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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Rady kvality Technickej univerzity vo Zvolene, 

konaného dňa 31.05.2016 o 13:00 h v zasadacej miestnosti dekanátu DF 

 

 

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

Kučerová, doc. Ing. Josef Drábek, CSc., 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 Olah, PhD., Ivan 

Hapčo, Ing. Erik Nosáľ,  Bc. Juraj Poništ,  Bc. Dušan Suchý,  Bc. Klára Báliková 

 

Program: 

1. Vyhodnotenie Cieľov kvality TUZVO za rok 2015 

2.    Návrh Cieľov kvality TUZVO na rok 2016 

3.    Hodnotiaca správa vnútorného systému kvality (odpočet k 30. 4. 2016) 

4.    Prieskum spokojnosti zamestnancov TUZVO 

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 2015 

Predseda RK TUZVO RNDr. Jankech informoval prítomných o výsledkoch vyhodnotenia 

Cieľov kvality TUZVO za rok 2015:  

 Cieľ č. 1 bol splnený. 

 Cieľ č. 2 bol splnený. 

 Cieľ č. 3 bol vyhodnotený a je v riešení. 

 Cieľ č. 4 bol splnený.   

 Cieľ č. 5 bol splnený. 

 Cieľ č. 6 nebol splnený a je v riešení pre rok 2016. 

 

Rada kvality TU vo Zvolene vyhodnotenie Cieľov kvality TUZVO za rok 2015 schválila s 

pripomienkami.  
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K bodu 2 

Návrh Cieľov kvality TUZVO na rok 2016 

Predseda RK TUZVO RNDr. Jankech predložil návrh Cieľov kvality TUZVO na rok 2016.  

K návrhu cieľov odzneli tieto pripomienky: 

 k cieľu č. 1 

 prof. Samešová upozornila na preverenie skutočnosti možnosti vypĺňania dotazníkov 

nielen na prednášajúcich, ale aj na cvičiacich.  

 Ing. Gejdoš navrhol zaviesť medzi motivačné kritériá, aj hodnotenie pedagogického 

procesu. Konštatoval, že študenti nechcú hodnotiť kvalitu vzdelávania z dôvodu, že 

nevidia žiadne výsledky. Z pohľadu vyučujúcich je to preto, že učiteľ nie je ani 

ocenený, ani sankciovaný.  

 Ivan Hapčo podotkol, že aj študenti očakávajú, že zo zistených skutočností sa vyvodia 

príslušné opatrenia. Zároveň sa opýtal na dôvody, prečo nie je u všetkých predmetov 

možné vykonávať hodnotenia.  

 doc. Čierna navrhla hodnotiť aj voliteľný predmet končiaci zápočtom. 

 

 k cieľu č. 2 

 prof. Scheer navrhol konkretizovať nové procesy, pričom treba jasne formulovať aj 

cieľ. 

 

 k cieľu č. 4 

 doc. Šálka konštatoval, že motivácia písať monografie u zamestnancov je nižšia. 

Navrhol do budúcna prehodnotiť alebo vypustiť kategóriu A1. 

 

 k cieľu č. 5 

 prof. Kačíková navrhla zmeniť formuláciu cieľa „Minimálne 1x ročne zorganizovať 

neformálne stretnutie vedenia univerzity so zamestnancami a študentmi univerzity“ 

v znení „Zorganizovanie neformálnych stretnutí vedenia univerzity so zamestnancami 

a študentmi univerzity minimálne 1x ročne“.  

 

Rada kvality TU vo Zvolene návrh Cieľov kvality TUZVO na rok 2016 schválila 

s pripomienkami. 

 

 

K bodu 3 

Hodnotiaca správa vnútorného systému kvality (odpočet k 30. 4. 2016) 

 

Predseda RK TUZVO RNDr. Jankech predniesol Hodnotiacu správu vnútorného systému 

kvality. K tomuto bodu odzneli pripomienky: 
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 Prof. Scheer navrhol v správe odstrániť duplicity niektorých textov. Tiež upozornil, že 

zamestnanosť absolventov na úrovni 95%  nie je jednoznačná k odpočtu úloh 

k 30.4.2016. 

 prof. Kačíková odporučila doplniť číslovanie strán a zároveň k odpočtu plnenia úloh 

zmeniť túto časť tak, aby odpočet plnenia úloh v správe bol prehľadnejší.   

 

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

pripomienkami.  

 

 

K bodu 4 

Prieskum spokojnosti zamestnancov TUZVO 

 

K bodu 4 odzneli tieto pripomienky: 

 prof. Kačíková navrhla zmeniť formulácie k úvodnému textu a navrhla ďalšie 

formálne úpravy v texte dotazníka.  

 doc. Olah položil otázku, ako konkrétne budú využité poznatky získané prieskumom 

pre zlepšenie situácie na univerzite. 

 

K bodu 5 

Rôzne 

V diskusii k predloženým návrhom odzneli pripomienky:  

 prof. Samešová odporučila zváženie zavedenia povinnej účasti študentov na 

prednáškach a cvičeniach.  

 

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

členom za ich účasť na rokovaní 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 

31.05.2016 

 

Rada kvality TU vo Zvolene 

1. Schvaľuje: 

 

a) Vyhodnotenie Cieľov kvality TUZVO za rok 2015 

b) Návrh Cieľov kvality TUZVO na rok 2016 s pripomienkami  

c) Hodnotiacu správu vnútorného systému kvality s pripomienkami 

 

 

 

 

 

 RNDr. Andrej Jankech, PhD.       

 predseda RK TU vo Zvolene 

 

 

 

 

Zvolen, 31.05.2016 


