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Zápisnica z 1. zasadnutia RVSK dňa 22. 03. 2022 

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

prof. D. Kačíková, prof. I. Klement, Bc. P. Maškovičová, prof. F. Petrovič, prof. E. Pivarčiová, 

prof. Ľ. Scheer, Ing. Uhrín 

Ospravedlnený: Ing. R. Patráš 

 

Program  

1 Otvorenie 

2 Odovzdanie menovacích dekrétov členom RVSK 

3 Schválenie návrhu programu zasadnutia RVSK 

4 Voľba podpredsedu RVSK 

5 Schválenie harmonogramu zasadnutí RVSK v roku 2022 

6 Informácia o Stálych pracovných skupinách 

7 Informácia o Programových radách 

8 Informácia o počtoch zosúlaďovaných a rušených študijných programoch na TU vo Zvolene 

9 Informácia o počtoch zosúlaďovaných a rušených odboroch habilitačného a inauguračného 

konania na TU vo Zvolene 

10 Rôzne 

11 Záver 

 

K bodu 1: 

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

 

K bodu 2: 

Predseda RVSK odovzdal prítomným členom RVSK menovacie dekréty. Zdôraznil dôležitosť práce 
v tomto orgáne v súvislosti s napĺňaním štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania aj s ich periodickou evaluáciou. Členov RVSK informoval, že menovací 
dekrét ospravedlnenému členovi RVSK odovzdal 21. 03. 2022. 

 

K bodu 3: 

Predseda RVSK vyzval členov RVSK na doplnenie navrhnutého programu zasadnutia. Členovia RVSK 
nemali doplňujúce návrhy. Navrhnutý program bol jednomyseľne schválený. 
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K bodu 4: 

V súlade  s čl. 13, ods. 1), písm. a) Organizačnej smernice číslo 4/2021 Vnútorný systém 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Technickej univerzity vo Zvolene (R-12245/2021) 

predseda RVSK navrhol na podpredsedu RVSK prof. RNDr. Danicu Kačíkovú, PhD. MSc., a následne dal 

o návrhu hlasovať. Výsledky hlasovania: 

- počet prítomných členov RVSK: 10 

- počet hlasov za: 9 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 1 

Uznesenie 1.4 

RVSK schvaľuje prof. RNDr. Danicu Kačíkovú, PhD. MSc., za podpredsedu RVSK. 

 

K bodu 5: 

Predseda RVSK predstavil indikatívny návrh harmonogramu zasadnutí RVSK v roku 2022. Navrhnuté 

termíny – 2. zasadnutie: 20. 04. 2022, 3. zasadnutie: 16. 06. 2022, 4. zasadnutie: 27. 10. 2022. 

K navrhnutému harmonogramu sa vyjadril prof. Scheer, ktorý uviedol, že v termíne 2. zasadnutia 

nebude prítomný. Predseda RVSK dal o návrhu hlasovať. Výsledky hlasovania: 

- počet prítomných členov RVSK: 10 

- počet hlasov za: 10 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 

Uznesenie 1.5 

RVSK schvaľuje termíny zasadnutí RVSK v roku 2022 – 2. zasadnutie: 20. 04. 2022, 3. zasadnutie:  
16. 06. 2022, 4. zasadnutie: 27. 10. 2022. 

 

K bodu 6: 

Predseda RVSK informoval členov RVSK, že na TU vo Zvolene bolo vytvorených 7 Stálych pracovných 

skupín (SPS), na Lesníckej fakulte: SPS Lesníctvo; na Drevárskej fakulte: SPS Drevárstvo, SPS 

Bezpečnostné vedy, SPS Umenie; na Fakulte ekológie a environmentalistiky: SPS Ekologické 

a environmentálne vedy; na Fakulte techniky: SPS Strojárstvo; SPS Ekonómia a manažment. Pre 

jednotlivé SPS uviedol aj personálne zloženie v kategóriách: interní členovia, externí členovia, študenti. 

Uznesenie 1.6 

RVSK berie na vedomie informáciu o počte a personálnom zložení Stálych pracovných skupín na TU 
vo Zvolene. 
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K bodu 7: 

Predseda RVSK predstavil vytvorené Programové rady (PR) pre jednotlivé študijné programy (ŠP)  

a stupne štúdia (I., II., III.) na fakultách TU vo Zvolene a pre univerzitné študijné programy (UŠP). 

Členom RVSK vysvetlil systém kreovania ich personálneho zloženia, t.j. výber piatich osôb 

zabezpečujúcich profilové predmety (vrátane osoby s hlavnou zodpovednosťou za ŠP), zástupcov 

zamestnávateľov a absolventov, zástupcov študentov ŠP. V diskusii vystúpil prof. Petrovič, ktorý 

uviedol skúsenosti s tvorbou orgánov vnútorného systému kvality na vlastnom pracovisku. 

Uznesenie 1.7 

RVSK berie na vedomie informáciu o počte a aktuálnom personálnom zložení Programových rád na 
TU vo Zvolene. 

 

K bodu 8: 

Predseda RVSK uviedol, že na základe predbežných informácií z fakúlt a UŠP, zo 135 akreditovaných 

ŠP v súčasnosti,  TU vo Zvolene ruší 57 ŠP a zosúlaďuje 78 ŠP, v tomto počte sú započítané ŠP 

uskutočňované v dennej a v externej forme. V diskusii vystúpil prof. Petrovič, ktorý upozornil na 

finančné náklady spojené s posudzovaním zosúladenia ŠP orgánmi Slovenskej akreditačnej agentúry 

pre vysoké školstvo (SAAVŠ) a potrebou zvážiť zosúlaďovanie ŠP, v ktorých dlhodobo študuje nízky 

počet študentov, najmä v prípade ŠP uskutočňovaných v externej forme. 

Uznesenie 1.8 

RVSK berie na vedomie informáciu o počte rušených a zosúlaďovaných ŠP na TU vo Zvolene. 

 

K bodu 9: 

Predseda RVSK uviedol, že TU vo Zvolene má priznané práva na uskutočňovanie habilitačných 

a inauguračných konaní (HIK) v 12 študijných odboroch, z ktorých bude zosúlaďovať HIK v 7 odboroch, 

z toho 2 na Lesníckej fakulte, 2 na Drevárskej fakulte, 2 na Fakulte ekológie a environmentalistiky, 1 na 

Fakulte techniky. 

Uznesenie 1.9 

RVSK berie na vedomie informáciu o počte rušených a zosúlaďovaných odboroch HIK na TU vo 
Zvolene. 

 

K bodu 10: 

Predseda RVSK, prof. Kropil, uviedol hlavné zásady vnútorného systému zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania s dôrazom na učenie, vyučovanie a hodnotenie zamerané na študenta, 
pravidelné externé hodnotenie kvality a potrebu prenosu najnovších poznatkov vedeckého výskumu 
do vzdelávania. 
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Prof. Petrovič upozornil na kvalitatívne požiadavky, ktoré musia spĺňať osoby zabezpečujúce v ŠP 
profilové predmety a nevyhnutnosť ich pracovného zaradenia minimálne na funkčné miesta docentov. 

Prof. Kropil pripomenul, že výber uvedených osôb ešte nie je vo všetkých PR úplne ukončený a aj 
v budúcnosti v súvislosti s periodických hodnotením ich kvality na základe vedecko-umeleckých 
a pedagogických charakteristík (VUPCH) a výstupov tvorivej činnosti (VTC), predpokladáme 
aktualizáciu a možnú výmenu. 

Ing. Uhrín sa informoval o podrobnostiach práce zástupcov študentov v RVSK. 

Prof. Kropil upriamil pozornosť študentov na obsah Organizačnej smernice číslo 4/2021 Vnútorný 
systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Technickej univerzity vo Zvolene  
(R-12245/2021) a uistil ich, že všetky ich otázky budú zodpovedané a postup práce vysvetlený 
predsedom a podpredsedom RVSK ešte pred nasledujúcim zasadnutím RVSK. Zdôraznil nezastupiteľnú 
a dôležitú úlohu zástupcov študentov v činnosti RVSK. 

 

K bodu 11: 

Predseda RVSK poďakoval všetkým členom za aktívnu účasť na 1. zasadnutí RVSK na TU vo Zvolene 
a ukončil rokovanie. 

 

Zapísala: prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD. MSc. 

 

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

Predseda RVSK 

 

 


