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Zápisnica z 10. riadneho zasadnutia Akademického senátu 

Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity 
zo dňa 16. 10. 2013 

 

 

Prítomní: RNDr. Bc. Alžbeta Benedikovičová, PhD., doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., Miloš Čakloš, 

PhDr. Kristína Grendová PhD., Mgr. Michaela Hromková, PhDr. Andrej Kállay, PhD. (ďalej len 

„predseda AS TU FZaSP  “), doc. PhDr. Jana Keketiová, PhD., Dominika Kostolanská ,  

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.,  PhDr. Zuzana Kráľová, PhD., doc. MUDr. Adriana 

Kršáková, PhD., Mgr. Marek Psota , Lucia Rajnáková, doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD., PhDr. Martin 

Vereš, PhD. 

 

   

Program: 

1. Otvorenie , kontrola uznášania schopnosti a plnenia uznesení 

2. Voľba skrutátorov , členov návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu 10.riadneho zasadnutia AS TU  FZ a SP 

4. Správa volebnej komisie 

5. Vystúpenie kandidáta na funkciu dekana a diskusia s členmi Akademického senátu TU FZaSP 

a členmi Akademickej obce TU FZaSP 

6. Voľba kandidáta na funkciu dekana TU FZaSP 

7. Rôzne 

 

 

Bod č. 1 – Otvorenie,  kontrola plnenia uznesení a uznášaniaschopnosti 

 

  Desiate riadne zasadnutie Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce 

Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „AS TU FZaSP“) a zasadnutie Akademickej obce TU FZaSP 

otvoril predseda AS TU FZaSP a na zasadnutí privítal navrhnutého kandidáta na funkciu dekana TU 

FZaSP prof. MUDr. Martina Rusnáka, CSc., akademických funkcionárov a členov akademickej obce. 

 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- Voľba skrutátorov, členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Uznesenie AS TU FZaSP 1/R10/13 

AS TU FZaSP schvaľuje za skrutátorov 10. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP  PhDr. Kristínu 

Grendovú, PhD. a Mgr. Michaelu Hromkovú.   

Hlasovanie: 

Prítomní:   15 

Za:    15           

Proti:          0       

Zdržal sa:    0 

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

 

Uznesenie AS TU FZaSP 2/R10/13 

AS TU FZaSP schvaľuje za členov návrhovej komisie 10. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP doc. 

PhDr. Ondreja Boteka, PhD  a Luciu Rajnákovú 

Hlasovanie: 

Prítomní:      15 

Za:       15    

Proti:            0   

Zdržal sa:       0 

Predseda AS TU FZaSP konštatoval, že uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.  
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Uznesenie AS TU FZaSP 3/R10/13 

AS TU FZaSP schvaľuje za overovateľov zápisnice z 10. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP  RNDr. 

Bc. Alžbetu Benedikovičovú, PhD. a Dominiku Kostolanskú 

Hlasovanie: 

Prítomní:   15 

Za:   14    

Proti:     0 

Zdržal sa:    1  

Predseda AS TU FZaSP konštatoval, že uznesenie bolo  prijaté. 

 

Bod č. 3- Schválenie programu 10. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP 

Uznesenie AS TU FZaSP 4/R10/13 

AS TU FZaSP schvaľuje program 9. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP nasledovne:  

1. Otvorenie , kontrola uznášania schopnosti a plnenia uznesení 

2. Voľba skrutátorov , členov návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu 10.riadneho zasadnutia AS TU  FZ a SP 

4. Správa volebnej komisie 

5. Vystúpenie kandidáta na funkciu dekana a diskusia s členmi Akademického senátu TU 

FZaSP a členmi Akademickej obce TU FZaSP 

6. Voľba kandidáta na funkciu dekana TU FZaSP 

7. Rôzne 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:     15 

Za:             15     

Proti:           0   

Zdržal sa: 0  

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

 

Bod č. 4 – Správa volebnej komisie 

Predsedníčka volebnej komisie pre voľby kandidáta na funkciu dekana FZaSP TU doc. PhDr. Jana 

Keketiová, PhD. informovala, že v zmysle „Postupu voľby kandidáta na funkciu dekana FZaSP“ a 

„Harmonogramu volieb kandidáta na funkciu dekana“ bol do 23. 2. 2012 do 15.00 hod. odovzdaný 

predsedovi akademického senátu fakulty PhDr. Andrejovi Kállayovi, PhD. jeden návrh na kandidáta 

na  funkciu dekana fakulty. Navrhnutý bol prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. Návrh na kandidáta 

splnil všetky podmienky, ktoré podľa Postupu voľby kandidáta na funkciu  dekana musí obsahovať 

a preto bol návrh zaradený do zoznamu kandidátov na funkciu dekana a do zoznamu kandidátov 

uvedených na hlasovacom lístku.  

 

Bod č. 5- Vystúpenie kandidáta na funkciu dekana a diskusia s členmi Akademického 

senátu a Akademickej obce 

Predseda AS TU FZaSP vysvetlil postup voľby kandidáta na funkciu dekana a členovia senátu sa 

dohodli na dĺžke vystúpenia kandidátov. Následne vystúpil kandidát prof. MUDr. Martin Rusnák, 

CSc., ktorý predstavil svoj program a víziu na nadchádzajúce štyri roky. Na úvod objasnil 

motiváciu z detstva pre svoje neskoršie profesijné a ľudské smerovanie. Kandidát sa postupne 

vyjadril k úlohe dekana a jeho teamu v rámci fakulty, ako aj pri vystupovaní navonok. Zdôraznil 

dôležitosť participatívneho spôsobu riadenia, navráteniu rozhodovacej právomoci vedúcim katedier,  

a tiež úlohu dekana ako vodcu, facilitátora a koordinátora. Vo svojom vystúpení sa taktiež venoval 

blížiacej sa akreditácii a ňou spojeným aktuálnym problémom, projektovému prístupu a mobilitám 

študentov a pedagógov, spomenul, že v minulosti sa pojem „univerzita“ používal ako „všeučilište“; 

zdôraznil, že pri smerovaní fakulty nemôžeme zabúdať na kresťanskú tradíciu univerzity, ku ktorej 

sa hlásime. 

Po vystúpení kandidáta vyzval  predseda AS TU FZaSP  členov AS TU FZaSP a členov akademickej 

obce k diskusii s kandidátom. 

1. otázku kandidátovi položila  prof. PhDr. Jana Levická, PhD.(garant v odbore Sociálna práca), 

ktorá sa opýtala: Ako by po zvolení kandidát stabilizoval pedagogický káder a garantov a ako 

bude riešiť materiálne vybavenie fakulty, nakoľko technické vybavenie je zastarané 
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a pedagogickí zamestnanci majú 20- 30 hodinové úväzky, čo im nedáva priestor na kariérny 

rast.                   

Odpoveď kandidáta: Technické vybavenie bude záležať od rozpočtu, ktorý nám bude pridelený. 

Pre stabilizáciu stavu s garantmi neexistuje univerzálne riešenie, úlohou nového dekana bude 

aj výchova nových garantov z vlastných radov a získanie garantov zo zahraničia. Problémy 

s garantovaním sú spôsobené umelo vytvorenými podmienkami. Pre našu fakultu je 

v súčasnosti  najväčším otáznikom odbor Ošetrovateľstvo. Fakulte môže pomôcť tvorba nových 

študijných programov, čo je však viac ako úlohou dekana úlohou garantov. Problémom 

súčasného pedagogického procesu na fakulte je duplicita v študijných programoch, nízke 

využívanie Bolonského procesu, a tým nedostatočný prenos kreditov a spolupráca medzi 

fakultami, čo by mali jednotliví garanti a vedúci katedier vo vyššej miere preferovať. 

2. PhDr. Marek Majdan, PhD.(prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť) sa vyjadril k dôvodom, 

ktoré ho viedli spolu s kolegyňami k navrhnutiu kandidát. Poukázal na osobu kandidáta ako na 

človeka s jasnou víziou, koncepciou a manažérskymi schopnosťami. Tiež sa vyjadril, že osoba 

s tak širokým portfóliom zahraničných a domácich kontaktov môže byť pre fakultu prínosom 

a položil otázku, aký je názor kandidáta na publikačnú činnosť, či pri regulácii publikačnej 

činnosti nedochádza problému  kvantita na úkor kvality, alebo naopak. 

Odpoveď kandidáta: Regulácia publikácií nesmie viesť ku klamstvu. Ak máte čo povedať, 

slušné časopisy vám to zoberú. Je potrebné veľa čítať a potom syntetizovať. Aj keď správa nie 

je publikácia, dobrá správa vás naučí písať a zvýši hodnotu publikácií.  

3. PhDr. Andrej Kállay, PhD. (predseda AS TU FZaSP) uviedol, že nie všetko je len otázkou 

vedúcich katedier a garantov, a položil otázku ako chce kandidát riešiť prieniky medzi 

študijnými programami a katedrami , a ako bude riešiť priestory pre učiteľov a študentov. 

Odpoveď kandidáta: Krátkodobým cieľom pre fakultu je čo najlepšie obstáť v komplexnej 

akreditácii v júli 2014 a riešenie prienikov a personálnej otázky je dlhodobým cieľom. Je 

potrebné udržať a zefektívniť prácu existujúcich kapacít. Prieniky medzi študijnými programami 

a katedrami je možné nájsť na základe logických súvislostí existujúceho programu. Priestory 

na výučbu sú v procese riešenia, malo by sa jednať o prenájom priestorov v blízkosti fakulty na 

20 rokov (Pekárska ulica, budova Vanilla Sky kaviarne) a tiež budova Ad Albertinum by mala 

byť celá zrekonštruovaná pre potreby fakulty. Vhodným prienikom medzi odbormi sú aj africké 

pracoviská, je však smutné, že pred dvoma rokmi pracoviská fungovali a dnes nemáme ani 

jeden projekt. Máme však bohaté skúsenosti s projektmi, či už sa jedná o africké projekty, 

projekt z nórkych fondov, FP7 projekty, projekty zamerané na boj s HIV, na úrazy mozgu, 

bezdomovcov a rómsku komunitu. Prof. West a prof. El Ansari pri návšteve na sympóziu 

v Trnave hovorili o tom, že na ich domovských univerzitách je mnoho pedagógov 

a doktorandov financovaných cez projekty. Pre obnovenie spolupráce je potrebné mať konexie, 

iniciatívu  a prostriedky, v čom viem pomôcť. Afrika má byť pre študentov a pedagógov 

fakulty. 

4. doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. (podpredseda AS TU FZaSP a vedúci Katedry sociálnej práce -

KSP) sa spýtal ako by  kandidát riešil nerovnomerné rozdelenie síl pre akreditáciu, nakoľko 1 

katedra (KSP) spadá pod behaviorálne vedy a 3 katedry (KVZ, KLVM, KOŠE) pod nelekárske 

zdravotnícke vedy, študentov však má najviac KSP. Či by uvažoval o navýšení počtu 

doktorandov, eventuálne pedagogických zamestnancov. 

Odpoveď kandidáta: Učitelia musia byť univerzálni a zároveň špecialisti. Nebránim sa príchodu 

nových pracovných síl na základe projektov. Máme rozpočtovanie na základe nákladových 

stredísk a čísla nepustia. Momentálna atmosféra na Slovensku je taká, že doktorandi nie sú 

potrební, ja si myslím opak, som zástancom toho, aby nám projekty zaplatili nových 

doktorandov. 

5. doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD. (člen senátu AS TU FZaSP) sa kandidáta spýtala, prečo 

chce byť dekanom práve tejto fakulty, a prečo má rád Trnavu. 

Odpoveď kandidáta: Učil som lekárov, ktorí chcú len zarábať peniaze. Sem do Trnavy som 

prišiel  preto, lebo sa tu až do takej miery nevyžaduje matéria a našiel som tu aj takých ľudí, 

ktorí pochopili, že naša fakulta je založená na kresťanských hodnotách a to ich viedlo k inému 

pohľadu na vysoké školstvo. Na katedre som našiel kolektív priateľov a to je to, čo mňa 

obohatilo, zdravé vzťahy, atmosféra, emocionálna stránka. Z praktickej stránky by som rád 

odovzdal svoje vedomosti svojim nasledovníkom. 

6. doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD. (člen senátu AS TU FZaSP) mala na kandidáta otázku, či má 

informáciu o možnom pretransformovaní sa FN TT na neziskovú organizáciu a ako by riešil 
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spoluprácu s FN TT, nakoľko študentom nie je v mnohých prípadoch umožnené vykonávať bez 

objektívnych dôvodov v nemocnici výskum. 

Odpoveď kandidáta: K otázke transformácie sa neviem vyjadriť. Čo sa týka spolupráce, 

nemocnica nás potrebuje rovnako, ako my potrebujeme nemocnicu. Viem o generačnom 

probléme a je potrebné hľadať riešenia. Zodpovednosť za chod fakultných  pracovísk 

v nemocnici by mali prevziať mladší. Rovnako viem o osobných problémoch v nemocnici 

a myslím si, že sú riešiteľné. 

 

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. 6– 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 sa 

uskutočnila tajným hlasovaním (v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).  Následne 

prebehlo 1. kolo voľby kandidáta na funkciu dekana TU FZaSP pre obdobie rokov 2013-2017. 

 

1.kolo: 

Hlasovanie o kandidátovi na funkciu dekana prof. MUDr. Martinovi Rusnákovi, CSc. 

počet odovzdaných lístkov:  15 

počet platných lístkov:   15 

počet neplatných lístkov:       0 

za:                      6 

 

Nakoľko kandidát nebol v 1. kole najmenej trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov AS TU 

FZaSP zvolený, tak postúpil do 2. kola voľby kandidáta na funkciu dekana (v súlade s čl. 7 ods. 2 

Postupu voľby kandidáta na funkciu dekana TU FZaSP).  
 

2.kolo: 

Hlasovanie o kandidátovi na funkciu dekana prof. MUDr. Martinovi Rusnákovi, CSc. 

počet odovzdaných lístkov:  15 

počet platných lístkov:   15 

počet neplatných lístkov:       0 

za:                      5 

 

Uznesenie AS FZaSP TU 5/R10/13 

AS TU FZaSP  volí kandidáta na dekana prof. MUDr. Martina Rusnáka, CSc. za dekana Fakulty 

zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. 

 

Hlasovanie: 

počet odovzdaných lístkov:  15 

počet platných lístkov:   15 

počet neplatných lístkov:    0 

za:                      5 

Predseda AS TU FZaSP  konštatoval, že uznesenie nebolo prijaté a kandidát na dekana prof. MUDr. 

Martin Rusnák, CSc. v tajnom hlasovaní nebol zvolený za dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej 

práce Trnavskej univerzity v Trnave. 

  

 

Bod č. 7- Rôzne 

Nakoľko kandidát na funkciu dekana nebol zvolený, predseda AS TU FZaSP vyhlásil nové kolo voľby 

kandidáta na dekana TU FZaSP pre obdobie  2013-2017, ktorého harmonogram členovia AS TU 

FZaSP budú schvaľovať korešpondenčným hlasovaním. Nakoľko nikto ďalší sa do bodu rôzne 

neprihlásil, predseda AS TU FZaSP poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil. 
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Trnava, 24. októbra 2013 
 

Schválil: 

PhDr. Andrej Kállay, PhD.,  v. r.   

predseda AS TU FZaSP  
 

Overili:  

RNDr. Bc. Alžbeta Benedikovičová, PhD.,  v. r.     

členka AS TU FZaSP    
 

Dominika Kostolanská  v .r.        

členka AS TU FZaSP       
 

Spracovala: 

PhDr. Kristína Grendová, PhD. v. r.      

tajomníčka AS TU FZaSP 


