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Zápisnica z 4. riadneho zasadnutia Akademického senátu 

Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity 

zo dňa 01. 12. 2015 

 

 

Prítomní:  doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD., doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. (ďalej len „predseda AS TU  

FZaSP “), doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD. et. PhD., PhDr. Kristína Grendová PhD.,  

Mgr. Michaela Hromková, PhD., doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.,  

  doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD., prof. PhDr. Jana Levická, PhD.,  

  Mgr. Katarína Letovancová,  Mgr. Lenka Michalíková, PhDr. Martin Vereš, PhD. 

 

Ospravedlnení:  Bc. Alena Bednárová, Bc. Andrea Holická, PhDr. Andrej Kállay, PhD.,  

    Mgr. Daniela Strýčková, 

 

Hostia: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. (ďalej len „dekan TU  FZaSP “), Ing. Daniela Naništová 

(ďalej len „tajomníčka TU FZaSP “) 
 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení 

3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

4. Informácia zo zasadania AS TU 

5. Organizačný poriadok TU FZaSP 

6. Rôzne 
 

Bod č. 1 – Otvorenie 

Štvrté  riadne zasadnutie Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave 

(ďalej len „AS TU FZaSP “) otvoril predseda AS TU FZaSP , a privítal na zasadnutí  dekana TU FZaSP, tajomníčku 

TU FZaSP a členov AS TU FZaSP .   

 

Bod č. 2 – Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení 
Na základe kontroly prezenčnej listiny  konštatoval uznášaniaschopnosť, nakoľko bolo prítomných 11 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 nesplnené uznesenia nie sú. 
 

AS TU FZaSP prijal nasledovné uznesenia: 

 

Bod č. 3 – Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Uznesenie AS TU FZaSP 1/R4/15 

AS TU FZaSP schvaľuje za skrutátorov 4. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP PhDr. Martina Vereša, PhD.  a Mgr. 

Lenku Michalíkovú. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:  11 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 

Predseda AS TU FZaSP  konštatoval, že uznesenie bolo schválené.  

 

Uznesenie AS TU FZaSP 2/R4/15 

AS TU FZaSP schvaľuje za členov návrhovej komisie 4. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP  prof. PhDr. Janu Levickú, 

PhD. a Mgr. Katarínu Letovancovú. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:  11 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Predseda AS TU FZaSP  konštatoval, že uznesenie bolo schválené.  
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Uznesenie AS TU FZaSP 3/R4/15 

AS TU FZaSP schvaľuje za overovateľov zápisnice 4. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP doc. PhDr. Janu Boroňovú, 

PhD. a Mgr. Lenku Michalíkovú. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:  11 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Predseda AS TU FZaSP  konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

 

Predseda AS TU FZaSP oboznámil členov AS TU FZaSP s programom 4. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP a navrhol 

výmenu poradia bodov 4 a 5 v programe. AS TU FZaSP pristúpil k hlasovaniu o programe. 

 

Uznesenie AS TU FZaSP 4/R4/15 

AS TU FZaSP schvaľuje program 4. riadneho zasadnutia v nasledovnom znení:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení 

3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

4. Organizačný poriadok TU FZaSP 

5. Informácia zo zasadania AS TU 

6. Rôzne 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:  11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

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

 

Bod č. 4- Organizačný poriadok TU FZaSP 

Dekan TU FZaSP predložil členom AS TU FZaSP  návrh Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku Fakulty zdravotníctva 

a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave a Schému organizačnej štruktúry FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave 

(príloha č.1) . Odôvodnil obnovenie postu „prodekana pre spoluprácu s fakultnou nemocnicou“, nakoľko v ostatných 

rokoch absentovala spolupráca v oblasti vedy a výskumu. Zmeny v referátoch a ich náplni vznikli na základe aktuálneho 

počtu projektov, počtu študentov doktorandského štúdia, počtu mobilít študentov a pedagógov, a vyťaženosti referátov. 

Všetky zmeny boli prediskutované s dotknutými zamestnancami. V súvislosti s obnoveným postom prodekana pre 

spoluprácu s fakultnou nemocnicou, a na základe zvolenia doterajšieho prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť 

a doktorandské štúdium doc. PhDr. Mareka Majdana, PhD. za prorektora pre rozvoj TU, oznámil dekan TU FZaSP 

členom AS TU FZaSP mená kandidátov na neobsadené posty prodekanov. Kandidátkou na post prodekana pre 

spoluprácu s fakultnou nemocnicou je doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD. a kandidátkou na post prodekana pre 

vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium je RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD. Dekan TU FZaSP 

odôvodnil návrhy a uviedol, že do času zvolenia budú obidve kandidátky poverené výkonom funkcie. Pri kandidátke 

doc. MUDr. Adriane Kršákovej, PhD. uviedol predseda AS TU FZaSP, že tejto dátumom poverenia zaniká členstvo 

v AS TU FZaSP a na uvoľnené miesto bude kooptovaná náhradníčka PhDr. Zuzana Kráľová, PhD. Po kooptácii novej 

členky budú AS TU FZaSP doručené podklady k voľbe prodekanov a následne bude zvolané zasadanie AS TU FZaSP. 

Prof. Levická sa podporne vyjadrila k zmenám v Organizačnom poriadku TU FZaSP. Predseda AS TU FZaSP sa spýtal, 

či referát pre rigorózne konanie by v budúcnosti nemal byť pričlenený k PhD. Tajomníčka TU FZaSP uviedla, že 

v súčasnosti sú takto rozdelené referáty potrebné a v budúcnosti sa ukáže podľa počtov študentov a rigorantov. Nakoľko 

sa nikto ďalší neprihlásil do diskusie AS TU FZaSP pristúpil k hlasovaniu a prijal nasledovné uznesenie:  

 

 

Uznesenie AS TU FZaSP 5/R4/15 

AS TU FZaSP schvaľuje Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku  Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity v Trnave a Schému organizačnej štruktúry FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave. 

 

 

Hlasovanie: 
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Prítomní:  11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

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

 

Bod č. 5 –Informácia zo zasadnutia AS TU 

Predseda AS TU informoval členov AS TU FZaSP o 11. riadnom zasadnutí AS TU, na ktorom boli schválené návrhy 

rektora TU na členov Správnej rady TU, členov Vedeckej rady TU a návrhy na prorektorov TU. Prorektorom TU pre 

rozvoj sa stal doc. PhDr. Marek Majdan, PhD. (FZaSP ), prorektorkou TU pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov 

Ing. Viera Peterková, PhD. (PdF ), prorektorom TU pre vedeckú a umeleckú činnosť prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. 

(FF) a prorektorom TU pre vonkajšie vzťahy doc. ThDr. PaedDr. Šimon Marinčák, PhD. (TF). Ďalej predseda AS 

TU FZaSP informoval, že na zasadnutí nebol schválený Dodatok č. 1 k Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave. 
 

Bod č. 6- Rôzne 

Do bodu rôzne dostal predseda AS TU FZaSP dva podnety od podpredsedníčky AS TU FZaSP doc. PhDr. Jany 

Boroňovej, PhD. Prvý podnet sa týkal aktualizovania údajov v MAISe a druhý úlohy tajomníkov katedier. Predseda AS 

TU FZaSP odovzdal slovo doc. Boroňovej, ktorá uviedla, že vo vnútorných dokumentoch fakulty chýba špecifikácia 

náplne práce tajomníkov katedry, čo môže spôsobovať problémy pri chode katedier, preto by takýto dokument vedúci 

katedier a garanti privítali. Predseda AS TU FZaSP uviedol, že tajomníci katedier v súčasnosti fungujú na katedre OŠE 

a SP, na katedre VZ a LVM túto pozíciu nemajú. Ďalej uviedol, že taktiež náplň práce a právomoci zástupcu vedúceho 

katedry nie sú nikde ošetrené, čo môže spôsobiť problém napr. pri podpisovaní rôznych dokumentov v neprítomnosti 

vedúceho katedry. Prof. Levická uviedla, že funkcia tajomníka katedry má význam, ale tajomník nemôže fungovať ad 

hoc. 

 

Uznesenie AS TU FZaSP 6/R4/15 

AS TU FZaSP  navrhuje Vedeniu TU FZaSP prediskutovať v Kolégiu dekana TU FZaSP možnosti zlegalizovania 

pozície zástupca vedúceho katedry a tajomník katedry  a úpravu rozsahu ich činnosti a právomocí vo vnútorných 

predpisoch fakulty. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:  11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

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

 

 Druhý podnet sa týkal usporiadania informácií v systéme  MAIS v tom zmysle, aby bolo všetko do konca januára 2016 

aktualizované. Na katedre OŠE boli aktualizované všetky predmety pre zimný semester a k nim pridelení aktuálni 

vyučujúci, skúšajúci, cvičiaci s tým, že všetci neaktívni vyučujúci a neaktívne predmety boli odstránené. Doc. Boroňová 

uviedla, že v najbližšej dobe bude potrebné na základe novej akreditácie dokódovávať  predmety a údaje v MAISe sa 

budú len hromadiť, najmä u garantov, preto aj z tohto dôvodu je „vyčistenie“ MAISu potrebné.  Tiež navrhuje zadávanie 

rozvrhov do MAISu, aby študenti mali dostatočne včas informácie, a tak isto, aby nedochádzalo ku kolíziám 

v miestnostiach. Na PdF a FF funguje pracovné miesto „rozvrhára“, ktorý pripravuje rozvrhy a má na starosti MAIS, je 

preto na zváženie, či by nebolo vhodné aj na našu fakultu prijať takéhoto človeka. 

Tajomníčka TU FZaSP uviedla, že zadávanie rozvrhov do MAISu sa riešilo aj na úrovni univerzity, a pokiaľ budú všetci 

zadávať rozvrhy do MAISu, tak to bude fungovať. Pracovnú silu na MAIS a rozvrhy FZaSP neplánuje prijať. 

Prof. Levická v diskusii uviedla, že problém môže nastať pri cvičeniach, ktoré vedú doktorandi, ktorí nemajú prístup do 

MAISu a tým pádom by nebolo možné uviesť doktoranda v rozvrhu. Na katedre SP je správcom MAISu doktorand, 

ktorý dohliada na pravidelné úpravy, nakoľko toto nie je v časových možnostiach garanta, ktorý zatiaľ nevidí všetky 

predmety. Ďalej uviedla, že pri prvých ročníkoch nevieme pri rozvrhu počty študentov a skupín, na čo reagoval predseda 

AS TU FZaSP, že na základe počtu prihlásených vieme orientačne koľko miestností bude potrebné. Zároveň navrhol 

skoršie termíny zápisu. 

Predseda AS TU FZaSP ukončil diskusiu a AS TU FZaSP pristúpil k hlasovaniu a prijal nasledovné uznesenie: 

 

 

 

 

Uznesenie AS TU FZaSP 7/R4/15 
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AS TU FZaSP  navrhuje Vedeniu TU FZaSP zabezpečiť prostredníctvom katedier upravenie aktuálnych vyučujúcich 

v systéme MAIS. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:  11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

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

 

V bode rôzne ďalej Dr. Grendová podala správu z ostatného plenárneho rokovania Rady vysokých škôl SR, ktorý sa 

zaoberal návrhom Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2016, 

návrhom  MŠVVaŠ SR na odňatie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy Vysoká škola 

Goethe Uni Bratislava a zmenou štatútu RVV, RVT a RRF (príloha č. 2). 

Prof. Levická uviedla, že by bolo vhodné pri rozpočte pre vysoké školy uviesť, že zvýšený objem financií na 

Európske štrukturálne fondy nesaturuje rozpočet pre vysoké školy. 

 

Nakoľko sa nikto ďalší do bodu Rôzne neprihlásil, predseda AS TU FZaSP sa všetkým poďakoval za účasť poprial 

požehnané nadchádzajúce vianočné sviatky a zasadnutie ukončil. 

 

Trnava 02. decembra 2015 
 
 

Schválil: 

doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.,    v. r.       

predseda AS TU FZaSP     

 

Overili:  

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.,  v. r.        

podpredsedníčka AS TU FZaSP    

 

Mgr. Lenka Michalíková,       v. r.      

členka AS TU FZaSP     

 

Spracovala: 

PhDr. Kristína Grendová, PhD.,    v. r.       

tajomníčka AS TU FZaSP    


