
Zápis z Akreditačnej rady TUKE 

ZÁPIS  DÁTUM: 04.10.2021  ČAS: 13:00‐14:15 
MIESTO KONANIA:
R – TUKE 

VIEDOL  Lumnitzer, Ervin, prof. Ing. PhD. 

ZAPÍSAL  Tomášová, Daniela, Ing. 

AR TUKE 

ČÍSLO  MENO  PRÍTOMNOSŤ

1. Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. ospravedlnený 

2. prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. prítomný

3. prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc. prítomný 

4. prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. prítomný 

5. prof. Ing. Anton Panda, PhD. prítomný 

6. Ing. Jakub Palša prítomný 

Ing. Daniela Tomášová  prítomná 

Program 
Úvodné stretnutie členov Propagačnej komisie 

PROGRAM 

1. Otvorenie
2. Schválenie „Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského

vzdelávania na TUKE“ vo Vedeckej rade TUKE.
3. Ďalší postup prác pri zosúlaďovaní študijných programov so štandardami a

dobudovanie IS pre podporu vnútorného systému zabezpečenia kvality
vzdelávania na TUKE (res.tuke.sk).

4. Schválenie žiadostí fakúlt o zrušenie študijných programov.
5. Rôzne.

DISKUSIA  K bodu 1 ‐ Otvorenie 

Zasadnite otvoril  a viedol podpredseda AR TUKE, prof.  Lumnitzer,  ktorého vedením zasadnutia poveril 
predseda AR TUKE, prof. Kmeť. Privítal všetkých prítomných členov. Prof. Lumnitzer predložil program 
zasadnutia,  s ktorým  všetci  prítomní  členovia  AR  TUKE  súhlasili  a poznamenal,  že  prioritou  dnešného 
stretnutia  je  venovať  sa  návrhom  dekanov  fakúlt  na  zrušenie  študijných  programov  a navrhnúť  ďalší 
postup  prác  pri  zosúlaďovaní  študijných  programov  so  štandardami  a dobudovanie  IS  pre  podporu 



  
  
 

  
 

vnútorného systému zabezpečenia kvality vzdelávania na TUKE. 

DISKUSIA 
K bodu 2 ‐ Schválenie „Vnútorného systému zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania na TUKE“ vo Vedeckej rade TUKE. 

Prof.  Lumnitzer  informoval  prítomných,  že  na  Vedeckej  rade  TUKE  24.  9.  2021  bol  schválený  nový 
vnútorný  dokument  s  účinnosťou  od  1.10.2021  Vnútorný  systém  zabezpečovania  kvality 
vysokoškolského vzdelávania na TUKE. 

DISKUSIA 

K bodu 3 ‐ Ďalší postup prác pri zosúlaďovaní študijných programov so štandardami 
a  dobudovanie  IS  pre  podporu  vnútorného  systému  zabezpečenia  kvality 
vzdelávania na TUKE (res.tuke.sk). 

Prof.  Lumnitzer  informoval,  že  došlo  k posunu  harmonogramu  zosúlaďovania  vnútorného  systému 
kvality  vysokoškolského  vzdelávania  na  TUKE  a je  potrebné  venovať  sa  aj  dôležitej  súvisiacej  téme 
dobudovania  IS pre podporu  tohto vnútorného systému. Údaje, ktoré sa majú  zakomponovať do  IS by 
mali  vychádzať  z Opisu  študijného  programu,  ktorý  je  zverejnený  na  webovom  sídle  SAAVŠ;  údaje 
potrebné pre fungovanie Akreditačnej komisie TUKE; údaje o Rade študijného programu a ďalšie údaje 
vyplývajúce  z vnútorného  dokumentu  Vnútorný  systém  zabezpečovania  kvality  vysokoškolského 
vzdelávania na TUKE.   
Do diskusie sa prihlásil prof. Petráš, ktorý poznamenal, že vo Vedení TUKE bol schválený harmonogram 
prác  pre  zosúlaďovanie  vnútorného  systému  kvality  vysokoškolského  vzdelávania  na  TUKE  (pozn. 
harmonogram  bol  schválený  vo  Vedení  TUKE  13.  4.  2021)  a  tento  harmonogram  je  potrebné 
aktualizovať. 
V rámci  diskusie  vystúpil  prof.  Cimbala,  ktorý  navrhol,  že  v IS  by  mal  byť  vytvorený  okrem  iného  aj 
dotazník pre vyjadrenia zainteresovaných strán, ktorý by mal rovnaký základ pre všetky fakulty. Taktiež 
prof.  Cimbala  navrhol,  aby  TUKE  oznámila  zosúladenie  vnútorného  systému  so  štandardami  SAAVŠ 
k začiatku LS akademického roka 2021/2022. 
Prof.  Panda  navrhol  pripraviť  kontrolný  zoznam  prác  pre  fakulty,  ktoré  sú  potrebné  k zosúladeniu 
študijných programov so štandardami. 
 
AR  TUKE  hlasovala  o návrhu  termínu  na  oznámenie  o  zosúladení  vnútorného  systému  na  TUKE  so 
štandardami SAAVŠ: k 14. 2. 2022.  
Výsledok hlasovania:    
Počet prítomných členov AR TUKE:  5 

Počet hlasujúcich členov: 5 

Za: 5     

Proti: 0     

Zdržali sa: 0    

UZNESENIE 

Uznesenie č. 1/04.10.2021 
Akreditačná  rada  TUKE  prerokovala  ďalší  postup  pri  zosúlaďovaní  vnútorného  systému  kvality 
vysokoškolského  vzdelávania  na  TUKE  a uzniesla  sa  na  termíne  oznámenia  o zosúladení  SAAVŠ  na 
14. 2. 2022. 



  
  
 

  
 

AR TUKE hlasovala o potrebe dobudovania  IS pre podporu  vnútorného  systému TUKE  (údaje,  ktoré  sa 
majú  zakomponovať  do  IS  by  mali  vychádzať  z Opisu  študijného  programu,  ktorý  je  zverejnený  na 
webovom  sídle  SAAVŠ;  údaje  potrebné  pre  fungovanie  Akreditačnej  komisie  TUKE;  údaje  o Rade 
študijného  programu  a ďalšie  údaje  vyplývajúce  z vnútorného  dokumentu  Vnútorný  systém 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE). AR TUKE navrhla osoby pre koordináciu 
potrebných  údajov,  ktoré  majú  byť  zakomponované  v IS:  prof.  Petráša  a  prof.  Lumnitzera.  AR  TUKE 
navrhuje termín na dobudovanie základnej časti IS do 31. 12. 2021.  
Výsledok hlasovania:    
Počet prítomných členov AR TUKE:  5 

Počet hlasujúcich členov: 5 

Za: 5     

Proti: 0     

Zdržali sa: 0    

UZNESENIE 

Uznesenie č. 2/04.10.2021 
Akreditačná  rada  TUKE  sa  uzniesla  o  potrebe  dobudovania  IS  pre  podporu  vnútorného  systému  TUKE 
podľa  potrieb  štandardov  a ukladá  podpredsedom  AR  TUKE  prerokovať  to  na  Vedení  TUKE.  AR  TUKE 
navrhla termín na dobudovanie IS do 31. 12. 2021. 

DISKUSIA  K bodu 4 ‐ Schválenie žiadostí fakúlt o zrušenie študijných programov. 

Návrh  dekanov  fakúlt  TUKE  na  zrušenie  bakalárskych,  inžinierskych  a doktorandských  študijných 
programov  Fakulty  baníctva,  ekológie,   riadenia   a geotechnológií  (86),  Fakulty materiálov, metalurgie 
a recyklácie  (36),  Strojníckej  fakulty  (8),  Fakulty  elektrotechniky  a informatiky  (20),  Stavebnej  fakulty 
(20),  Fakulty  výrobných  technológií  a  Leteckej  fakulty  (16),  AR  TUKE  hlasovaním  rozhodla  nasledovne 
(zoznam študijných programov podľa prílohy):     
Výsledok hlasovania:    
Počet prítomných členov AR TUKE:  5 

Počet hlasujúcich členov: 5 

Za: 5     

Proti: 0     

Zdržali sa: 0    
 
Záznam o zrušení  študijných programov  (podľa  prílohy  zápisu)  v Registri  študijných programov  vykoná 
Ing. Tomášová. 

UZNESENIE 

Uznesenie č. 3/04.10.2021 
Akreditačná  rada  TUKE  prerokovala  a hlasovaním  schválila  návrh  dekanov  na  zrušenie  bakalárskych, 
inžinierskych  a doktorandských  študijných  programov  Fakulty  baníctva,  ekológie,   riadenia  
a geotechnológií  (86),  Fakulty  materiálov,  metalurgie  a recyklácie  (36),  Strojníckej  fakulty  (8),  Fakulty 



  
  
 

  
 

elektrotechniky a informatiky (20), Stavebnej fakulty (20), Fakulty výrobných technológií (16) a Leteckej 
fakulty (9) podľa prílohy zápisu. 

DISKUSIA  K bodu 5 ‐ Rôzne 

Prof. Lumnitzer informoval prítomných, že vnútorný dokument Vnútorný systém zabezpečovania kvality 
vysokoškolského  vzdelávania  na  TUKE  je  možné  nájsť  na  neverejnom  portáli  Legislatíva,  ktorý  je 
prístupný iba pre zamestnancov TUKE so zabezpečením pre tlač. 
Všetci prítomní sa vyjadrili, že odporúčajú ponechať toto umiestnenie do podania žiadosti o posúdenie 
vnútorného systému SAAVŠ. 

UZNESENIA 

Uznesenie č. 4/04.10.2021   
Akreditačná  rada  TUKE  odporúča  ponechať  zverejnenie  vnútorného  dokumentu  Vnútorný  systém 
zabezpečovania  kvality  vysokoškolského  vzdelávania  na  TUKE  na  portáli  Legislatíva ‐  dokumentácia 
systému manažérstva kvality na TUKE, ako riadenú dokumentáciu so zabezpečením pre tlač.   

 
Ďalšie informácie 

ZÁPISNICU ZAPÍSAL  Ing. Daniela Tomášová  

ZÁPIS ZO DŇA  5. 10.2021 

 






















