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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1) Technická univerzita vo Zvolene (ďalej len „TUZVO“) ako významná vzdelávacia, vedecká 

a umelecká inštitúcia, má vo svojom dlhodobom zámere jasne vymedzené poslanie, ktoré 

dôsledne napĺňa prostredníctvom stratégie a procesov zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania, kvality výskumnej činnosti, vývojovej činnosti, umeleckej činnosti alebo ďalšej 

tvorivej činnosti. 

2) Vedecká rada TUZVO dňa 14. 12. 2021 schválila Organizačnú smernicu č. 4/2021 Vnútorný systém 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej len 

„OS č. 4/2021“) v súlade so zákonom NR SR č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality 

vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3) Politiky kvality na TUZVO vychádzajú zo Štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania, Štandardov pre študijný program a Štandardov pre habilitačné 

konanie a konanie na vymenúvanie profesorov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 

školstvo z 2. júla 2020. 

4) Politiky kvality na TUZVO (ďalej aj „politiky“) sú integrálnou súčasťou vnútorného systému 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUZVO (ďalej len „vnútorný systém“). Ich 

základným princípom je prijatie primárnej zodpovednosti za kvalitu na všetkých súčastiach 

TUZVO, na všetkých úrovniach a vo všetkých aspektoch. 

 

Článok 2  

Politiky kvality na Technickej univerzite vo Zvolene 

1) TUZVO využíva formalizované štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a vnútornú akreditáciu 

študijných programov vo všetkých stupňoch a formách vysokoškolského vzdelávania. 

2) Prijaté politiky zaručujú učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta.  

3) TUZVO má zavedené, uplatňované, zverejnené a ľahko prístupné konzistentné pravidlá pre všetky 

fázy životného cyklu študenta. 

4) Politiky kvality garantujú transparentný, objektívny a odborne fundovaný výber vysokoškolských 

učiteľov umožňujúci medziinštitucionálnu, medzisektorovú a medzinárodnú mobilitu.  

5) TUZVO vytvára dostatočné zdroje na komplexné zabezpečenie štúdia a podporu študentov. 

6) Systematicky zhromažďované, spracúvané, analyzované a vyhodnocované informácie sú 

využívané v efektívnom strategickom, taktickom a operatívnom riadení. 

7) TUZVO zverejňuje jasné, presné, adekvátne a aktuálne informácie o študijných programoch a ich 

absolventoch, o implementácii a fungovaní vnútorného systému, dosiahnutých výsledkoch 

a prijatých opatreniach. 
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8) Súčasťou politík je aj priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie a periodické schvaľovanie 

študijných programov, dosiahnutých výsledkov vzdelávania, priestorových, personálnych, 

materiálnych, informačných a finančných zdrojov. 

9) Súčasťou politík je aj priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie platných práv 

habilitačného konania a inauguračného konania  na TUZVO. 

10) Súčasťou politík je aj priebežné monitorovanie a periodické evalvovanie kritérií na hodnotenie 

úrovne kvality tvorivej činnosti, ktoré posudzujú originalitu, rigoróznosť a dosah vplyvu každého 

výstupu so zohľadnením osobitostí tvorivých činností a ich hodnotenia v príslušnom odbore.  

11) TUZVO cielene získava spätnú väzbu k svojim činnostiam, rozhodnutiam a výsledkom od 

zainteresovaných strán alebo autorít z praxe, aby bola schopná validovať svoje výsledky a 

inšpirovať sa pri ďalšom rozvoji TUZVO zlepšenými a inovovanými procesmi a službami 

v pedagogickej a vedecko-výskumnej oblasti. 

12) TUZVO podstupuje pravidelné externé hodnotenie zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania na TUZVO s cieľom uistiť sa, že vnútorný systém je rozvíjaný a implementovaný 

v súlade s aktuálnymi štandardmi pre vnútorný systém. 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

1) Politiky kvality na TUZVO rešpektujú  všetky súčasti TUZVO, všetci zamestnanci a všetci partneri 

TUZVO. 

2) Politiky kvality na TUZVO sa do praxe implementujú v súlade so stratégiou a procesmi 

zabezpečovania a vnútorného hodnotenia kvality v zmysle OS č. 4/2021. 

3) Zmeny a doplnenia tohto vnútorného predpisu je možné vykonať len formou očíslovaných 

dodatkov po vyjadrení Akademického senátu TUZVO a schválení Vedeckou radou TUZVO. 

4) Tento vnútorný predpis bol schválený Akademickým senátom TUZVO dňa 22. 06. 2022 a schválený 

Vedeckou radou TUZVO dňa 23. 06. 2022. 

5) Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Vedeckou radou TUZVO. 

 

 

 

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., v. r. 

Rektor Technickej univerzity vo Zvolene 

 


