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ZÁPISNICA  

Č. 1/2021 Z ROKOVANIA   

RADY PRE VNÚTORNÝ SYSTÉM ZABEZPEČOVANIA KVALITY NA STU 

(Rada VSK) 
 

 
Termín konania: 28. apríla 2021 o 14,00 hod. 
Online formou prostredníctvom G-Suite, Google Meet 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Otvorenie  
2. Voľba predsedu Rady VSK 
3. Voľba podpredsedu Rady VSK 
4. Pracovné skupiny na posúdenie súladu v odboroch HaI konania 

5. Rôzne  
 
 
K bodu 1 - Otvorenie  

Prvé online rokovanie Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na STU (ďalej len Rada VSK) 
v mene Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka, povereného výkonom funkcie rektora STU 
otvoril doc. Ing. Peter Makýš, PhD., splnomocnený pre vnútorný systém kvality. Doc. Makýš privítal 
prítomných členov, predstavil seba a tajomníčku Rady VSK Ing. Silviu Karatini, ktorá zabezpečuje 
agendu Rady VSK. Ďalej predložil program rokovania Rady VSK, ktorý bol prijatý bez pripomienok a 
podal základné informácie týkajúce sa prípravy, tvorby a posudzovania podkladov na zosúladenie Hal 
konaní. Poznamenal, že do 30. apríla 2021 dekani fakúlt predložia rektorovi STU návrhy na začatie 
konania vo veci interného posúdenia podkladov na zosúladenie HaI konaní, čo je dôvodom toho, aby 
sa Rada VSK začala zoberať zložením pracovných skupín pre interné posúdenie podkladov na 
zosúladenie Hal konaní. Doc. Makýš sa poďakoval prítomným členom a odovzdal slovo prorektorovi 
pre vedu, výskum a PhD. štúdium prof. Ing. Alojzovi Kopáčikovi, PhD.   
Prorektor Kopáčik poznamenal, že vnútorný predpis č. 8/2021 „Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie 
podkladov na získanie práv na habilitačné konania a inauguračné konania na Slovenskej technickej 
univerzite v Bratislave“ je vydaný v súlade so Štandardmi pre habilitačné konanie a konanie na 
vymenúvanie profesorov zverejnenými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo, 
ktorými sa definuje súbor požiadaviek, ktorých plnením je podmienené udelenie akreditácie 
habilitačného konania a inauguračného konania na vysokých školách v Slovenskej republike. Ďalej 
prítomných členov Rady VSK informoval, že STU môže zosúladiť 40 HaI odborov na ktoré má právo a je 
tu ešte 37 odborov, o ktoré fakulty prejavili záujem. V závere dal do pozornosti, že k plneniu základných 
štandardov pre Hal odbory je potrebné predložiť dva základné súbory a to opis odboru a hodnotenie 
odboru.  Prof. Kopáčik sa poďakoval za pozornosť a s docentom Makýšom sa odpojili od rokovania 
Rady VSK. 
 
K bodu 2 - Voľba predsedu Rady VSK 

V ďalšom bode tajomníčka Rady VSK, Ing. Karatini informovala prítomných členov o postupe voľby  

predsedu Rady VSK. Prítomní členovia rady si spomedzi seba volili podpredsedu tajným hlasovaním, 

z dvoch nimi navrhnutých kandidátov. Technickú stránku tajného hlasovania cez informačný systém 
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AIS zabezpečovala Ing. Andrea Bujdáková, ktorá prítomným členom podala základné informácie 

týkajúce sa postupu hlasovania.  

 

Uznesenie č. 1/28.04.2021 

Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na STU tajným hlasovaním prítomných 

členov schválila väčšinou hlasov prof. Ing. Jána Murgaša, PhD. za predsedu. 

 

Výsledok tajného hlasovania:   

Počet členov Rady VSK:  19 

Počet hlasujúcich členov: 18 

Za:    15 

Proti:     0 

Zdržali sa:   1  

 

Výsledky hlasovania v informačnom systéme AIS videli všetci prítomní členovia Rady VSK.  

 

K bodu 3 - Voľba podpredsedu Rady VSK 

V tomto bode tajomníčka Rady VSK informovala prítomných členov o postupe tajnej voľby 

podpredsedu Rady VSK. Podpredsedu Rady VSK si prítomní členovia volili spomedzi dvoch členov rady. 

Technickú stránku tajného hlasovania cez informačný systém AIS zabezpečovala Ing. Andrea 

Bujdáková.  

 

Uznesenie č. 2/28.04.2021 

Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na STU tajným hlasovaním prítomných 

členov schválila väčšinou hlasov prof. Ing. Pavla Čičáka, PhD. za podpredsedu.  

 

Výsledok tajného hlasovania:   

Počet členov Rady VSK:  19 

Počet hlasujúcich členov: 18 

Za:    13 

Proti:     0 

Zdržali sa:   2  

 

Výsledky hlasovania v informačnom systéme AIS videli všetci prítomní členovia Rady VSK. 

 

K bodu 4 - Pracovné skupiny na posúdenie súladu v odboroch HaI konania 

Rokovanie rady VSK viedol novozvolený predseda prof. Murgaš, ktorý informoval členov o počte 

a zložení členov pracovných skupín pre posudzovanie Hal konania. Uviedol, že fakulty zaslali návrhy na 

členov pracovných skupín za jednotlivé Hal odbory. Tieto návrhy boli členom Rady VSK predložené 

priamo na zasadnutí. Prof. Murgaš požiadal členov rady, aby do nasledujúceho rokovania Rady VSK 

preverili zloženie budúcich spracovaných skupín. Dôvodom tohto preverenia je, aby žiaden navrhovaný 

člen pracovnej skupiny nebol v konflikte záujmov s predkladateľom návrhu. Členovia Rady VSK s týmto 

návrhom súhlasili. 
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K bodu 5 - Rôzne  

V poslednom bode predseda Rady VSK, prof. Murgaš stanovil nasledujúce zasadnutie Rady VSK na 3. 

mája 2021 o 14,00 hod. Poznamenal, že na tomto zasadnutí bude Rada VSK prerokovávať zloženie 

pracovných skupín pre posudzovanie Hal konania.   

 

 
 
Zapísala : Ing. Silvia Karatini  
tajomníčka Rady VSK 
 
 
 
Zápisnicu schválil: prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. 1 
predseda Rady VSK

                                                           
1 Originálny podpísaný doklad je uložený u tajomníčky Rady VSK 
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Prezenčná listina z online zasadnutia Rady VSK dňa 28. apríla 2021 
 

Zástúpenie Meno Účasť 

SvF prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. prítomný 

SvF prof. RNDr. Igor Medveď, PhD. prítomný 

SjF - ext. prof. Ing. Pavol Élesztős, CSc. prítomný 

SjF Dr.h.c. prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. prítomná 

FEI prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - predseda prítomný 

FEI prof. Ing. Vladimir Nečas, PhD. prítomný 

FCHPT prof. Ing. Ľudovit Jelemenský, DrSc. prítomný 

FCHPT prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. prítomný 

FAD -ext. prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. prítomný 

FAD prof. akad. sochár Peter Paliatka prítomný 

MTF prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. prítomný 

MTF prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. prítomný 

FIIT prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. - podpredseda prítomný 

FIIT - ext. prof. Ing. Marcel Harakaľ, PhD. prítomný 

UM - ext. Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prítomný 

Prax Ing. Pavol Kukura, PhD. prítomná 

Prax Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD. prítomný 

Študenti Bc. Milan Švolík (SvF) prítomný 

Študenti Bc. Marek Wadinger (FCHPT) prítomný 

Tajomníčka Ing. Silvia Karatini  prítomná 

Hostia: 

Zastúpenie  Meno Účasť 
splnomocnený pre vnútorný 
systém kvality doc. Ing. Peter Makýš, PhD. prítomný 

prorektor pre VaV prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. prítomný 
 


