dvoch podaných 

žiadostiach o zosúladenie študijného programu prvého stupňa materiálové inžinierstvo 

a počítačová podpora materiálového inžinierstva na Fakulte priemyselných technológií  

v Púchove, ktoré boli doručené RVH TnUAD. V zmysle Pravidiel pre vnútorný systém 

zabezpečenia a hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania, tvorivej činnosti 

a ďalších s nimi súvisiacich činností na TnUAD v Trenčíne, požiadala členov RVH 

TnUAD o zaslanie pripomienok k predloženým materiálom predsedníčke RVH TnUAD 

v termíne do 10.01.2022. Následne predsedníčka RVH TnUAD predloží dokumentáciu 

týkajúcu sa žiadostí o zosúladenie študijných programov na expertné posúdenie Pracovnej 

skupine pre študijný odbor 36. Strojárstvo, resp. vráti žiadateľovi za účelom vykonania 

nápravných opatrení. 

 

K bodu 11: 

Ukončenie 

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

RVH TnUAD.  

 

V Trenčíne 15. decembra 2021 

 

Zapísala: 

Bc. Danka Matejková 

 

Overili: 

prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD., v. r. 

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

 

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

                                                                predsedníčka Rady pre vnútorné hodnotenie TnUAD 


