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Zápisnica z 2. zasadnutia RVSK dňa 06. 06. 2022 

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

prof. D. Kačíková, prof. I. Klement, Bc. P. Maškovičová, Ing. I. Patráš, prof. F. Petrovič, 

prof. E. Pivarčiová, prof. Ľ. Scheer, Ing. R. Uhrín, Ing. M. Polačeková 

Ospravedlnený: - 

 

Program  

1 Otvorenie 

2 Schválenie návrhu programu zasadnutia RVSK 

3 Schválenie Stálych pracovných skupín 

4 Informácia o zložení Programových rád 

5 Schválenie zoznamu zosúlaďovaných a rušených študijných programov na TU vo Zvolene 

6 Schválenie hodnotiteľov zosúlaďovaných ŠP a termínu na ich správy 

7 Schválenie Pokynov pre zainteresované strany na vnútornom systéme zabezpečovania kvality 

na TU vo Zvolene pri zosúlaďovaní ŠP so štandardmi kvality 

8 Informácia o zosúlaďovaných a rušených odboroch habilitačného a inauguračného konania na 

TU vo Zvolene 

9 Rôzne 

10 Záver 

 

K bodu 1: 

Rokovanie otvoril a viedol predseda RVSK, Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. Odovzdal menovací 
dekrét tajomníčke RVSK, Ing. M. Polačekovej. 

 

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

skupín (SPS). Personálne zloženie a členov SPS predstavila podpredsedníčka RVSK prof. Kačíková. 

Uviedla, že jednotliví členovia SPS boli na návrh dekanov schválení vo Vedeckých radách fakúlt 

a študenti schválení Akademickým senátom TUZVO. V diskusii vystúpil Ing. Uhrín s otázkou, či je možné 
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doplniť do SPS ďalších študentov. Podpredsedníčka RVSK sa vyjadrila, že to zatiaľ nie je možné, keďže 

jednotliví študenti už boli schválení Akademickým senátom TUZVO. V budúcnosti sa však budú na 

návrh študentskej časti Akademického senátu dopĺňať do SPS ďalší študenti. 

Predseda RVSK dal o návrhu zloženia SPS hlasovať. Výsledky hlasovania: 

- počet prítomných členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 

Uznesenie 2.3 

RVSK jednomyseľne schvaľuje personálne zloženie a členov Stálych pracovných skupín na TU vo 
Zvolene. 

 

K bodu 4: 

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). 

Podpredsedníčka RVSK informovala členov RVSK o personálnom zložení a jednotlivých členoch PR. 

Prof. Petrovič sa zaujímal, prečo sú niektoré ŠP uvedené spolu a iné nie. Podpredsedníčka uviedla, že 

tieto ŠP majú rovnakú Programovú radu. 

Uznesenie 2.4 

RVSK berie na vedomie informáciu o personálnom zložení a členoch Programových rád na TU vo 

Zvolene. 

 

K bodu 5: 

Predseda RVSK informoval členov RVSK o doručení žiadostí dekanov fakúlt a prorektora pre PP 

o zosúladenie, resp. zrušenie študijných programov v súlade s Organizačnou smernicou č. 4/2021 

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania TU vo Zvolene. 

Podpredsedníčka RVSK predstavila zoznam zosúlaďovaných a rušených ŠP na jednotlivých fakultách 

a univerzitných študijných programoch. Prof. Petrovič sa informoval, či nedôjde k zmene dĺžky 

externého štúdia.  

Predseda RVSK dal hlasovať o návrhu na zosúladenie a zrušenie ŠP. Výsledky hlasovania: 

- počet prítomných členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 

Uznesenie 2.5 

RVSK jednomyseľne schvaľuje zoznam zosúlaďovaných a rušených študijných programov na TU vo 
Zvolene. 
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K bodu 6: 

Predseda RVSK uviedol, že je potrebné schváliť hodnotiteľov zosúlaďovaných študijných programov 

na TU vo Zvolene. Konkrétny návrh hodnotiteľov predstavila predsedníčka RVSK prof. Kačíková. 

Informovala členov RVSK, že jednotlivých hodnotiteľov ŠP vyberali a navrhovali spolu s prorektorom 

RNDr. A. Jankechom zo schválených Stálych pracovných skupín. Podpredsedníčka RVSK tiež 

informovala o termíne školenia pre posudzovateľov, ktoré sa bude konať 15.06.2022. 

V ŠP Výrobná technika a manažment výrobných procesov na Fakulte techniky navrhuje 

podpredsedníčka RVSK zmeniť posudzovateľa študenta Bc. L. Magulu, ktorý má v súčasnej dobe už 

ukončené štúdium, na Ing. L. Hudeca. Prof. Klement navrhol zmeniť v ŠP Drevárstvo s podporou IT 

a Drevárske inžinierstvo na Drevárskej fakulte posudzovateľa doc. H. Paluša na prof. J. Štefka.  

V diskusii sa Ing. Uhrín zaujímal, prečo nemôže ŠP hodnotiť študent, ktorý ten istý ŠP študuje. 

Predseda RVSK informoval, že je to dôležité kvôli zachovaniu objektivity a nezávislosti hodnotenia. 

Ing. Patráš dal k tejto téme pripomienku, že je možná konzultácia pri posudzovaní ŠP. Prof. Petrovič 

a prof. Pivarčiová vyslovili otázky, či je hodnotiteľ z TU vo Zvolene členom fakulty, kde sa uskutočňuje 

ŠP a či to nie je konflikt záujmov. Prof. Scheer sa zaujímal do akej miery je možné deklarovať náhodnosť 

posudzovania ŠP. Na všetky pripomienky odpovedali predseda a podpredsedníčka RVSK. 

 Predseda RVSK dal hlasovať o návrhu hodnotiteľov zosúlaďovaných ŠP. Výsledky hlasovania: 

- počet prítomných členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 

Uznesenie 2.6 

RVSK jednomyseľne schvaľuje hodnotiteľov zosúlaďovaných študijných programov na TU vo Zvolene. 

 

K bodu 7: 

Predseda RVSK predniesol návrh na schválenie Pokynov pre zainteresované strany na vnútornom 

systéme zabezpečovania kvality na TU vo Zvolene pri zosúlaďovaní ŠP so štandardmi kvality, ktoré sú 

Usmernením č. 1/2022 k Organizačnej smernici číslo 4/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania Technickej univerzity vo Zvolene. Obsah pokynov predniesla 

podpredsedníčka RVSK. Ing. Patráš sa v diskusii zaujímal, či pri posudzovaní viacerých ŠP je termín na 

vypracovanie hodnotiacej správy rovnaký ako pri posudzovaní jedného ŠP.  

Predseda RVSK dal o návrhu hlasovať. Výsledky hlasovania: 

- počet prítomných členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 

 

 



 

 

Technická univerzita vo Zvolene 
Rada pre vnútorný systém kvality 

T. G. Masaryka 24 
960 01 Zvolen 
rvsk@tuzvo.sk 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Strana 4 z 4 

Uznesenie 2.7 

RVSK jednomyseľne schvaľuje Pokyny pre zainteresované strany na vnútornom systéme 
zabezpečovania kvality na TU vo Zvolene pri zosúlaďovaní ŠP so štandardmi kvality. 

 

K bodu 8: 

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. Konkrétne odbory uviedla podpredsedníčka RVSK. 

Uznesenie 2.8 

RVSK berie na vedomie informáciu o zozname rušených a zosúlaďovaných odborov HIK na TU vo 
Zvolene. 

 

K bodu 9: 

Prof. Kačíková predniesla návrh na schválenie termínu 30.06.2022 na spracovanie hodnotiacich správ 
ŠP, vzhľadom aj na avizované školenie posudzovateľov ŠP 15.06.2022. Návrh bol jednomyseľne 
schválený. 

 Uznesenie 2.9 

RVSK jednomyseľne schvaľuje termín 30.06.2022 ako termín na odovzdanie hodnotiacich správ 
študijných programov. 

 

K bodu 10: 

Predseda RVSK poďakoval všetkým členom za aktívnu účasť na 2. zasadnutí RVSK na TU vo Zvolene 
a ukončil rokovanie. 

 

Zapísala: Ing. Miriam Polačeková 

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

Predseda RVSK 

 


