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R – 11728/2022; 6626/2022/RVSK 

Zápisnica zo 4. zasadnutia RVSK dňa 12. 12. 2022 

Prítomní (podľa prezenčnej listiny): prof. R. Kropil, Ing. J. Jendruch, prof. D. Kačíková, 

prof. I. Klement, Bc. P. Maškovičová, Ing. I. Patráš, prof. F. Petrovič, prof. E. Pivarčiová, 

Ing. R. Uhrín, Ing. M. Polačeková 

Ospravedlnení: prof. J. Gáper, prof. Ľ. Scheer 

Pozvaný: RNDr. A. Jankech 

 

Program  

1 Otvorenie 

2 Schválenie návrhu programu zasadnutia RVSK 

3 Informácia o príprave Žiadosti o posúdenie súladu vnútorného systému zabezpečovania kvality 

podľa § 24 zákona č. 269/2018 Z. z. 

4 Schválenie Vnútornej hodnotiacej správy o implementácii vnútorného systému 

zabezpečovania kvality 

5 Rôzne 

6 Záver 

 

K bodu 1: 

Rokovanie otvoril a viedol predseda RVSK, Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

 

K bodu 2: 

Predseda RVSK vyzval členov RVSK na doplnenie navrhnutého programu zasadnutia. Členovia RVSK 

nemali doplňujúce návrhy. Navrhnutý program bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 3: 

Predseda RVSK požiadal podpredsedníčku RVSK prof. Kačíkovú o podanie informácie o príprave 

Žiadosti o posúdenie súladu vnútorného systému zabezpečovania kvality podľa § 24 zákona č. 

269/2018 Z. z. Prof. Kačíková informovala členov o príprave žiadosti, ktorej prílohou je Vnútorná 

hodnotiaca správa o implementácii vnútorného systému zabezpečovania kvality. Pravidlá na 

vypracovanie hodnotiacej správy vydala Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ). 

Prof. Kačíková a prorektor pre pedagogickú prácu RNDr. Andrej Jankech, PhD. sa zúčastnili niekoľkých 
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online stretnutí s Oddelením akreditačných činností SAAVŠ zameraných na vypracovanie hodnotiacej 

správy. Prof. Kačíková uviedla, že hodnotiaca správa slúži na 2 účely. V prvom rade má preukázať, že 

univerzita napĺňa kvality vysokoškolského vzdelávania a že všetky predpisy a vnútorné normatívne akty 

sú vypracované podľa platných zákonov. Na druhej strane sa bude v určitých obdobiach hodnotiaca 

správa vypracovávať znova, aby bolo preukázané reflektovanie na zmeny. Členovia RVSK vzali 

informáciu o príprave Žiadosti o posúdenie súladu vnútorného systému zabezpečovania kvality na 

vedomie bez pripomienok. 

Uznesenie 4.3 

RVSK berie na vedomie informáciu o príprave Žiadosti o posúdenie súladu vnútorného systému 

zabezpečovania kvality bez pripomienok. 

 

K bodu 4: 

Predseda RVSK vyzval prof. Kačíkovú o predstavenie Vnútornej hodnotiacej správy o implementácii 

vnútorného systému zabezpečovania kvality. Prof. Kačíková predstavila hodnotiacu správu a opísala 

jednotlivé časti správy. Uviedla, že súčasťou hodnotiacej správy sú ďalšie prílohy: 1. Zoznam študijných 

programov s opismi ŠP a osobami zabezpečujúcimi profilové predmety. 2. Zoznam habilitačných a 

inauguračných konaní s opismi práv a osobami zabezpečujúcimi kvalitu odboru. 3. Ukazovatele na 

vyhodnocovanie štandardov kvality.  

Predseda RVSK poďakoval prof. Kačíkovej za predstavenie a aj za vypracovanie hodnotiacej správy 

spolu s prorektormi RNDr. Jankechom a prof. Šálkom. Ďalej poďakoval aj fakultám, dekanom, 

prodekanom a všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali na vypracovaní podkladov a dokumentov 

potrebných k hodnoteniu vnútorného systému kvality. 

V následnej diskusii predseda RVSK uviedol, že Technická univerzita vo Zvolene poskytovala 135 

študijných programov a po zosúladení zostalo 78 študijných programov. Redukcia sa týkala viac ako 

1/3 aj s ohľadom na vývoj študijných programov. 

V ďalšej diskusii vystúpil prof. Petrovič, ktorý uviedol, že za vypracovaním hodnotiacej správy aj 

všetkých podkladov bolo kvantum práce. Prof. Petrovič upozornil na chybu v hodnotiacej správe, je 

potrebné opraviť v tabuľke na strane 18 „Magisterské programy v cudzom jazyku“ na „Inžinierske 

programy v cudzom jazyku“. Ing. Uhrín upozornil na nesprávne uvedený študijný odbor v kapitole 5.2. 

Namiesto Environmentálna a výrobná technika má byť uvedené Strojárstvo.  

V diskusii ďalej vystúpil Ing. Patráš, ktorý ocenil vykonanú prácu a uviedol, že materiál pôsobí 

komplexne, vďaka čomu sa odtiaľ môžu pri vnútornom hodnotení na úrovni rektorátu, dekanátov, 

katedier vytiahnuť dôležité informácie. Ing. Patráš sa zaujímal o dotazník absolventov, koľko 

dotazníkov sa odoslalo a koľko absolventov dotazníky vyplnilo. RNDr. Jankech uviedol, že sa za 

posledných 5 rokov odoslalo 2200 dotazníkov a vrátilo sa 500. Ďalej Ing. Patráš informoval o portáli 

www.uplatnenie.sk, na ktorom sa pred niekoľkými rokmi dalo zistiť ako sa uplatnili absolventi vysokých 

škôl. Ale ako podotkol, problém je v tom, že tento portál sa neaktualizuje. Ing. Patráš sa tiež zaujímal 

o spoluprácu s praxou a zamestnávateľmi. Predniesol myšlienku zorganizovania stretnutí, kde by boli 

http://www.uplatnenie.sk/
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pozvaní zamestnávatelia. Ďalej pripomenul, že v hodnotiacej správe je potrebné do zoznamu skratiek 

doplniť skratku VSK. 

Predseda RVSK uviedol informáciu v rámci prieskumu uplatnenia absolventov, z ktorého vyplynulo, 

že až 64% absolventov pracuje vo vyštudovanom odbore. Podotkol, že vzhľadom na trh práce nie je 

jednoduché uplatniť sa v odbore, ale vďaka heterogénnemu štúdiu a rôznemu zameraniu predmetov 

počas štúdia sa absolventi vedia uplatniť aj v inej oblasti. Prof. Kropil informoval o chýbajúcej spätnej 

väzbe od zamestnávateľov, ale tiež uviedol, že s kľúčovými partnermi z praxe sú uzavreté systémové 

dohody a zmluvy a individuálna spolupráca s menšími firmami funguje na úrovni katedier. Uvítal však 

myšlienku stretnutí so zamestnávateľmi. 

Predseda RVSK predniesol návrh na schválenie Vnútornej hodnotiacej správy o implementácii 

vnútorného systému zabezpečovania kvality s pripomienkami.  

Predseda RVSK dal o návrhu hlasovať. Výsledky hlasovania: 

- počet prítomných členov RVSK: 9 

- počet hlasov za: 9 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 

Uznesenie 4.4 

RVSK jednomyseľne schvaľuje Vnútornú hodnotiacu správu o implementácii vnútorného systému 

zabezpečovania kvality s pripomienkami . 

 

K bodu 5: 

Predseda RVSK informoval o termíne podania Žiadosti o posúdenie súladu vnútorného systému 

zabezpečovania kvality, ktorý je 31.12.2022. Prof. Kačíková uviedla, že do hodnotiacej správy budú 

zapracované pripomienky RVSK a žiadosť s prílohami bude odoslaná na validáciu do informačného 

systému SAAVŠ v týždni od 19. 12. 2022. 

 
K bodu 6: 

Predseda RVSK poďakoval všetkým členom za aktívnu účasť na 4. zasadnutí RVSK na TU vo Zvolene 

a ukončil rokovanie. 

 
 
Zapísala: Ing. Miriam Polačeková 
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Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., v. r. 

       Predseda RVSK 


