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Rektor Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom (ďalej len „DTI”) 

vydáva na základe § 87a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých 

školách“) túto smernicu, ktorou upravuje priebežné hodnotenie kvality poskytovaného 

vzdelávania na DTI. 

 

 

 

Čl. 1  

Úvodné ustanovenia  

 

(1) Táto smernica upravuje postup DTI pri priebežnom zisťovaní a vyhodnocovaní 

úrovne kvality nadobúdania vedomostí a rozvoja zručností (ďalej aj 

„vyhodnocovanie vedomostí“), ktoré získava študent DTI a stanovuje pravidlá 

vyhodnocovania vedomostí podľa zákona o vysokých školách. 

(2) Na vyhodnocovaní vedomostí sa spolupodieľajú aj ústavy DTI, ktoré garantujú a 

organizačne zabezpečujú výučbu skupín predmetov jednotlivých študijných 

programov. 

(3) Pri vyhodnocovaní vedomostí sa posudzuje
 
 

 stav pred a po absolvovaní jednotlivých vzdelávacích činností,  

 po absolvovaní jednotlivých vzdelávacích činností dosiahnutý stav vedomostí a 

zručností voči profilu absolventa daného študijného programu. 

 

(4) Ústavy najmenej raz ročne vyhodnocujú aj  

 používané metódy vzdelávania so snahou identifikovať ich prípadné nedostatky,  

 pravidlá overovania nadobúdania vedomostí a rozvoja zručností so snahou 

identifikovať ich prípadné nedostatky, 

 dotazníky študentov, ktorými sa vyjadrujú ku kvalite vzdelávania a pedagóga 

zabezpečujúceho daný predmet. 

 

 

Čl. 2  

Pravidlá vyhodnocovania vedomostí  

 

(1) Vedomosti študentov sa vyhodnocujú pred a po absolvovaní jednotlivých  

vzdelávacích činností vybraných predmetov  jednotlivých študijných programov. 

Tieto predmety určujú garanti študijných programov.  

(2) Zápis o výsledkoch vyhodnocovania vedomostí pred a po absolvovaní predmetu 

podpisuje vedúci ústavu, na ktorom je daný predmet garantovaný. Zápis obsahuje za 



každý vybraný predmet informáciu o počte študentov príslušného študijného 

programu, ktorí boli testovaní a priemerný výsledok, ktorý dosiahli. 

(3) Na účely vyhodnotenia vedomostí pred začatím predmetu sa vyhodnotia vedomosti 

všetkých študentov, alebo skupiny vylosovaných študentov zapísaných na predmet. 

Veľkosť skupiny študentov, u ktorých sa budú vyhodnocovať vedomosti, určí 

vedúci príslušného ústavu. 

(4) Vedomosti z obsahu predmetu, ktorý majú študenti absolvovať, sa pred jeho začatím 

vyhodnocujú testom. Ak je predmet identický alebo porovnateľný s predmetom, z 

ktorého sa konala prijímacia skúška na štúdium, môže sa na účely vyhodnotenia 

vedomostí pred začatím daného predmetu považovať úspešnosť študenta z daného 

predmetu na prijímacích skúškach.  

(5) Pri predmetoch, ktorých výučba je zakončená skúškou alebo priebežným 

hodnotením, uzatváraným v poslednom výučbovom týždni semestra, je základným 

ukazovateľom kvality vedomostí a zručností nadobudnutých počas výučby predmetu 

ich hodnotenie podľa klasifikačnej stupnice A – FX. Ústav si môže určiť ďalšie 

pravidlá vyhodnocovania vedomostí hodnotených po absolvovaní predmetu 

ukončeného skúškou. 

(6) Pri predmetoch, ktorých výučba sa nekončí skúškou, je základným ukazovateľom 

kvality počas výučby predmetu nadobudnutých vedomostí a zručností ich 

hodnotenie priebežnou kontrolou študijných výsledkov. Ústav si môže určiť ďalšie 

pravidlá vyhodnocovania vedomostí hodnotených po absolvovaní predmetu 

neukončeného skúškou.  

 

 

Čl. 3 

Ročné hodnotiace správy a opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 

 

(1) Ak ústav na základe ročného hodnotenia podľa čl. 1 ods. 3 a 4 zistí nedostatky, 

prijme konkrétne a termínované opatrenia na ich odstránenie.  

(2) Ústavy vypracúvajú ročnú hodnotiacu správu o vyhodnocovaní úrovne kvality 

nadobúdania vedomostí a rozvoja zručností za príslušný akademický rok v súlade s 

čl. 1 ods. 3 (ďalej len „správa“). Správa obsahuje aj hodnotenia podľa čl. 1 ods. 4 a 

vyhodnotenie plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov podľa ods. 1 a ods. 4 tohto 

článku.  

(3) Hodnotiaca správa podľa ods. 2 tvorí súčasť správy o výsledkoch vzdelávacej 

činnosti na DTI. 

(4) Rektor DTI na základe správ z ústavov môže prijať opatrenia, ktoré prerokuje 

Kolégium rektora DTI. 

 

 



Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

(1) DTI doručí prvú hodnotiacu správu Akreditačnej komisií najneskôr do 31.8.2012.  

(2) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť 29. 11. 2011.  

 

 

 

 

V Dubnici nad Váhom 29. 11. 2011                    RNDr. Karol Korintuš 

                                                                               poverený vykonávaním funkcie rektora 


