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Spis. značka: 8-005/RVH/2021 

Zápisnica č. 2/2021 zo zasadnutia  

Rady pre vnútorné hodnotenie TnUAD zo dňa 27. októbra 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. Prerokovanie a schvaľovanie správy z kontroly plnenia povinností súvisiacich so 

zverejnením VUPCH akademických zamestnancov TnUAD za akademický rok 

2020/2021 

6. Prerokovanie a schvaľovanie Pravidelných hodnotiacich správ garantov za akademický 

rok 2020/2021 

7. Prerokovanie a schvaľovanie návrhov na zrušenie študijných programov 

uskutočňovaných na TnUAD 

8. Rôzne 

9. 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:   12 

Predsedníčka RVH TnUAD odovzdala v mene rektora doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., 

menovacie dekréty členom RVH TnUAD, ktorí neboli prítomní na ustanovujúcom zasadnutí 

dňa 10.06.2021.  

 

K bodu 2: 

Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice zo zasadnutia RVH TnUAD 

Členovia RVH TnUAD schválili nasledovné návrhy: 

1. za skrutátora: 

RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH 
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2. za overovateľov zápisnice: 

doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD. 

Ing. Eva Ivanová, CSc. 

 

V priebehu rokovania dočasne odišiel jeden člen RVH TnUAD. Počet prítomných členov RVH 

TnUAD oprávnených hlasovať sa znížil na 11. 

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 skrutátora RNDr. Vladimíra Meluša, PhD., MPH  a overovateľov 

zápisnice doc. PhDr. Ivetu Matišákovú, PhD. a Ing. Evu Ivanovú, CSc. 

 

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 

ustanovujúceho zasadnutia RVH TnUAD. Privítala aj spravodajcov piatich pracovných skupín 

schválených RVH TnUAD dňa 10.06.2021, ktorým odovzdala menovacie dekréty.  

Predsedníčka RVH TnUAD konštatovala, že v zmysle prijatého uznesenia 2/1/2021 zo dňa 

10.06.2021 sa uskutočnilo hlasovanie na pozície zástupcov študentov do pracovných skupín 

RVH TnUAD. Hlasovanie prebehlo tajne formou per rollam prostredníctvom aplikácie MS 

FORMS v termíne od 09.07.2021 od 10.00 hod. do 14.07.2021 do 12.00 hod. Záznam 

z hlasovania, ako aj zápisnica č. 1/2021 sú zverejnené v  SharePointe RVH TnUAD. 

Z predchádzajúceho zasadnutia RVH TnUAD nevyplynuli žiadne ďalšie úlohy. 

 

 

 



 

                              Rada pre vnútorné hodnotenie 

            Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

                                            Študentská 2 

                                         911 50  Trenčín 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Strana 3 z 6 

 

 

 

V priebehu rokovania sa vrátil jeden člen RVH TnUAD. Počet prítomných členov RVH 

TnUAD oprávnených hlasovať sa zvýšil na 12. 

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  12 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za   12 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti     0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania     0 

Záver hlasovania:  

RVH TnUAD schválila zápisnicu č. 1/2021 a záznam z hlasovania per rollam  

z predchádzajúceho zasadnutia RVH TnUAD. 

 

K bodu 5: 

Prerokovanie a schvaľovanie správy z kontroly plnenia povinností súvisiacich so 

zverejnením VUPCH akademických zamestnancov TnUAD za akademický rok 2020/2021 

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 31.08.2021 bolo 

v SharePointe zverejnených 161 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 08.10.2021 je zverejnená v SharePointe 

RVH TnUAD. V rámci diskusie boli identifikované aj iné nezhody. 

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

súvisiacich so zverejnením VUPCH akademických zamestnancov TnUAD za akademický rok 

2020/2021 a návrhu uznesenia s termínom na odstránenie nedostatkov do 19.11.2021. 

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  12 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za   12 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti     0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania     0 

Záver hlasovania:  

RVH TnUAD schválila s pripomienkami správu z kontroly plnenia povinností súvisiacich so 

zverejnením VUPCH akademických zamestnancov TnUAD za akademický rok 2020/2021. 

 

Uznesenie 1/2/2021  

RVH TnUAD poveruje 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.  
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RVH TnUAD poveruje kontrolórku TnUAD kontrolou vykonaných nápravných opatrení 

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

 

K bodu 6 

Prerokovanie a schvaľovanie Pravidelných hodnotiacich správ garantov za akademický 

rok 2020/2021 

Všetky 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 Pravidelné hodnotiace správy garantov v termíne 

do 30.09.2021. Spolu bolo v SharePointe zverejnených 59 Pravidelných hodnotiacich správ 

garantov pre všetky študijné programy realizované na TnUAD vo všetkých formách 

a jazykových mutáciách. 

Pracovné skupiny vypracovali Vyjadrenia pracovných skupín k Pravidelným hodnotiacim 

správam garantov o uskutočňovaní študijných programov, o ktorých následne informovali 

členov RVH TnUAD a zároveň prezentovali spravodajcovia príslušných pracovných skupín 

RVH TnUAD SWOT analýzy študijných programov. Tie boli následne podrobne diskutované.  

Predsedníčka RVH TnUAD dala hlasovať o schválení Pravidelných hodnotiacich správ 

garantov za akademický rok 2020/2021  

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  12 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za   12 

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 za akademický rok 2020/2021. 

Uznesenie 2/2/2021  

RVH TnUAD schvaľuje Pravidelné hodnotiace správy garantov za akademický rok 2020/2021 

a odporúča dekanom a vedúcim CUP sprostredkovať správy Radám pre študijný program 

a zapracovať výsledky SWOT analýz do novopripravovaných študijných programov. 

 

K bodu 7 

Prerokovanie a schvaľovanie návrhov na zrušenie študijných programov 

uskutočňovaných na TnUAD 

V zmysle článku 34 ods. 5 Pravidiel pre vnútorný systém zabezpečenia a hodnotenia kvality 

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

TnUAD v Trenčíne, môže RVH TnUAD rokovať o návrhu zrušenia existujúceho študijného 

programu aj bez posúdenia pracovnej skupiny. 

 

Predsedníčka RVH TnUAD dala hlasovať o návrhu zrušenia existujúcich študijných programov 

aj bez posúdenia pracovných skupín 

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  12 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za   12 
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Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti     0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania     0 

Záver 

RVH TnUAD schválila návrh zrušenia existujúcich študijných programov aj bez posúdenia 

pracovných skupín. 

Dekani fakúlt a vedúci CUP doručili predsedníčke RVH TnUAD 18 žiadostí na zrušenie 

študijných programov uskutočňovaných na TnUAD. Žiadosti sa týkali študijných programov, 

na ktorých nie sú v akademickom roku 2021/2022 zapísaní žiadni študenti. Žiadosti boli 

schválené v Radách pre študijný program a Vedeckými radami fakúlt/TnUAD.  

Predsedníčka RVH TnUAD dala hlasovať o zrušení existujúcich študijných programov: 

Počet prítomných členov RVH TnUAD oprávnených hlasovať:  12 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali za   12 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí hlasovali proti     0 

Počet členov RVH TnUAD, ktorí sa zdržali hlasovania     0 

Záver hlasovania:  

RVH TnUAD schválila zrušenie 18-tich študijných programov realizovaných na TnUAD.  

Uznesenie 3/2/2021 

RVH TnUAD schválila zrušenie nasledovných študijných programov a poverila predsedníčku 

RVH TnUAD o vykonanie zmien v informačnom systéme študijných programov MŠVVaŠ SR: 
 
 

Stupeň 

štúdia 
Študijný program 

Forma 

štúdia 
Študijný odbor Fakulta 

III. materiály - AJ D 36. Strojárstvo FPT 

III. materiály - AJ E 36. Strojárstvo FPT 

III. anorganické technológie a nekovové materiály - AJ D 
16. Chemické inžinierstvo a 

technológie 
CUP FG 

III. anorganické technológie a nekovové materiály - AJ E 
16. Chemické inžinierstvo a 

technológie 
CUP FG 

III. politológia - AJ D 26. Politické vedy CUP KP 

III. politológia - AJ E 26. Politické vedy CUP KP 

II. špeciálna strojárska technika E 36. Strojárstvo FŠT 

II. údržba špeciálnej mobilnej techniky E 36. Strojárstvo FŠT 

II. ľudské zdroje a personálny manažment - AJ D 8. Ekonómia a manažment FSEV 

II. verejné zdravotníctvo E 43. Verejné zdravotníctvo FZ 

II. verejné zdravotníctvo D 43. Verejné zdravotníctvo FZ 

II. fyzioterapia E 46. Zdravotnícke vedy FZ 

I. automobilové inžinierstvo - profesijne orientovaný D 36. Strojárstvo FŠT 

I. servis a opravy automobilov E 36. Strojárstvo FŠT 

I. špeciálna strojárska technika E 36. Strojárstvo FŠT 

I. 
materiály a technológie pre automobilový priemysel - 

profesijne orientovaný 
D 36. Strojárstvo FPT 

I. politológia - AJ D 26. Politické vedy CUP KP 

I. politológia - AJ E 26. Politické vedy CUP KP 



 

                              Rada pre vnútorné hodnotenie 

            Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

                                            Študentská 2 

                                         911 50  Trenčín 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Strana 6 z 6 

 

 

 

K bodu 8 

Rôzne 

- Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo zverejnila na svojej webovej stránke 

výsledky študentského prieskumu Akademická štvrťhodinka, ktorého cieľom bolo 

systematicky a porovnateľne zisťovať úroveň spokojnosti študentov vysokých škôl na 

Slovensku s ich štúdiom a študentským životom. Prieskum sa zoberal širokým spektrom 

otázok a zapojilo sa doň aj 335 študentov TnUAD. Výsledky prieskumu sú zverejnené na 

web stránke: Výsledky prieskumu - Akademická štvrťhodinka (saavs.sk). 

- TnUAD získala z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR nenávratný finančný 

príspevok k projektu „Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality VŠ vzdelávania 

na TnUAD“. Projekt sa zameriava najmä na tvorbu a revíziu vnútorných dokumentov 

a predpisov univerzity vrátane zabezpečenia ich prístupnosti pre uchádzačov a študentov zo 

zahraničia, reprofilizáciu pozícií v rámci vnútorného systému zabezpečenia a hodnotenia 

kvality vzdelávania, vzdelávanie zamestnancov podieľajúcich sa na zabezpečovaní štruktúr 

vnútorného systému zabezpečenia a hodnotenia kvality vzdelávania a koordináciu projektu. 

- Jednou z požiadaviek Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo je aj kvalita 

webových stránok s prepojením na aktuálne opatrenia. Z tohto dôvodu predsedníčka RVH 

TnUAD apeluje na všetky súčasti dôsledne kontrolovať prepojenie vnútorných predpisov 

TnUAD s webovými stránkami jednotlivých súčastí. 

 

K bodu 9 

Ukončenie 

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

RVH TnUAD. 
 

V Trenčíne 27. októbra 2021 
 

 

Zapísala: 

Bc. Danka Matejková 
 

 

Overili: 

doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD. 

Ing. Eva Ivanová, CSc. 
 

 

 

 

                  RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH 

                                                                predsedníčka Rady pre vnútorné hodnotenie TnUAD 

https://prieskum.saavs.sk/vysledky/

