Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia Akademického senátu
Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity
zo dňa 8. 3. 2012
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny (priložená k originálu zápisnice – 15 členov AS)

Program:
1. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
2. Správa volebnej komisie
3. Vystúpenie kandidátov na funkciu dekana a diskusia s členmi Akademického senátu a
Akademickej obce
4. Voľba kandidáta na funkciu dekana FZaSP TU
5. Voľba zástupcu študentskej časti AS FZaSP TU za člena Komisie pre ubytovanie
študentov TU
6. Rôzne
Bod č. 1 – Otvorenie, kontrola uznesení
Štvrté riadne zasadnutie Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „AS FZaSP TU“) otvorila predsedníčka AS FZaSP TU
prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. (ďalej len „predsedníčka AS FZaSP TU“) a na zasadnutí
privítala navrhnutých kandidátov na funkciu dekana FZaSP TU doc. RNDr. Vladimíra Bošáka,
CSc. a doc. MUDr. Dušana Saláta, CSc., a tiež členov akademického senátu a akademickej
obce fakulty.
Predsedníčka AS FZaSP TU konštatovala na základe kontroly prezenčnej listiny
schopnosť AS FZaSP TU uznášať sa. AS FZaSP TU prijal nasledovné uznesenia:
Uznesenie AS FZaSP TU 1/R4/12
AS FZaSP TU schvaľuje za skrutátorov 4. riadneho zasadnutia AS FZaSP TU doc. Nadeždu
Kovalčíkovú, PhD. a Mgr. Juraja Jančeka.
Hlasovanie:
za:
12
proti:
0
zdržal sa:
2
Predsedníčka AS FZaSP TU konštatovala, že uznesenie bolo schválené.
Uznesenie AS FZaSP TU 2/R4/12
AS FZaSP TU schvaľuje za členov návrhovej komisie 4. riadneho zasadnutia AS FZaSP TU
PhDr. Mareka Majdana a PhDr. Lenku Jančovičovú, PhD.
Hlasovanie:
za:
12
proti:
0
zdržal sa:
2
Predsedníčka AS FZaSP TU konštatovala, že uznesenie bolo schválené.
Uznesenie AS FZaSP TU 3/R4/12
AS FZaSP TU schvaľuje za overovateľov zápisnice zo 4. riadneho zasadnutia AS FZaSP TU Bc.
Michala Lipovského a doc. PhDr. Miriam Šramatú, PhD.
Hlasovanie:
za:
12
proti:
0
zdržal sa:
2
Predsedníčka AS FZaSP TU konštatovala, že uznesenie bolo schválené.
Uznesenie AS FZaSP TU 4/R4/12
AS FZaSP TU poveruje spracovaním zápisnice zo 4. riadneho zasadnutia AS FZaSP TU
Mgr. Juraja Jančeka.

1

Hlasovanie:
za:
13
proti:
0
zdržal sa:
1
Predsedníčka AS FZaSP TU konštatovala, že uznesenie bolo schválené.
Uznesenie AS FZaSP TU 5/R4/12
AS FZaSP TU schvaľuje program 4. riadneho zasadnutia AS FZaSP TU.
Hlasovanie:
za:
14
proti:
0
zdržal sa:
0
Predsedníčka AS FZaSP TU konštatovala, že uznesenie bolo schválené.
Predsedníčka vykonala kontrolu uznesení a konštatovala, že nie sú uznesenia, ktoré
treba splniť.
Bod č. 2 – Správa volebnej komisie
Predsedníčka volebnej komisie pre voľby kandidáta na funkciu dekana FZaSP TU doc.
Kovalčíková informovala, že v zmysle „Postupu voľby kandidáta na funkciu dekana FZaSP“ a
„Harmonogramu volieb kandidáta na funkciu dekana“ boli do 23. 2. 2012 do 15.00hod.
odovzdané predsedníčke akademického senátu fakulty prof. MUDr. Adriane Ondrušovej, PhD.
štyri návrhy na kandidáta na funkciu dekana fakulty. Jeden návrh bol na doc. MUDr. Dušana
Saláta, CSc. a tri návrhy boli na doc. RNDr. Vladimíra Bošáka, CSc. Návrhy na kandidáta
splnili všetky podmienky, ktoré podľa Postupu voľby kandidáta na funkciu dekana musia
obsahovať a preto sa návrhy zaraďujú do zoznamu kandidátov na funkciu dekana a do
zoznamu kandidátov uvedených na hlasovacom lístku. Navrhnutými kandidátmi na funkciu
dekana fakulty sú doc. RNDR. Vladimír Bošák, CSc. a doc. MUDr. Dušan Salát, CSc.
Bod č. 3 – Vystúpenie kandidátov na funkciu dekana a diskusia s členmi
Akademického senátu a Akademickej obce
Predsedníčka senátu vysvetlila postup voľby kandidáta na funkciu dekana a členovia
senátu sa dohodli na dĺžke vystúpenia kandidátov. Následne podľa abecedného poradia
vystúpili kandidáti.
Doc. Bošák - predložil členom senátu víziu a plány, ktoré by ako dekan vo svojej funkcii
realizoval. Informoval o stave fakulty a činnosti, ktorú za obdobie od zvolenia za osobu
poverenú výkonom funkcie dekana vykonával. Informoval napr. o zmene financovania PhD.
štúdia, o možnostiach zvyšovania počtu grantov, o medzinárodných aktivitách, financiách,
zahraničnej spolupráci. Následne sa kandidáta pýtali členovia senátu a obce.
Prof. Levická sa pýtala na budúcnosť Sociálnej práce na fakulte, Dr. Majdan sa pýtal, či okrem
finančných odmien za publikácie si vie predstaviť aj iné formy motivácií pre pedagógov, najmä
čo sa týka času, Bc. Lipovský sa spytoval, ako zlepšiť prax pre sociálnu prácu, Dr. Kállay sa
pýtal, ako by mohli fungovať prieniky medzi študijnými odbormi, aby nefungovali ako
samostatné bunky. Dr. Jančovičová sa pýtala, či je kandidát otvorený akreditácií nových
študijných programov, Mgr. Traegerová sa pýtala na fungovanie knižnice a možnosti
predĺženia otváracích hodín a Bc. Andelová sa informovala na priestory mimo vyučovania pre
študentov, vzhľadom na medzery vo vyučovaní.
Doc. Salát vo svojom príhovore informoval o svojej doterajšej práci a tiež o plánoch ktoré by
ako dekan realizoval. Následne kandidát odpovedal na otázky. Dr. Majdan sa spýtal, ako by
zlepšil publikačnú činnosť fakulty a aké nástroje by využíval, doc. Ilievová sa spýtala, aké
budú prvé kroky, ak by bol zvolený na post dekana. Po ukončení diskusie nasledovala diskusia
s oboma kandidátmi naraz.
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Študentka sa pýtala na ukončenie spolupráce s RÚVZ v Trnave a ako by riešili tento problém,
ktorý sa závažne dotkol praxe pre študentov VZ, ďalší študent sa spýtal, či budú promócie po
Bc. štátniciach, Bc. Lipovský sa pýtal na vytvorenie času pre študentov, ktorí by takto mohli
lepšie komunikovať s vedením fakulty a či sa neplánujú pre študentov taláre na promócie
Prof. Jurga sa pýtal na využívanie výstupu z klubu profesorov pre študentov. Doc. Šramatá sa
pýtala, či už uvažovali o zmene organizačnej štruktúry fakulty, či uvažujú o zlučovaní napr.
katedier, prodekanstiev a pod., prof. Levická sa pýtala sa na paritné zastúpenie vo vedení
fakulty a Bc. Ľuptáková sa pýtala na podporu zo strany dekana pre časopis ProSocio. Po
ukončení diskusie s oboma kandidátmi členovia senátu pristúpili k hlasovaniu.
Bod č. 4 – Voľba kandidáta na funkciu dekana FZaSP TU
Predsedníčka vysvetlila členom senátu spôsob hlasovania na hlasovacom lístku,
podmienky pre jeho platnosť a neplatnosť. Následne prebehlo 1. kolo. Nakoľko ani jeden
kandidát nedosiahol potrebný počet hlasov, Akademický senát pristúpil k 2. kolu voľby
kandidáta na funkciu dekana FZaSP TU.
Uznesenie AS FZaSP TU 6/R4/12
AS FZaSP TU schvaľuje prof. RNDr. Vladimíra Bošáka za kandidáta na funkciu dekana.
Hlasovanie:
počet odovzdaných lístkov 15
počet platných lístkov
15
počet neplatných lístkov
00
za
11
proti:
02
zdržal sa:
02
Predsedníčka AS FZaSP TU konštatovala, že uznesenie bolo schválené a za kandidáta na
funkciu dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave na
obdobie 2012-2016 bol v druhom kole Akademickým senátom FZaSP TU príslušnou väčšinou
zvolený doc. RNDr. Vladimír Bošák, CSc.
Bod č. 5 – Voľba zástupcu študentskej časti AS FZaSP TU za člena Komisie pre
ubytovanie študentov TU
Predsedníčka informovala o liste rektora TU, v ktorom žiada o zvolenie zástupcu
študentskej časti AS do Komisie pre ubytovanie študentov TU. Členovia senátu navrhli Bc.
Dominiku Ľuptákovú.
Uznesenie AS FZaSP TU 7/R4/12
AS FZaSP TU schvaľuje Bc. Dominiku Ľuptákovú za člena Komisie pre ubytovanie študentov
TU.
Hlasovanie:
za:
14
proti:
0
zdržal sa:
1
Predsedníčka AS FZaSP TU konštatovala, že uznesenie bolo schválené.
Bod č. 9 – Rôzne
Nakoľko do diskusie sa neprihlásil žiaden člen senátu, predsedníčka zaželala zvolenému
kandidátovi veľa úspechov v práci a poďakovala sa členom akademického senátu za účasť na
zasadnutí a ukončila 4. riadne zasadnutie AS FZaSP TU.
Trnava, 11. marca 2012
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Schválila:
prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD.,
predsedníčka AS FZaSP TU

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

Overili:
doc. PhDr. Miriam Šramatá, PhD., členka AS FZaSP TU

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

Bc. Michal Lipovský, člen AS FZaSP TU

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

Spracoval:
Mgr. Juraj Janček, podpredseda AS FZaSP TU

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