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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Rady kvality Technickej univerzity vo Zvolene, 

konaného dňa 30.05.2017 o 13:00 h v konferenčnej miestnosti B-307, R-TU 

 

 

Prítomní: RNDr. Andrej Jankech, PhD., doc. Ing. Helena Čierna, PhD., Mgr. Natália 

Vdolečková,  Ing. Pavol Gejdoš, PhD.,  prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD.,  

prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD.,   prof. Ing. Ľubomír Scheer, CSc.,  doc. Dr. 

Ing. Jaroslav Šálka, doc. Ing. Branislav Oláh, PhD., Bc. Ivan Hapčo, Bc. Klára 

Báliková 

 

Ospravedlnení:   doc. Ing. Josef Drábek, CSc.,  Ing. Erik Nosáľ,  Bc. Juraj Poništ,  Bc. Dušan 

Suchý  

 

Program: 

1. Vyhodnotenie Cieľov kvality TUZVO za rok 2016 

2.    Návrh Cieľov kvality TUZVO na rok 2017 

3.    Hodnotiaca správa vnútorného systému kvality (odpočet k 31. 5. 2017) 

5.    Rôzne 

 

 

Rokovanie Rady kvality Technickej univerzity vo Zvolene otvoril a viedol RNDr. Andrej 

Jankech, PhD. – predseda Rady kvality TU vo Zvolene.  

 

RNDr. Jankech privítal členov Rady kvality TU vo Zvolene a predniesol návrh programu 

rokovania RK TUZVO.  

 

 

K bodu 1 

Vyhodnotenie Cieľov kvality TUZVO za rok 2016 

Predseda RK TUZVO RNDr. Jankech informoval prítomných o výsledkoch vyhodnotenia 

Cieľov kvality TUZVO za rok 2016:  

 Cieľ č. 1 bol splnený. 

 Cieľ č. 2 sa plní. 

 Cieľ č. 3 sa dlhodobo plní. 

 Cieľ č. 4 bol splnený čiastočne (kategórie B a C boli splnené, A1  nie).  

 Cieľ č. 5 bol splnený. 

 Cieľ č. 6 bol splnený. 

 

Rada kvality TU vo Zvolene vyhodnotenie Cieľov kvality TUZVO za rok 2016 schválila s 

pripomienkami.  
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K bodu 2 

Návrh Cieľov kvality TUZVO na rok 2017 

Predseda RK TUZVO RNDr. Jankech predložil návrh Cieľov kvality TUZVO na rok 2017.  

K návrhu cieľov odzneli tieto pripomienky: 

 k cieľu č. 1 

 Bc. Hapčo podotkol, že nízky počet uchádzačov nemusí byť len vplyvom 

demografického vývoja, ale napr. aj nárastom  počtu univerzít. 

 doc. Šálka navrhol z cieľa 1 vynechať vplyv demografického vývoja. 

 

 k cieľu č. 2 

 doc. Šálka navrhol založiť Spolok absolventov. 

 prof. Scheer upozornil, že je to skôr záležitosť fakúlt ako univerzity. 

 

 k cieľu č. 3 

 prof. Kačíková a doc. Šálka navrhli zmeniť formuláciu cieľa „Vybudovať a zabezpečiť 

efektívnu prevádzku centra transferu technológií s dôrazom na komercionalizáciu 

výsledkov výskumu“ v znení „Vypracovať projekt pre zriadenie centra transferu 

technológií s dôrazom na komercionalizáciu výsledkov výskumu“. 

 

Na základe diskusie sa Rada kvality TU vo Zvolene rozhodla do návrhu cieľov zaradiť nový 

cieľ č. 4  a ostatné ciele posunúť. 

 

 k cieľu č. 4 

 zaradiť nový cieľ č. 4. 

Zvýšenie počtu publikácií a výstupov vedy a výskumu na TUZVO a fakultách v 

rokoch 2017 – 2019 zvyšovaním podielu výstupov v kategóriách B a C o 10% oproti 

rokom 2014 – 2016. 

 

 k cieľu č. 5 

 doc. Oláh navrhol zamerať sa na profesijný rast, nie poradenské služby, skúsiť 

v ankete položiť otázku, či by mali zamestnanci záujem napríklad o podporný program 

v manažmente. 

 doc. Čierna informovala prítomných o tom, že formou ankety sa bude zisťovať, o čo 

konkrétne, o aké služby majú zamestnanci záujem. 

 

 k cieľu č. 6   a   k cieľu č. 7   

 bez pripomienok 
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Rada kvality TU vo Zvolene návrh Cieľov kvality TUZVO na rok 2017 schválila 

s pripomienkami. 

Pripomienky boli zapracované, materiál sa zašle na odsúhlasenie e-mailom všetkým členom 

RK TUZVO a pôjde do vedenia TU na schválenie.  

 

 

K bodu 3 

Hodnotiaca správa vnútorného systému kvality (odpočet k 31. 5. 2017) 

 

Predseda RK TUZVO RNDr. Jankech predniesol Hodnotiacu správu vnútorného systému 

kvality.  

Rada kvality TU vo Zvolene Hodnotiacu správu vnútorného systému kvality schválila bez 

pripomienok.  

 

 

K bodu 4 

Rôzne 

V diskusii k predloženým návrhom odzneli pripomienky:  

 

 Doc. Ing. Helena Čierna, PhD. informovala členov Rady kvality TU vo Zvolene 

o prípravných prácach na zavedenie systému manažérskej kvality na TUZVO, ktorého 

výsledkom bude udelenie certifikátu kvality. 

 Ing. Gejdoš podotkol, že systém kvality ostáva, len bude zdokladovaný, bude mať 

pravidlá, systém, ohodnotenie.  

Všetci prítomní členovia Rady kvality TU vo Zvolene súhlasili so zavedením systému.  

 

Predseda Rady kvality TU vo Zvolene RNDr. Andrej Jankech, PhD. poďakoval prítomným 

členom za ich účasť na zasadnutí RK TUZVO a ukončil rokovanie. 
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U z n e s e n i a  

zo zasadnutia Rady kvality Technickej univerzity vo Zvolene konaného dňa 

30.05.2017 

 

Rada kvality TU vo Zvolene 

1. Schvaľuje: 

 

a) Vyhodnotenie Cieľov kvality TUZVO za rok 2016 s pripomienkami 

b) Návrh Cieľov kvality TUZVO na rok 2017 s pripomienkami  

c) Hodnotiacu správu vnútorného systému kvality bez pripomienok 

 

 

 

 

 

 RNDr. Andrej Jankech, PhD.       

 predseda RK TU vo Zvolene 

 

 

 

 

Zvolen, 30.05.2017 


