Zápisnica z 7. riadneho zasadnutia Akademického senátu
Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity
zo dňa 30. 4. 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 FZaSP TU“),
doc. PhDr. Jana Keketiová, PhD., Dominika Kostolanská,
doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD., doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.,
Bc. Dominika Ľuptáková, Mgr. Marek Psota, PhDr. Martin Vereš, PhD.
Ospravedlnení: PhDr. Zuzana Kráľová, PhD., doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.
Hostia: prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc., Ing. Daniela Naništová,
PhDr. Eva Nemčovská, PhD.
Program:
1. Otvorenie a kooptácia nového člena AS FZaSP TU
2. Voľba skrutátorov, členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Výročná správa o činnosti Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU za rok 2012
5. Výročná správa o hospodárení Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU za rok 2012
6. Návrh rozpočtu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU za rok 2013
7. Rôzne
Bod č. 1 – Otvorenie, kooptácia nového člena AS FZaSP TU
Siedme riadne zasadnutie Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „AS FZaSP TU“) otvoril predseda AS FZaSP TU a na
zasadnutí privítal dekana fakulty prof. RNDr. Vladimíra Bošáka, CSc. (ďalej len „dekan FZaSP
TU“) a tajomníčku fakulty Ing. Danielu Naništovú (ďalej len „tajomníčka FZaSP TU“), PhDr.
Evu Nemčovskú, PhD.- vedúcu Katedry verejného zdravotníctva a členov akademického
senátu.
Predseda AS FZaSP TU vyhlásil výsledky volieb a novú členku privítal.
Predseda AS FZaSP TU konštatoval na základe kontroly prezenčnej listiny
uznášaniaschopnosť AS FZaSP TU, ktorý prijal nasledovné uznesenia:
Bod č. 2- Voľba skrutátorov, členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Uznesenie AS FZaSP TU 1/R7/13
AS FZaSP TU schvaľuje za skrutátorov 7. riadneho zasadnutia AS FZaSP TU PhDr. Martina
Vereša, PhD. a Miloša Čakloša.
Hlasovanie:
Prítomní:
13
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa:
2
Predseda AS FZaSP TU konštatoval, že uznesenie bolo schválené.
Uznesenie AS FZaSP TU 2/R7/13
AS FZaSP TU schvaľuje za členov návrhovej komisie 7. riadneho zasadnutia AS FZaSP TU doc.
PhDr. Ondreja Boteka, PhD. a Bc. Dominiku Ľuptákovú.
Hlasovanie:
Prítomní:
13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
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Predseda AS FZaSP TU konštatoval, že uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
Uznesenie AS FZaSP TU 3/R7/13
AS FZaSP TU schvaľuje za overovateľov zápisnice z 7. riadneho zasadnutia AS FZaSP TU doc.
PhDr. Nadeždu Kovalčíkovú, PhD. a Mgr. Michaelu Hromkovú
Hlasovanie:
Prítomní:
13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Predseda AS FZaSP TU konštatoval, že uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
AS FZaSP TU prešiel k schvaľovaniu programu rokovania a prijal toto uznesenie:
Uznesenie AS FZaSP TU 4/R7/13
AS FZaSP TU schvaľuje program 7. riadneho zasadnutia AS FZaSP TU nasledovne:
1. Otvorenie a kooptácia nového člena AS FZaSP TU
2. Voľba skrutátorov, členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Výročná správa o činnosti Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU za rok 2012
5. Výročná správa o hospodárení Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU za rok 2012
6. Návrh rozpočtu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU za rok 2013
7. Rôzne
Hlasovanie:
Prítomní:
13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Predseda AS FZaSP TU konštatoval, že uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
Bod č. 3- Kontrola plnenia uznesení
Predseda AS FZaSP TU uviedol, že Uznesenie
AS FZaSP TU 8/M2/13 - Na základe
pripomienok zo strany študentov AS FZaSP TU odporúča tajomníčke fakulty zabezpečiť viac
zásuviek alebo predĺžovačiek do študovne, ktoré budú vydávané proti podpisu na vrátnici stále
trvá a Uznesenie AS FZaSP TU 9/M2/13- AS FZaSP TU žiada dekana o určenie technickohospodárskeho pracovníka vykonávajúceho funkciu tajomníka
AS FZaSP TU (Termín:
2.4.2013) nebolo splnené a bude o ňom prebiehať diskusia v bode Rôzne.
Bod č. 4 – Výročná správa o činnosti Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2012
Dekan FZaSP TU predložil a bližšie priblížil členom senátu Výročnú správu o činnosti
fakulty za uplynulý rok. Do diskusie sa nikto zo senátorov neprihlásil. Následne senát hlasoval
o jej schválení.
Uznesenie AS FZaSP TU 5/R7/13
AS FZaSP TU schvaľuje Výročnú správu o činnosti Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2012.
Hlasovanie:
Prítomní: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Predseda AS FZaSP TU konštatoval, že uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
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Bod č. 5 – Výročná správa o hospodárení Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2012
Dekan FZaSP TU predložil a bližšie priblížil členom senátu Výročnú správu
o hospodárení fakulty za uplynulý rok. Predseda AS FZaSP TU sa opýtal tajomníčky, ako to
bude v AR 2013/2014 s internými doktorandmi. Tajomníčka FZaSP TU vysvetlila, že Kolégium
rektora TU schválilo pre každú fakultu jedného interného doktoranda, ďalší doktorandi budú
financovaní z finančných prostriedkov z programu VEDA (cca 30.000,- Euro). Predpokladá sa
prijať jedného doktoranda na jeden akreditovaný odbor+ jedného financovaného z rektorátu
(spolu 5 interných doktorandov) . Dekan FZaSP TU predniesol novú stratégiu doktorandského
štúdia, radšej menej doktorandov, ale publikujúcich v karentovaných časopisoch . Predseda
AS FZaSP TU sa opýtal tajomníčky FZaSP TU, či má pre fakultu zmysel tvoriť zisk, ak sa tento
prerozdeľuje potom na princípe solidarity pre všetky fakulty. Tajomníčka FZaSP TU
odpovedala, že zisk na rok 2013 neplánuje, ale nevie aká bude situácia na konci roka.
Následne senát hlasoval o jej schválení.
Uznesenie AS FZaSP TU 6/R7/13
AS FZaSP TU schvaľuje Výročnú správu o hospodárení fakulty za 2012.
Hlasovanie:
Prítomní: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Predseda AS FZaSP TU konštatoval, že uznesenie bolo schválené jednomyseľne.
Bod č. 6- Návrh rozpočtu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU za rok 2013
Dekan FZaSP TU predložil návrh rozpočtu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU. Následne
tajomníčka FZaSP TU vysvetlila prípravu a prerozdelenie rozpočtu a potrebu podávania
výskumných projektov, od ktorých sa tiež odvíja financovanie a tiež o dôležitosti výsledku
akreditácie. Dekan FZaSP TU informoval o možnosti odmeny pre pedagogického zamestnanca
s najlepšou publikačnou a grantovou činnosťou. Dekan FZaSP TU tiež hovoril o potrebe
prerozdelenia financií s programu VEDA a programu VŠ v rámci katedry. Členovia senátu sa
spýtali, čo bude s miestnosťou A 204, v ktorej sú počítače. Dekan FZaSP TU odpovedal, že od
nového AR 2013/2014 bude slúžiť ako PC laboratórium a bývalé PC laboratórium bude slúžiť
ako odborná učebňa pre odbor ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a laboratórne
vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Počítače z doterajšieho PC laboratória budú rozdelené
medzi zamestnancov. Dr. Nemčovská sa spýtala, ako bude riešená výpočtová technika pre
pedagógov, na čo dostala odpoveď, že dostanú techniku z PC laboratória. Dr. Benedikovičová
sa spýtala na dlhodobé a strednodobé plánovanie rozpočtu , na čo odpovedala tajomníčka
FZaSP TU ,že nemáme takúto povinnosť. Dr. Benedikovičová sa opätovne spýtala na
prognózovanie rozpočtu. Doc. Botek sa spýtal, koľko reálne spolufinancujeme na grantoch a
koľko sa plánuje na spolufinancovanie na granty na rok 2013. Tajomníčka FZaSP TU
odpovedala, že granty sa monitorujú a nie je problém pri spoluúčasti pri podávaní projektov.
Dr. Nemčovská sa spýtala, aké pravidlo platí pre spolufinancovanie grantov, prečo niektoré sú
financované formou mzdy a niektoré formou priamych financií. Tajomníčka FZaSP TU
odpovedala, že spolufinancovanie závisí od typu grantovej agentúry. Doc. Botek sa spýtal, či
vedia povedať ako sa prerozdeľujú financie získané od externých študentov a financie získané
z projektov. Tajomníčka odpovedala, že financie za externých študentov sa prerozdeľujú na
všetky katedry nezávisle od počtu externých študentov. Predseda AS FZaSP sa spýtal na tému
osobných príplatkov. Doc. Botek sa snažil objasniť prerozdelenie osobných príplatkov, neskôr
sa do diskusie zapojil dekan FZaSP TU, ktorý povedal, že svoj návrh predložil vedúcim
katedier na základe hodnotených siedmych kategórií, vrátane publikačnej činnosti za roky
2010 a 2011 a pedagogiky za rok 2012. Dr. Nemčovská vystúpila k téme o osobných
príplatkoch, kde sa vyjadrila, že nesúhlasí s tým, aby o tom rozhodoval dekan a vzal túto
kompetenciu vedúcim katedier. Dekan FZaSP TU sa vyjadril, že hodnotil som 6 ročné obdobie
a chce aby pedagogickí zamestnanci mali stále osobné ohodnotenia, nie každý rok zmenu.
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Doc. Botek povedal, že za katedru nepociťuje nespravodlivosť pri prerozdeľovaní osobných
príplatkov, ale na druhej strane cíti, že mu bola odobratá kompetencia priameho
nadriadeného. Doc. Keketiová súhlasila s Dr. Nemčovskou a doc. Botekom v tom, že len
vedúci vie, čo ktorý zamestnanec robí aj nad rámec siedmych hodnotených kritérií. V rámci
diskusie sa dekan vyjadril, že 30.6.2013 podáva abdikáciu k 31.8.2013, kam smerovala aj
otázka Dr. Vereša, či jeho vyjadrenia o novom vedení súvisia s jeho abdikáciou. Dr.
Benedikovičová opätovne vystúpila s názorom, že treba uplatňovať transparentnosť, že treba
dodržiavať organizačnú štruktúru a nezasahovať do kompetencií vedúcich pracovníkov.
Následne senát hlasoval o schválení Návrhu rozpočtu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce
TU na rok 2013.
Uznesenie AS FZaSP TU 7/R7/13
AS FZaSP TU schvaľuje Návrh rozpočtu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU na rok
2013, tak ako ho predložil dekan FZaSP TU prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc .
Hlasovanie:
Prítomní:
12
Za:
12
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
1
Predseda AS FZaSP TU konštatoval, že uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Bod č. 7 – Rôzne
V bode Rôzne predložila Mgr. Michaela Hromková Petíciu študentov FZaSP TU vo veci
poplatkov za vystavenie potvrdenia o návšteve školy. Petícia obsahuje 193 podpisov, ktorí
s týmto nesúhlasia. V diskusii vystúpili viacerí členovia AS FZaSP TU, ktorí hovorili o tom, že
poplatky vyplývajú z V Y H L Á Š K Y rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 21/2011
o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave
na akademický rok 2012/2013 (článok 9- Iné poplatky, ods. 6). Senát vzal petíciu študentov
na vedomie a hlasovaním prijal nasledovné
Uznesenie AS FZaSP TU 8/R7/13
AS FZaSP TU žiada dekana FZaSP TU prof. RNDr. Vladimíra Bošáka, CSc. o predloženie Petície
študentov FZaSP TU vo veci poplatkov za vystavenie potvrdenia o návšteve školy na
najbližšom Kolégiu rektora TU.
Hlasovanie:
Prítomní:
12
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Nehlasoval:
1
Predseda AS FZaSP TU konštatoval, že uznesenie bolo schválené.
Ďalej sa doc. Keketiová spýtala na Centrum jazykov, odkedy by malo fungovať, ako by malo
fungovať a ako bude financované. Dekan odpovedal, že nevie, či bude efektívnejšie ako
doterajšia výučba, nevie to ani tajomníčka, o spôsobe financovania tiež nevedeli nič bližšie. Do
diskusie sa zapojila Dr. Nemčovská, ktorá sa vyjadrila, že na odbore verejné zdravotníctvo
majú študenti povinný jazyk latinčinu a zo zákona o vysokých školách vyplýva, že štúdium je
bezplatné, tak ako sa bude toto riešiť.
V bode Rôzne sa ďalej členovia AS FZaSP TU pýtali dekana na dochádzku, aké sú výsledky
a aká je efektivita novo zavedených dochádzkových hárkov a systému dochádzky. Dekan
FZaSP TU odpovedal, že ide ešte len o krátky čas a efektivitu sa dozvieme až na konci roka
2013. Tajomníčka FZaSP TU hovorila o výhode nových dochádzkových listov pri vykazovaní
odpracovaných hodín na projektoch. Predseda AS FZaSP TU sa pri otázke evidencie
pracovného času spýtal dekana FZaSP TU na preplácanie nadčasov, ktoré vyplýva zo zákona.
Dekan FZaSP TU reagoval, že nadčasy nebudú preplácané, nakoľko pracovníci sú financovaní
od výkonu, nie od odpracovaných hodín. Dr. Benedikovičová pochválila Evidenciu pracovného
času, ale poukázala na vecné
a zákonné chyby dochádzkových listov a Usmernenia
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k evidencii pracovného času, na čo dekan FZaSP TU odpovedal, že už bola zjednaná náprava.
Dr. Benedikovičová poznamenala, že keď sa riešia pracovno-právne vzťahy treba mať aj
zástupcu zamestnancov, na čo dekan FZaSP TU reagoval, že aj pri riešení evidencii
pracovného času boli aj zástupcovia zamestnancov. Doc. Kršáková sa spýtala prečo nemáme
každý svoj dochádzkový hárok u seba, nakoľko nie vždy učíme v budove fakulty, a tiež nie
všetci majú na fakulte miesto výkonu svojej práce.
V závere sa riešila otázka tajomníka senátu, nakoľko v minulosti robila tajomníčku sekretárka
dekana na DOVP a v poslednom období Dr. Grendová, ktorá to však nemá v náplni práce, ani
nie je na rozdiel od predošlej tajomníčky nijak za túto prácu hodnotená. V diskusii vystúpili
viacerí senátori s tým, že tento stav treba doriešiť. Tajomníčka FZaSP TU navrhla stretnutie
s predsedom AS FZaSP TU, na ktorom túto otázku doriešia.
V závere predseda AS FZaSP TU poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil.
Trnava, 30. apríla 2013
Schválil:
PhDr. Andrej Kállay, PhD.,
predseda AS FZaSP TU

....................................

Overili:
doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.,
členka AS FZaSP TU

...................................

Mgr. Michaela Hromková,
podpredsedníčka AS FZaSP TU

....................................
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