Zápisnica zo 13. riadneho zasadnutia Akademického senátu
Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity
zo dňa 14. 05. 2014
Prítomní: Miloš Čakloš, PhDr. Kristína Grendová PhD., Mgr. Michaela Hromková, PhDr. Andrej
Kállay, PhD.(ďalej len „predseda AS FZaSP TU“), doc. PhDr. Jana Keketiová, PhD., doc. PhDr.
Nadežda Kovalčíková, PhD., doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD., Mgr. Marek Psota, Lucia
Rajnáková, prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc., PhDr. Martin Vereš, PhD.
Ospravedlnení: RNDr. Bc. Alžbeta Benedikovičová, PhD., doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.,
Dominika Kostolanská, PhDr. Zuzana Kráľová, PhD.,
PhDr. Marek Majdan, PhD., PhDr. Andrea Lajdová, PhD., prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc.,
doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.,
doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD., doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., doc. Ing. Margaréta
Kačmáriková, PhD., prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD.
Hostia: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.(ďalej len „dekan TU FZaSP“), Ing. Daniela Naništová
(ďalej len „tajomníčka TU FZaSP“)
Program:
1. Otvorenie , kontrola uznášania schopnosti a plnenia uznesení
2. Kooptácia nového člena AS TU FZaSP
3. Voľba skrutátorov , členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Schválenie programu 13.riadneho zasadnutia AS TU FZ a SP
5. Návrh rozpočtu TU FZaSP na rok 2014
6. Vyjadrenie k uzneseniu vlády Slovenskej republiky č. 99 prijatému v Horných Orešanoch dňa
5.marca 2014
7. Rôzne
Bod č. 1 – Otvorenie, kontrola plnenia uznesení a uznášaniaschopnosti
Trináste riadne zasadnutie Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „AS TU FZaSP“) otvoril predseda AS TU FZaSP a na
zasadnutí privítal prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc. dekana TU FZaSP, Ing. Danielu Naništovú
tajomníčku fakulty a členov akademického senátu.
Predseda AS TU FZaSP uviedol, že nie sú žiadne nesplnené uznesenia.
Predseda AS TU FZaSP konštatoval na základe kontroly prezenčnej listiny
uznášaniaschopnosť AS TU FZaSP, ktorý prijal nasledovné uznesenia:
Bod č. 2 – Kooptácia nového člena AS TU FZaSP
Predseda AS TU FZaSP oboznámil prítomných s výsledkom doplňujúcich volieb do
zamestnaneckej časti AS TU FZaSP, ktoré sa konali 24.- 26.2.2014 a privítal nového člena AS TU
FZaSP prof. MUDr. Martina Rusnáka, CSc.
Bod č. 3- Voľba skrutátorov, členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Uznesenie AS TU FZaSP 1/R13/14
AS TU FZaSP schvaľuje za skrutátorov 13. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP doc. PhDr. Nadeždu
Kovalčíkovú, PhD. a Miloša Čakloša.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa: 2
Predseda AS TU FZaSP konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
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Uznesenie AS TU FZaSP 2/R13/14
AS TU FZaSP schvaľuje za členov návrhovej komisie 13. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP doc.
MUDr. Adrianu Kršákovú, PhD. a doc. PhDr. Janu Keketiovú, PhD.
Hlasovanie:
Prítomní:
11
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
2
Predseda AS TU FZaSP konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie AS TU FZaSP 3/R13/14
AS TU FZaSP schvaľuje za overovateľov zápisnice z 13. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP prof.
MUDr. Martina Rusnáka, CSc. a Mgr. Michaelu Hromkovú
Hlasovanie:
Prítomní:
11
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
2
Predseda AS TU FZaSP konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
Bod č. 4- Schválenie programu 13. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP
Uznesenie AS TU FZaSP 4/R13/14
AS TU FZaSP schvaľuje program 13. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP nasledovne:
1. Otvorenie , kontrola uznášania schopnosti a plnenia uznesení
2. Kooptácia nového člena AS TU FZaSP
3. Voľba skrutátorov , členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Schválenie programu 13.riadneho zasadnutia AS TU FZ a SP
5. Návrh rozpočtu TU FZaSP na rok 2014
6. Vyjadrenie k uzneseniu vlády Slovenskej republiky č. 99 prijatému v Horných Orešanoch
dňa 5.marca 2014
7. Rôzne
Hlasovanie:
Prítomní:
11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Predseda AS TU FZaSP konštatoval, že uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Bod č. 5 – Návrh rozpočtu TU FZaSP na rok 2014
Predseda AS TU FZaSP požiadal dekana TU FZaSP, aby predložil návrh rozpočtu TU FZaSP na rok
2014. Dekan TU FZaSP predložil návrh rozpočtu na rok 2014 a požiadal tajomníčku TU FZaSP
o detailnejšie sa vyjadrenie k rozpočtu a jeho tvorbe. Tajomníčka TU FZaSP prezentovala
prerozdelenie rozpočtu medzi jednotlivé fakulty na základe kritérií pedagogický výkon a publikačná
činnosť podľa kategórií a scholarship, spolu s porovnaním rokov 2013 a 2014. Univerzity dostala
z MŠVVaŠ SR na rok 2014 o 100.000,- Euro viac a 200.000,- Euro na valorizáciu platov, fakulty
dostala viac o 54.000,-Euro. Prof. Rusnák požiadal tajomníčku TU FZaSP o vysvetlenie koeficientov
prerozdeľovania dotácií, ktorá následne vysvetlila, podľa akej metodiky sú určené koeficienty pre
jednotlivé vedné odbory, a ako sú financie prerozdeľované. Upozornila, že do úvahy bola braná
publikačná činnosť za roky 2011 a 2012, ktoré boli pre fakultu dobré. Ďalej sa venovala detailnému
porovnaniu dotácií v kategórii VEDA, kde uviedla, že dotácia za komplexnú akreditáciu odzrkadľuje
výsledky akreditácie v roku 2008, čo nás značne znevýhodňuje. Dotáciu za domáce granty z veľkej
časti tvoria africké projekty. Pri zahraničných grantoch sledujeme pokles, avšak máme dva granty
FP7. Počty doktorandov taktiež klesajú, a tiež počty študentov a rigorantov klesajú. S poklesom
počtu študentov, ako aj doktorandov bude spojený pokles počtu externých pedagógov a tiež aj
pokles mimo dotačných zdrojov. Doc. Keketiová sa spýtala, aká je prognóza a prínos externých
doktorandov, a či nie je možnosť úpravy školného pre zahraničných externých doktorandov.
Tajomníčka TU FZaSP vysvetlila, že študenti z EÚ, ako aj študenti študujúci podľa rovnakého
študijného plánu, ako študenti zo SR musia študovať za rovnakých finančných podmienok.
Predseda AS TU FZaSP sa spýtal, prečo nie je študijný program aj v anglickom jazyku. Fakulta
2

bude financovať 4 doktorandov a 1 bude financovaný z rektorátu, preto je potrebné zvážiť výber
doktorandov. Tajomníčka TU FZaSP ďalej uviedla, že predkladaný rozpočet je najlepší za ostatných
5 rokov a takmer celý rok sme schopní zafinancovať z dotácie MŠ SR, vysvetlila na čo budú použité
zostatky z fondov. Dekan TU FZaSP uviedol, že všetkým zamestnancom fakulty bol od januára
valorizovaný plat o 16,- Euro, a tiež že príde k navýšeniu tarifného platu o 3% u pedagogických
a 5%
nepedagogických
zamestnancov,
ako
aj
k prehodnoteniu
osobných
príplatkov
u zamestnancov na 1,0 úväzok. Tajomníčka TU FZaSP tiež upozornila na to, že publikačné výstupy
sú kategorizované z hľadiska kritérií na prideľovanie dotácií a nie podľa komplexnej akreditácie. Za
publikáciu A1 dostane fakulta 4962,- Euro, A2- 967,- Euro, B- 685,- Euro, C1- 15,- Euro a C2- 41,Euro. Nakoľko máme pomerne nízky počet publikácií kategórie A , prof. Rusnák upozornil na
možnosť zaevidovania sa v databáze, ktorá prevedie monografie na elektronické, čím sa znížia
náklady na vydanie a distribúciu monografií. Ďalej sa diskutovalo o možnostiach zvýšenia výkonu
katedier, kde sa riešila otázka chýbajúceho certifikovaného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania. Pri
tejto otázke sa dekan TU FZaSP vyjadril, že tieto otázky budú zohľadnené v dlhodobom zámere TU
FZaSP na roky 2015-2020. Pri pedagogických výkonoch prebehla diskusia k počtu umelo
vytvorených hodín a potrebnému počtu kontaktných hodín. Tajomníčka TU FZaSP uviedla, že
finančné prostriedky z kapitoly Opravy a údržba budú použité na opravy v budove Ad Albertinum
a na vymaľovanie priestorov.
V diskusii vystúpila doc. Keketiová, ktorá uviedla, že fakulta potrebuje informačný leták vo
viacerých cudzích jazykoch, s čím súhlasila aj tajomníčka TU FZaSP.Doc. Kovalčíková sa spýtala,
ako to bude z výnosmi z internátu, na čo tajomníčka TU FZaSP uviedla, že internát sa otvára od
akademického roku 2014/2015 a predpokladané výnosy sú 43.000,- Euro. Prof. Rusnák sa spýtal,
ako je to s podporou publikačnej činnosti pedagógov, dekan TU FZaSP odpovedal, že zoznamy
najlepšie publikujúcich pedagógov boli odoslané na rektorát a títo budú ocenení. Predseda AS TU
FZaSP sa spýtal, či je niekde definované, čo je nadštandardná publikačná činnosť, a čo je
publikačná činnosť vyplývajúca z pracovnej náplne, a tiež, či by nebola vhodná podpora (financie,
prostredie, korektúry). Mgr. Psota sa spýtal, či bola vyčlenená čiastka na fond podpory
doktorandov, tajomníčka TU FZaSP uviedla, že fond je vo výške 2000,- Euro. Na otázku, či budú
financie prerozdelené na katedry, tajomníčka uviedla, že áno. Prof. Rusnák sa spýtal, či sa
neuvažuje o navýšení rezervy dekana na rozvoj fakulty, odpoveď bola, že zatiaľ nie, možno po
prijatí dlhodobého zámeru. V diskusii doc. Keketiová uviedla, že fakulta potrebuje reklamný leták
vo viacerých svetových jazykoch, s čim súhlasila aj tajomníčka TU FZaSP. Ďalej doc. Keketiová
uviedla, že študenti sa nezaujímajú o študentský život. Predseda AS TU FZaSP uviedol, že by bolo
potrebné propagovať fakultu aj prostredníctvom MTT, kde má univerzita zmluvou ošetrený vysielací
čas, s čím súhlasili aj ďalší členovia AS TU FZaSP a uviedli, že by bolo vhodné do mestských a VÚC
štruktúr dostať zástupcu TU FZaSP. Doc. Kovalčíková poukázala na potrebu aktualizácie
a modernizácie webových sídel katedier. Po diskusii AS TU FZaSP prijal uznesenie:
Uznesenie AS TU FZaSP 5/R13/14
AS TU FZaSP schvaľuje rozpočet TU FZaSP na rok 2014.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Predseda AS TU FZaSP konštatoval, že uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Bod č. 6- Vyjadrenie k uzneseniu vlády Slovenskej republiky č. 99 prijatému v Horných
Orešanoch dňa 5.marca 2014
Členom AS TU FZaSP bol zaslaný list rektora TU dekanom a predsedom senátov fakúlt, v ktorom
žiada o stanovisko k uzneseniu vlády Slovenskej republiky č. 99 prijatému v Horných Orešanoch
dňa 5.marca 2014. V diskusii sa členovia AS TU FZaSP postupne vyjadrili a uviedli, že zlučovania
nezvyknú prinášať pozitíva, akademické prostredie by malo byť súťaživé, nech vyhrá lepší, do
úvahy by sa mala brať história a hodnoty TU. Následne AS TU FZaSP prijal uznesenie:
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Uznesenie AS TU FZaSP 6/R13/14
AS TU FZaSP vyjadruje podporu zverejnenému stanovisku rektora TU k uzneseniu vlády SR č. 99
zo dňa 5. marca 2014 o integrácii univerzít v Trnave.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Predseda AS TU FZaSP konštatoval, že uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Bod č. 7–Rôzne
V bode rôzne Mgr. Michaela Hromková a Mgr. Marek Psota uviedli, že nakoľko ukončia
doktorandské štúdium, čím by im zanikol mandát v AS TU FZaSP a AS TU FZaSP by v tomto
prípade nebol uznášania schopný, rozhodli sa v vzdať mandátu k 15.5.2014, aby na ich miesta
mohli byť zvolení noví členovia. Predseda AS TU FZaSP uviedol, že následne vyhlási doplňujúce
voľby do študentskej časti AS TU FZaSP, aby bol AS TU FZaSP v prípade potreby uznášania
schopný aj v letných mesiacoch.
Nakoľko nikto ďalší sa do bodu rôzne neprihlásil, predseda AS TU FZaSP poďakoval všetkým za
účasť a zasadnutie ukončil.
Trnava, 14. máj 2014
Schválil:
PhDr. Andrej Kállay, PhD., v. r.
predseda AS TU FZaSP
Overili:
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc., v .r.
člen AS TU FZaSP
Mgr. Michaela Hromková,
členka AS TU FZaSP

v. r.

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