Zápisnica z 12. riadneho zasadnutia Akademického senátu a Akademickej obce
Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity
zo dňa 14.06.2017

Prítomní:

Bc. Alena Bednárová, Bc. Maroš Bílik, doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.,
doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. (ďalej len „predseda AS TU FZaSP “),
doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et. PhD.,
PhDr. Kristína Grendová, PhD., Mgr. Michaela Hromková, PhD.,
PhDr. Andrej Kállay, PhD., doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.,
PhDr. Zuzana Kráľová, PhD., prof. PhDr. Jana Levická, PhD.,
Bc. Romana Longauerová, Mgr. Daniela Strýčková,
Mgr. Dominika Uhnáková, PhDr. Martin Vereš, PhD.

Hostia:

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. – kandidát na dekana Fakulty zdravotníctva
a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave na obdobie 2018-2021 ;
členovia Akademickej obce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej
univerzity v Trnave - podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznášania schopnosti a plnenia uznesení
3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Schválenie programu 12. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP
5. Správa volebnej komisie
6. Vystúpenie kandidáta na funkciu dekana a diskusia s členmi Akademického senátu
TU FZaSP a členmi Akademickej obce TU FZaSP
7. Voľba kandidáta na funkciu dekana TU FZaSP
8. Rozličné
Bod č. 1 – Otvorenie
Dvanáste riadne zasadnutie Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej
univerzity v Trnave (ďalej len „AS TU FZaSP “) a zasadnutie Akademickej obce Fakulty zdravotníctva a
sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „AO TU FZaSP “) otvoril predseda AS TU
FZaSP, a na zasadnutí privítal prof. MUDr. Jaroslava Slaného, PhD. – kandidáta na dekana TU FZaSP na
obdobie 2018-2021, členov akademického senátu a akademickej obce TU FZaSP .
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Bod č. 2 – Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
Predseda AS TU FZaSP na základe kontroly prezenčnej listiny konštatoval uznášaniaschopnosť, nakoľko
bolo prítomných 14 členov AS TU FZaSP. Predseda AS TU FZaSP ďalej konštatoval, že jedno uznesenie
8/R2/15- návrh na schválenie komisií naďalej trvá, nakoľko predseda AS TU FZaSP nedostal žiadne
návrhy na členov komisií, a žiadne nesplnené uznesenia nie sú.
Bod č. 3 – Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Predseda AS TU FZaSP uviedol, že nakoľko máme schválenú volebnú komisiu pre voľbu dekana, táto
bude na 12. riadnom zasadnutí AS TU FZaSP vykonávať funkciu skrutátorov.
Uznesenie AS TU FZaSP 1/R12/17
AS TU FZaSP schvaľuje za skrutátorov a členov volebnej komisie pre voľbu dekana TU FZaSP a 12.
riadneho zasadnutia AS TU FZaSP PhDr. Kristínu Grendovú, PhD. a Mgr. Dominiku Uhnákovú, a za
predsedu volebnej komisie doc. PhDr. Janu Boroňovú, PhD.
Hlasovanie:
Prítomní:

14

Za:

14

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Predseda AS TU FZaSP konštatoval, že uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Uznesenie AS TU FZaSP 2/R12/17
AS TU FZaSP schvaľuje za členov návrhovej komisie 12. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP
PhDr. Andreja Kállaya, PhD. a Bc. Maroša Bilíka.
Hlasovanie:
Prítomní:

14

Za:

14

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Predseda AS TU FZaSP konštatoval, že uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Uznesenie AS TU FZaSP 3/R12/17
AS TU FZaSP schvaľuje za overovateľov zápisnice 12. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP
Mgr. Michaelu Hromkovú, PhD. a Mgr. Danielu Strýčkovú.

Hlasovanie:
Prítomní:

14

Za:

14

Proti:

0

2

Zdržal sa:

0

Predseda AS TU FZaSP konštatoval, že uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Bod č. 4 – Schválenie programu 12. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP
Predseda AS TU FZaSP oboznámil členov AS TU FZaSP s programom 12. riadneho zasadnutia AS TU
FZaSP a spýtal sa, či má niekto návrhy na doplnenie, alebo zmeny v programe. Nakoľko nikto nemal
k predloženému programu pripomienky, AS TU FZaSP pristúpil k hlasovaniu a prijal nasledovné
uznesenie:
Uznesenie AS TU FZaSP 4/R12/17
AS TU FZaSP schvaľuje program 12. riadneho zasadnutia v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Kontrola uznášania schopnosti a plnenia uznesení
Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Schválenie programu 12. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP

5. Správa volebnej komisie
6. Vystúpenie kandidáta na funkciu dekana a diskusia s členmi Akademického senátu
TU FZaSP a členmi Akademickej obce TU FZaSP
7. Voľba kandidáta na funkciu dekana TU FZaSP
8. Rozličné
Hlasovanie:
Prítomní:

14

Za:

14

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Predseda AS TU FZaSP konštatoval, že uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Bod č. 5- Správa volebnej komisie
Predsedníčka volebnej komisie pre voľby kandidáta na funkciu dekana FZaSP TU doc. PhDr. Jana
Boroňová, PhD. informovala, že v zmysle „Postupu voľby kandidáta na funkciu dekana FZaSP“ a
„Harmonogramu volieb kandidáta na funkciu dekana“ boli predsedovi akademického senátu fakulty doc.
PhDr. Ondrejovi Botekovi, PhD. odovzdané dva návrhy na kandidáta na funkciu dekana fakulty.
Navrhnutý bol prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. Návrhy na kandidáta splnili všetky podmienky, ktoré
podľa Postupu voľby kandidáta na funkciu dekana musí návrh obsahovať, a preto boli zaradené do
zoznamu kandidátov na funkciu dekana a do zoznamu kandidátov uvedených na hlasovacom lístku.
Predseda AS TU FZaSP uviedol, že AS sa má uzniesť na časovom limite prezentácie kandidáta a zároveň
navrhol časový limit prezentácie kandidáta 20 minút. Nakoľko nikto nepodal iný návrh, AS TU FZaSP
pristúpil k hlasovaniu a prijal nasledovné uznesenie:
Uznesenie AS TU FZaSP 5/R12/17
AS TU FZaSP schvaľuje časový limit pre prezentáciu kandidáta na dekana TU FZaSP 20 minút.
Hlasovanie:

3

Prítomní:

14

Za:

14

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Predseda AS TU FZaSP konštatoval, že uznesenie bolo jednomyseľne schválené.

Bod č. 6- Vystúpenie kandidáta na funkciu dekana a diskusia s členmi Akademického senátu TU
FZaSP a členmi Akademickej obce TU FZaSP
Kandidát na dekana TU FZaSP vo svojom vystúpení bilancoval uplynulé obdobie a predstavil svoju víziu
na najbližšie 4 roky. V roku 2014 prešla fakulta komplexnou akreditáciou, pri ktorej boli všetkým
odborom okrem Ošetrovateľstva vrátené habilitačné a inauguračné práva. Pri otázke výuky kandidát
uviedol, že nás čaká populačný pokles, odchod maturantov do zahraničia a už v súčasnosti je trend odlivu
mozgov. Bude preto potrebné výuku upraviť na základe týchto skutočností. V študijných odboroch
Ošetrovateľstvo a Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve sledujeme nárast počtu uchádzačov,
ktorý by mal pokračovať aj v najbližších rokoch. V odbore Verejné zdravotníctvo sú počty uchádzačov
stabilné, odpadol nám však konkurent v meste. V odbore Ošetrovateľstvo je potrebné riešiť potrebné
obsadenie, priestorové riešenie a tiež inaugurácie, nakoľko odbor nemá garantov pre vyšší ako bakalársky
stupeň štúdia. V odbore Sociálna práca bolo v roku 2010 maximum študentov spôsobené potrebou
doplnenia vysokoškolského štúdia u niektorých profesií. Pokles študentov je možné do budúcna riešiť
otvorením atraktívnych študijných programov, ako napríklad sociálna práca s rodinou a sociálna práca
s migrantmi. Ďalším problémom, ktorý je už v riešení je priestorové riešenie, nakoľko vyučujeme na 7
miestach. V nadchádzajúcom období by kandidát chcel tiež riešiť garantov zdravotníckych odborov.
V oblasti vedy a výskumu je snaha o kvantifikovanie kvality, čo nie je vždy vhodné a možné. V roku bol
v súvislosti s prípravou akreditačných spisov sledovaný pokles VVČ, v roku 2015 však bol opätovný
nárast, rok 2016 zatiaľ nie je k dispozícii, ale predpokladá sa nárast. Fakulta je jedna z najlepších na
univerzite vo vedeckej a výskumnej činnosti, a tiež sme na tom dobre s citáciami. Čomu je potrebné
venovať pozornosť je vedecká škola (výchova doktorandov) a post doktorandské miesta. Pri personálnych
otázkach kandidát uviedol, že kladie dôraz na odbornosť, hodnoty a postoje zamestnancov na všetkých
úrovniach. U akademických zamestnancov sa robia niekoľko rokov kariérne plány rastu, ktoré sa
vyhodnocujú. U THP pracovníkov bol vykonaný audit a racionalizácia. Mzdové prostriedky sú z 85% zo
štátnej dotácie, čo umožňuje nárast priemernej mzdy. U študentov a absolventov kladie kandidát dôraz na
znalosti, postoje a zručnosti. Tak isto kladie dôraz na kvalitu výuky, ŠVOČ a zapojenie študentov do
výskumu, mobilitu študentov, ako aj mimo výučbové aktivity- kariérne poradenstvo, ALUMNI,
dotazníky spokojnosti, „káva za názor“. Za svoje priority do ďalšieho obdobia si kandidát kladie: riešenie
budovy Ad Albertinum, Rozvojový projekt FN TT, domáce a zahraničné granty, 3. rolu univerzít,
vzdelávanie a nábor študentov, aktivity v Afrike, kariérny rast akademických zamestnancov.
Po vystúpení kandidáta predseda AS TU FZaSP vyzval členov AS a AO, aby kládli kandidátovi otázky.
Prof. Levická sa spýtala, ako si kandidát predstavuje rozširovanie spektra programov v našich odboroch.
Kandidát uviedol, že zaujímavé by bolo napríklad zamerať sa na problematiku geriatrie. Tiež si myslí, že
so starnutím populácie budú pomáhajúce profesie stále viac žiadané. Prof. Levická tiež uviedla, že na
Sardínii majú program Sociálna práca a turistika, takže možno by stálo za zváženie ísť aj do
neprebádaných odborov. Dr. Kállay sa spýtal, ako bude kandidát riešiť stratégiu náboru študentov na
ďalšie a celoživotné vzdelávanie. Kandidát uviedol, že na fakulte už takmer rok pôsobí novinárka, ktorá
sa stará o celé spektrum PR aktivít. Prorektor doc. Majdan sa vyjadril, že s kandidátom 3 roky
spolupracoval ako prodekan, fakulta má systematické vedenie, dlhodobý zámer a kandidát manažérske
postoje. Vyzdvihol aktivitu kandidáta pri založení Asociácie vzdelávateľov v zdravotníckych
a humanitných odboroch. Poďakoval mu za doterajšiu prácu a spýtal sa aká je predstava kandidáta
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o excelentných tímoch a inkubátoroch pre mladých vedcov, citáciách v kontexte Učiaceho sa Slovenska,
vzniku Akreditačnej agentúry a ďalších zmien vo vysokom školstve. Kandidát odpovedal, že ďakuje doc.
Majdanovi a uviedol, že vhodnou bázou pre excelentné tímy môžu byť práve pracoviská a laboratóriá
zriadené vo FN TT. Doc. Ilievová sa spýtala, aký názor má kandidát na elektronický časopis, kde by
mohli byť publikované práce študentov, ktoré sú na vysokej úrovni, ale ešte nespĺňajú kritériá vedeckých
prác na publikovanie. Kandidát odpovedal, že tento nápad sa mu páči, je to najschodnejšia cesta a takéto
aktivity bude podporovať. Prof. Levická sa spýtala, ako sa fakulta vysporiada s tým, že stále viac budeme
pri vedeckej a výskumnej práci atakovaní otázkou morálka (hodnota) verzus biznis. Kandidát odpovedal,
že sme akademickí pracovníci, publikovať treba, ale nie za cenu sebaúcty. Doc. Botíková s vyjadrila, že
veľmi pozitívne hodnotí aktivity vo FN TT. Doc. Botek sa spýtal na plány s budovou Ad Albertinum.
Kandidát odpovedal, že v roku 2017 sa počíta s rekonštrukciou strechy, ktorá je v havarijnom stave
a úpravou podkrovia na kancelárske a reprezentačné priestory. (prezentácia kandidáta je prílohou
zápisnice)
Nakoľko neboli na kandidáta žiadne ďalšie otázky, predseda AS TU FZaSP požiadal akademickú obec,
aby až do vyhlásenia výsledkov volieb opustila aulu a jej okolie a AS TU FZaSP pristúpil k voľbe
kandidáta na dekana.

Bod č. 7– Voľba kandidáta na funkciu dekana FZaSP TU
Predsedníčka volebnej komisie vysvetlila členom senátu spôsob hlasovania na hlasovacom lístku,
podmienky pre jeho platnosť a neplatnosť. Voľba kandidáta na funkciu dekana TU FZaSP na obdobie
2018-2021 sa uskutočnila tajným hlasovaním .
1.kolo:
Hlasovanie o kandidátovi na funkciu dekana prof. MUDr. Jaroslavovi Slanom, CSc.
počet vydaných hlasovacích lístkov:

15

počet odovzdaných lístkov:

15

počet platných lístkov:

15

počet neplatných lístkov:
za:

0
14

Kandidát v 1. kole získal 14 hlasov , a preto AS TU FZaSP prijal nasledovné uznesenie:
Uznesenie AS TU FZaSP 6/R12/17
AS TU FZaSP volí kandidáta na dekana prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc. za dekana Fakulty
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave na obdobie 2018-2021

Hlasovanie:
Prítomní:

15

Za:

14

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Predseda AS TU FZaSP konštatoval, že uznesenie bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.
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Predseda AS TU FZaSP pozval kandidáta a členov akademickej obce naspäť do auly a odovzdal slovo
predsedníčke volebnej komisie. Predsedníčka volebnej komisie oboznámila kandidáta a všetkých
prítomných s výsledkami volieb a kandidátovi zablahoželala k zvoleniu.
V priebehu vystúpenia kandidáta a diskusie prišla členka AS TU FZaSP, čím bol AS TU FZaSP v plnom
zložení.
Bod č. 6- Rozličné
Nakoľko sa do bodu Rozličné nikto neprihlásil, predseda AS TU FZaSP sa všetkým poďakoval za účasť
a zasadnutie ukončil.

Trnava, 14. jún 2017

Schválil:
doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.,
predseda AS TU FZaSP

v. r.

Overili:
Mgr. Michaela Hromková, PhD.,
členka AS TU FZaSP

v. r.

Mgr. Daniela Strýčková,
členka AS TU FZaSP

v. r.

Spracovala:
PhDr. Kristína Grendová, PhD.,
tajomníčka AS TU FZaSP

v. r.
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