Zápisnica z 11. riadneho zasadnutia Akademického senátu
Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity
zo dňa 21. 11. 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 11.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
Jedenáste 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. Jaroslava Slaného, 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/R11/13
AS TU FZaSP schvaľuje za skrutátorov 11. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP
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.

PhDr. Kristínu

Uznesenie AS TU FZaSP 2/R11/13
AS TU FZaSP schvaľuje za členov návrhovej komisie 11. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP doc.
PhDr. Nadeždu Kovalčíkovú, PhD. a Miloša Čakloša
Hlasovanie:
Prítomní:
15
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Predseda AS TU FZaSP konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
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Uznesenie AS TU FZaSP 3/R11/13
AS TU FZaSP schvaľuje za overovateľov zápisnice z 11. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP RNDr.
Bc. Alžbetu Benedikovičovú, PhD. a PhDr. Martin Vereša, PhD.
Hlasovanie:
Prítomní:
15
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Predseda AS TU FZaSP konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
Bod č. 3- Schválenie programu 11. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP
Uznesenie AS TU FZaSP 4/R11/13
AS TU FZaSP schvaľuje program 11. 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 11.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“ boli do 09. 11. 2013 do 15.00 hod.
odovzdané predsedovi akademického senátu fakulty PhDr. Andrejovi Kállayovi, PhD. 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.
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. Následne vystúpil
kandidát prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., ktorý predstavil svoj program a víziu na nadchádzajúce
štyri roky. Kandidát rozdelil svoj prejav na 3 časti. V prvej časti sa venoval predstaveniu svojej
osoby podľa životopisu, ktorý bol priložený ku kandidatúre. Druhá časť bola venovaná predstaveniu
práce kandidáta ako dekana na Zdravotne-sociální fakulte Ostravskej univerzity, kde kandidát
uviedol, že fakultu berie prvotne ako vzdelávaciu inštitúciu, nie ako vedecko-výskumnú. Taktiež
uviedol, že počas svojho pôsobenia ako dekan kládol dôraz na potreby ako akademických
zamestnancov, tak THP pracovníkov. U zamestnancov si váži odbornosť, hodnoty a spolupatričnosť.
Na minulom pôsobisku sa okrem iného usiloval o vznik odborného časopisu a priestorové
zabezpečenie riešil dostavbou areálu Zábřeh prislúchajúceho k fakulte. Na fakulte zaviedol systém
interných grantov, ktoré podporovali spoluprácu a boli pilotnými grantmi pred podaním na
grantové agentúry. Uviedol, že dekan musí stelesňovať misiu a víziu fakulty explicitne aj implicitne,
musí odpovedať na otázky kto sme?, čo sme? a kam smerujeme ?. Fakultu chápe ako súčasť
univerzity, centrum vzdelanosti, centrum slobodného myslenia a diskusie. Kandidát sa vyjadril
k pojmu „ akademický kapitalizmus“, kde veda a výskum fungujú na trhových princípoch. Ako
dekan podporoval „akademické podnikanie“ vo forme aktivít pre širokú verejnosť, ambulancie,
špecializačné vzdelávanie a projekty. Zastáva heslo, že dekan je dekanom pre všetkých. V tretej
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časti sa kandidát vyjadril k svojej vízii v prípade zvolenia. Víziu rozdelil na tri časti: ľudia, škola
a dekan. Časť ľudia tvoria zamestnanci a študenti. U zamestnancov si cení najmä ich hodnoty.
Podmienky pre prácu považuje za dôležitú a neoddeliteľnú súčasť práce. Je si vedomý potreby
sebarealizácie a autonómie akademických zamestnancov. Bude budovať „kultúru hrdosti“ založenej
na tradíciách. Pre dobré fungovanie fakulty je potrebná práca na vlastných garantoch. Garant by
mal byť na fakulte prítomný každý deň, žiť s fakultou a jej zamestnancami a problémami THP
pracovníci musia mať presne definované úlohy a kompetencie. U študentov bude dbať na znalosti,
schopnosti, postoje, kvalitu výučby, zapojenie študentov do výskumu, ale taktiež na evaluáciu
výučby ako spätnú väzbu. Skepticky až kriticky sa pozerá na Bolognskú deklaráciu. Je si vedomý
narastajúceho konkurenčného boja o študenta. Za priority pre fakultu považuje: akreditáciu,
výchovu a výučbu študentov, výskum na všetkých úrovniach (FN TT, mesto, kraj, medzinárodná
spolupráca), v sociálnych vedách, zdravotníckych vedách a rozvojových krajinách. Za spoločné
témy pre všetky odbory považuje kandidát obezitu, úrazy, geriatriu, špecializácie a nové študijné
odbory, priestorové podmienky. Dekan by mal byť hodnototvorný, určujúci stratégiu
a kompetencie, delegujúci úlohy, spolupracujúci, komunikatívny, kompetentný, presadzujúci
transparentnosť, identitu a spolupatričnosť. Rozvoj fakulty je jednou z hlavných úloh dekana,
vrátane public relation. Kandidát uviedol, že pri prijatí kandidatúry zavážila spolupráca od roku
1996, habilitácia na TU FZaSP, členstvo vo vedeckej rade, členstvo v skúšobných komisiách, ako aj
ocenenie spolupráce medailou TU FZaSP. Pri svojej práci sa drží symboliky „dobrého pastiera“ (Ján,
10), ktorý svoje stádo neopustí.
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: Kde v súčasnosti vykonávate pedagogickú prax ?
Odpoveď kandidáta: V súčasnosti pôsobím v Žiline na VŠ sv. Alžbety, kde aj garantujem
v odbore Sociálna práca a na Institutu zdravotnických studií Univerzity T. Bati v Zlíne učím
manažment. V prípade zvolenia však túto situáciu budem operatívne riešiť.
2. otázku kandidátovi položila prof. MUDr. Anna Strehárová, PhD. (Infekčná klinika FN TT,
Katedra verejného zdravotníctva), ktorá sa opýtala: Ste členom Rotary klubu, nakoľko som
pre Rotary prednášala o boji s poliomyelitídou, bolo by možné zamerať projekt práve na boj
s poliomyelitídou ?
Odpoveď kandidáta: Rotary klub, ako aj WHO podporujú eradikáciu poliomyelitídy.
Poliomyelitída sa však v súčasnosti javí viac ako politický problém rozvojových krajín, ako
zdravotnícky. Poliomyelitídu však považujem za veľkú tému a výskum na túto tému by bol
prospešný.
3. PhDr. Marek Majdan, PhD.(prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť) uviedol: Som rád , že
ste sa odhodlali kandidovať. Opakovane ste spomenuli, že nie sme výskumná inštitúcia. Ako
by ste potom riešili výskum na fakulte?
Odpoveď kandidáta: Fakulta je primárne škola, je však potrebné vybalansovať úväzky, aby
bol čas aj na osobný rozvoj. Považujem za potrebné nájsť prierezové témy pre všetky
odbory. Tiež je potrebná špecializácia v rámci fakulty, v rámci odboru, ako aj akademických
zamestnancov. Ako uviedla prof. Ilnerová: „Veda je mafia“, túto hru treba hrať, ale treba si
od nej držať odstup. Vysoké školstvo a trhový princíp nepatria dokopy. Školstvo
a zdravotníctvo nie sú dostatočne financované (podfinancované). Je preto potrebné dostať
svojich ľudí do grantových komisií. všetkým je nám jasné, že 10 áut je viac ako 1 auto, platí
toto však aj pre monografie ? Je 10 monografií viac ako 1 monografia? To ukáže až čas.
4. prof. PhDr. Jana Levická, PhD.(garant v odbore Sociálna práca) sa vyjadrila, že ani kvalitný
výskum nie je cenený, pokiaľ nie je podporený grantom. Súčasný systém nás núti
preskakovať z témy na témy podľa zadania grantových agentúr, aby sme boli cenení.
5. študentka odboru Ošetrovateľstvo sa kandidáta spýtala: Prečo ste sa rozhodli kandidovať
práve za dekana tejto fakulty ?
Odpoveď kandidáta: Moju kandidatúru ovplyvnila dlhoročná spolupráca s TU FZaSP, sila
prostredia a tejto auly, fakt, že práve na tejto fakulte som habilitoval, ako aj osobné
dôvody- pôsobí tu moja manželka.
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.
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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
počet odovzdaných lístkov:
počet platných lístkov:
počet neplatných lístkov:
za:

funkciu dekana prof. MUDr. Jaroslavovi Slanom, CSc.
15
15
0
15

Kandidát v 1. kole získal 15 hlasov , a preto AS TU FZaSP prijal nasledovné uznesenie:
Uznesenie AS FZaSP TU 5/R11/13
AS TU FZaSP volí kandidáta na dekana prof. MUDr. Jaroslava Slaného, 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:
15
Predseda AS TU FZaSP konštatoval, že uznesenie bolo jednomyseľne prijaté a kandidát na dekana
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. v tajnom hlasovaní bol zvolený za dekana Fakulty zdravotníctva
a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.
Bod č. 7- Rôzne
Nakoľko nikto ďalší sa do bodu rôzne neprihlásil, predseda AS TU FZaSP poďakoval všetkým za
účasť a zasadnutie ukončil.
Trnava, 26. novembra 2013
Schválil:
PhDr. Andrej Kállay, PhD., v. r.
predseda AS TU FZaSP
Overili:
RNDr. Bc. Alžbeta Benedikovičová, PhD., v. r.
členka AS TU FZaSP
PhDr. Martin Vereš, PhD.,
člen AS TU FZaSP

v. r.

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