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1  ÚVOD 

1.1  ÚVODNÉ SLOVO POVERENÉHO DEKANA FZSP TU TRNAVA  

   
 V zamyslení sa nad uplynulým rokom na Fakulte (FZaSP) jednoznačne dominuje proces 
akreditácie. Jeho výsledok zas do značnej miery determinuje udalosti, ktoré môžeme očakávať v 
nasledujúcich rokoch. Akreditácia predložila pracovníkom fakulty jasný obraz o celkovej situácii 
v oblasti vedeckého bádania a výskumnej práce. Výsledok, formulovaný pre Oblasť výskumu 6  
Spoločenské a behaviorálne vedy v znakovom vyjadrení „C“, teda priemerná kvalita v rámci 
Slovenska, pre Oblasť výskumu 18 Lekárske a farmaceutické vedy v znakovom vyjadrení 
rovnako „C“, okrem toho, že je nelichotivý a viedol k pozastaveniu práv fakulty na habilitačné a 
inauguračné konania, povedie taktiež k prepadu výkonov vyjadrených v rozpočte v časti Veda a 
výskum v rokoch až do najbližšej akreditácie. Zároveň poukázal na existujúce slabiny 
uplynulých rokov 2002 – 2007. Okrem toho naznačil cestu vysporiadania sa s problémami v 
procese prípravy na nasledujúcu komplexnú akreditáciu. 
 
 Vo výročnej správe by sme mali naznačiť okrem výsledkov aj ich príčiny. Ich poznanie 
do určitej miery napomôže pri riešení problémov, ktoré tieto indikujú. Jedným z 
nespochybniteľných faktorov je retroaktivita akreditačného postupu. Pokiaľ sa v roku 2006 
vyhlásia kritéria, ktoré sa postupne upravujú v priebehu procesu, tak je jasné, že nie je možné 
očakávať, že v hodnotenom období (2002-2007) je možné situáciu korigovať. Väčšinou sa proces 
akreditácie uskutočňuje tak, že sú pravidlá známe pred jej spustením a organizácie a ľudia majú 
čas sa na tento proces pripraviť. Inou, nemenej vážnou príčinou tohto výsledku je fakt, že v 
období vrcholiacej akreditácie sa vymenila podstatná časť vedúcich pracovníkov fakulty a vážne 
sa narušila kontinuita akreditačného procesu. Nová skupina, ktorá prebrala vedenie, nemala 
žiadne skúsenosti z predchádzajúcich akreditácií a závažne nedocenila možné dopady na celú 
fakultu. Zároveň dobiehali následky kontroly hospodárenia, ktoré vyžadovali sústredenie 
pozornosti najmä pána dekana a pani tajomníčky. Odchodom kľúčových pracovníkov, ktorí so 
sebou vzali aj kritické know-how a tiež vlastníctvo dokumentov, na základe ktorých bola fakulta 
hodnotená sa výrazne oslabila fakulta. Celková atmosféra zneistenia, hľadania vonkajšieho 
nepriateľa, ignorovanie podnetov z vnútra i zvonka a nedostatky v manažmente celého procesu 
nakoniec nemohli skončiť ináč. 
 
 Napriek uvedenému sa v roku 2009 začali klásť základy pre nápravu. V prvom rade sa 
zintenzívnila vedecko-výskumná činnosť a najmä jej vykazovanie. Aj keď celkový prínos pre 
rozpočet neviedol k jeho nárastu, napriek tomu sa dá hovoriť o určitom úspechu. Obmedzenie 
vyplýva z kvality výstupov, veľmi málo z nich má kvalitu hodnotenú ako A, ktorá prináša so 
sebou najviac prostriedkov. Zároveň je potrebné všímať si aj ďalšie aspekty vedecko-výskumnej 
činnosti, akými sú najmä publikačná činnosť doktorandov a projekty. Zastavme sa pri každom z 
nich samostatne. Podarilo sa postupne zvyšovať povedomie o potrebe prípravy nových projektov. 
Vzniklo viacero návrhov, o naplnení ktorých by sa malo rozhodnúť v roku 2010. Jedným z 
najväčších bol projekt Centra excelencie. Je škoda, že sa prípravy tohto projektu, ktorý sa mohol 
stať bázou pre integráciu výskumných činností fakulty, odmietli zúčastniť viacerí kľúčoví 
predstavitelia fakulty. Výborne sa rozbehla práca na medzinárodných výskumných projektoch 
financovaných najmä z grantov University of Iowa a University of Berkley. V týchto grantoch 
našli miesto viacerí doktorandi. Doktorandské štúdium sa začalo rozrastať. Počet novo prijatých 
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študentov viedol k posilneniu najmä Sociálnej práce a Verejného zdravotníctva. Avšak za 
kvantitou výrazne zaostáva kvalita. Počty publikácií a projekty, ktorých sa zúčastňujú doktorandi 
je mizivý. To viedlo k sprísneniu kritérií na pripustenie k obhajobe. Výsledky by sa mali prejaviť 
v najbližších rokoch. Pretrváva aj značná nerovnováha v zaťažení školiteľov. Pokiaľ niektorí 
majú naplnený počet doktorand, máme aj takých, ktorí nemajú ani jedného. Žiaľ, sú to docenti a 
profesori, ktorých kapacity ostávajú takto nevyužité. V priebehu roka nastali aj zmeny v 
komisiách, ktoré zohľadnili novú personálnu situáciu. Jedným zo súvisiacich problémov je aj 
nízka náročnosť školiteľov a oponentov. Stále pretrváva falošná dobrotivosť, kedy oponent v 
snahe neublížiť napíše posudok bez kritického vyjadrenia sa k práci. Jednak tým znemožní 
akúkoľvek diskusiu, v ktorej má doktorand preukázať získané zručnosti a vedomosti, ale tiež mu 
neposkytne kus vlastnej  skúsenosti, na ktorej by mal študent budovať svoju profesionálnu 
kariéru. Vedie študenta k falošnej spokojnosti s výsledkom svojej práce, neuvedomujúc si, že 
doktorand bude neskôr pravdepodobne konfrontovaný s okolitým svetom (najmä v zahraničí), 
kde podobné prebudenie nebude až tak láskavé. Druhou oblasťou sú projekty a účasť 
doktorandov na ich riešení. Nielenže fakulta disponuje malým počtom projektov na 
akademického pracovníka, ale účasť študentov na ich riešení je mizivá. Napriek povedanému, 
máme veľmi šikovných študentov doktorandského štúdia, viacerí sa zapojili do medzinárodných 
projektov, sami ich navrhli a riešia. 
 
Z povedaného vyplýva, že fakulta má veľké, aj keď prekonateľné rezervy v oblasti vedecko-
výskumnej činnosti. Ich riešenie má v rukách najmä skupina garantov a profesorov fakulty, ktorí 
v spolupráci s mladšími kolegami a kolegyňami majú potenciál situáciu postupne zlepšovať a z 
fakulty vytvoriť silnú na výskum orientovanú ustanovizeň. 
 
V oblasti štúdia je situácia priaznivejšia, najmä čo sa týka kvantity. Aká je kvalita zatiaľ máme 
len dielčie poznatky. Jej hodnotenie a kvantifikácia je značne zložitejšie ako v prípade VVČ. 
Spomeňme teda hlavne tie novinky, ktoré sa uplatnili v roku 2009.  V prvom rade je to rozšírenie 
používania informačných technológií pri podpore štúdia. Výrazne sa začal presadzovať 
MOODLE ako médium pre riadenie výučby jednotlivých predmetov. Mnoho učebných 
materiálov, textov, testov a iných sa dnes nachádza v prostredí MOODLE na univerzitnom 
serveri. Takto čiastočne nahrádzajú nedostatok skrípt, kníh a iných klasických učebných 
pomôcok. Zároveň odbremeňujú pedagóga od kontaktných hodín a vedú študenta k samostatnej a 
väčšinou tvorivej práci. Jedným z výsledkov zahraničnej spolupráce sú aj dva nové študijné 
smery: bakalársky študijný program „Sociálna práca v zdravotníctve“ a magisterský študijný 
program „Organizácia a riadenie sociálnych služieb“. Oba boli akreditované a výučba sa 
pripravuje v nasledovnom roku. Z nedostatkov, ktoré boli opakovane verbalizované študentmi, sa 
najčastejšie vyskytujú odkazy na nedostatočnú prácu niektorých pedagógov, ktorí v rozpore s 
pravidlami výučby na univerzite čítajú z učebných textov, alebo rozprávajú o veciach osobných, 
či bez ospravedlnenia sa nezúčastnia výučby. 
 
Postupne sa revitalizujú projekty pomoci v Keni a Južnom Sudáne. Kým v priebehu roku 2009 sa 
nepodarilo rozvinúť pomoc v spolupráci s Mukuru centrom v Nairobi, podarilo sa získať grant od 
Slovak-Aid na podporu nemocnice a vzdelávania v Mapuordit, Južný Sudán. Zároveň sa rozbehli 
prípravy na projekt začatia výučby vo Vojvodine, Srbsko. 
 
Z pohľadu finančného môžeme byť pomerne spokojní. Podarilo sa udržať rozpočet, vytvorila sa 
určitá finančná rezerva na nasledujúci rok. Nákladové strediská a postupné upevňovanie systému 
odmeňovania na základe prínosov sa stávajú postupne rutinou. Tento systém bude potrebné v 
nasledujúcich rokoch ešte dopracovať a najmä podporiť rozhodovanie vedúcich katedier pri 
používaní odmien v zmysle stimulácie. V oblasti manažmentu fakulty zostáva ešte mnoho 
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priestoru pre zlepšovanie. V prvom rade je to postavenie garantov, z ktorých nie všetci 
vykonávajú skutočnú činnosť garanta, teda usmerňovanie rozvoja, stimulácia nových aktivít a 
snaha o zlepšenie činnosti. Podobne je to aj s niektorými profesormi a docentmi. Množstvo 
rezerv je aj v oblasti integrácie v rámci fakulty, ale aj s okolím. Personálny manažment na 
všetkých úrovniach je potreba rozvinúť a sústrediť sa najmä na mladšiu generáciu pedagógov. 
 

      prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 
       poverený dekan FZaSP TU Trnava 
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1.2 RIADENIE, ORGÁNY A ORGANIZA ČNÁ ŠTRUKTÚRA FZSP 

V roku  2009 bola organizačná štruktúra Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce nasledovná: 
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1.2.1 Orgány akademickej samosprávy FZaSP TU Trnava v roku 2009 

prof. MUDr. František Matei čka, CSc. 
dekan fakulty 
 
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 
prodekan pre VVČ (do 6.12.2009) 
mail: rusnakm@healthnet.sk 
 
doc. PhDr. Jana Levická, PhD., m. prof.  
poverená prodekanka pre VVČ (od 7.12.2009) 
mail: jlevicka@truni.sk 
 
PhDr. Daniela Marcinková-Kállayová, PhD. 
prodekanka pre zahraničné vzťahy 
mail: dmarcin@truni.sk 
 
PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. 
prodekanka pre študijné záležitosti 
mail: ilievova.lubica@truni.sk 
 
doc. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. 
prodekan pre PhD. štúdium 
vbosak@truni.sk 
 
prof. MUDr. Ľudovít Jurga, DrSc. 
prodekan pre liečebno-preventívnu činnosť a styk s nemocnicou (do 29.09.2009) 
 
doc. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD. 
prodekan pre liečebno-preventívnu činnosť a styk s nemocnicou (od 30.09.2009) 
mail: bartkovjak@yahoo.com 
 
doc. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., m. prof. 
predsedníčka AS FZaSP TU 
mail:aondrusova2002@yahoo.com  
 
Ing. Daniela Naništová 
tajomníčka 
mail: dnanist@truni.sk 
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1.2.2 Poradné orgány dekana FZaSP TU Trnava 

V roku 2009 pracovali dva poradné orgány dekana ktorými boli: 
A/ Vedenie fakulty 
Tento poradný orgán tvorilo celkovo 8 členov, teda dekan, piati prodekani, tajomník a 
predsedníčka akademického senátu.  
Uskutočnilo sa 16 rokovaní vedenia fakulty a rozhodovalo sa o zásadných otázkach fungovania 
fakulty v oblasti pedagogiky, vedy a výskumu, zahraničných vzťahov či financovania. Rovnako 
tak sa prerokovávali rôzne organizačné či metodické zámery, opatrenia a zmeny týkajúce sa 
mnohých oblastí života fakulty. 
 
B/ Kolégium dekana 
Kolégium dekana tvorilo 20 členov, medzi ktorými boli okrem členov vedenia aj vedúci katedier, 
vedúci jednotlivých oddelení ako aj vedúci detašovaných pracovísk FZaSP. Kolégium dekana 
zasadalo celkovo 7 krát v roku 2009. 
 

1.2.3 Akademický senát FZaSP TU Trnava 

Členovia zamestnaneckej komory Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej 
práce Trnavskej univerzity v Trnave: 
doc. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. m. prof. – predsedníčka senátu 
doc. MUDr. František Hvizdák, PhD. 
doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD. 
doc. PhDr. Miriam Šramatá, PhD. 
doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. 
PhDr. Andrea Botíková, PhD. 
PhDr. Lenka Fabianová, PhD. 
PhDr. Andrej Kállay, PhD. 
MUDr. Andrea Kalavská, PhD. 
PhDr. Marek Majdan, PhD. 
 
Členovia študentskej komory Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej 
práce Trnavskej univerzity v Trnave: 
Mgr. Juraj Janček 
Mgr. Zuzana Kráľová  
Mgr. Mária Kvaková 
Mgr. Lenka Marušková 
Michal Lipovský 

1.2.4 Vedecká rada FZaSP TU Trnava 

Vedecká rada Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce v roku 2009 pozostávala z 37 riadnych 
členov vedeckej rady a 11 čestných členov. Celkový počet členov VR bol 48. V roku 2009 bolo 
plánovaných celkovo 5 zasadnutí vedeckej rady, pričom jeden krát (10.06.2009) sa zasadnutie 
neuskutočnilo pre nedostatočný počet prítomných členov vedeckej rady. Napriek tomu počet 
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štyroch uskutočnených zasadnutí vedeckej rady je postačujúci, nakoľko korešponduje s 
platným rokovacím poriadkom vedeckej rady. Termíny jednotlivých zasadnutí boli nasledovné: 

Riadne rokovanie vedeckej rady dňa 25.02.2009 
Riadne rokovanie vedeckej rady dňa 29.04.2009 
Riadne rokovanie vedeckej rady dňa 23.09.2009 
Riadne rokovanie vedeckej rady dňa 25.11.2009 

V priebehu roku 2009 sa neuskutočnilo žiadne mimoriadne rokovanie vedeckej rady. 
V programoch jednotlivých zasadnutí vedeckej rady bolo prerokovávanie a schválenie rôznych 
dôležitých koncepčných bodov týkajúcich sa pedagogického, vedecko-výskumného či 
zahraničného fungovania, rozvoja a napredovania fakulty. V roku 2009 bolo do programu 
vedeckej rady zaradené aj prerokovanie 28 návrhov na udelenie vedecko-akademickej hodnosti 
PhD., dvoch návrhov na udelenie vedecko-pedagogických titulov docent, jedného návrhu na 
vymenovanie za profesora, 4 návrhov na udelenie čestných titulov profesor emeritus či 14 
návrhov na udelenie medailí, z ktorých bolo 7 zlatých a 7 pamätných. Menovite:  
Návrhy na vymenovanie za docenta 
RNDr. Pavol Matula, CSc. – LVMvZ 
RNDr. Nasir A. Jalili, CSc. – VZ 
Návrh na vymenovanie za profesora: 
Doc. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. – LVMvZ 
Návrhy na udelenie čestného titulu emeritný profesor: 
Prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.  
Prof. MUDr. Ľudovít Jurga, DrSc. 
Prof. MUDr. Štefan Kopecký, PhD. 
Prof. MVDr. Alexander Sabó, DrSc. 
Návrhy na udelenie medailí (ako je uvedené v tabuľke) 
Meno kandidáta 
Zlaté medaile 
prof. ThDr. František Tondra 
MUDr. Anna Záborská 
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c., mult. 
Ing. Marcela Dobešová 
prof. MUDr. Kvetoslav Šipr, CSc. 
MUDr. Helena Šiprová, CSc. 
prof. MUDr. Bohuslav Chmelík, PhD. 
Pamätné medaile 
prof. MUDr. Štefan Kopecký, PhD. 
doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 
prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. 
doc. Mgr. Slavomír Gálik, PhD. 
doc. RNDr. Karol Pastor, CSc. 
PhDr. René Balák 
PaedDr. Tomáš Konc OFM 
. 
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Zloženie vedeckej rady: 
RIADNI ČLENOVIA VEDECKEJ RADY 
Predseda:   prof. MUDr. František Mateička, CSc.  
Podpredseda:      prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.   
Členovia:   

prof. Mgr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.   
prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.    
prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.   
prof. MUDr. Ľudovít Jurga, DrSc.    
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c. (mult.) 
prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD., MPH.   
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.    
prof. MVDr. Alexander Sabó, DrSc.   
m. prof. MUDr. Juraj Hromec, CSc.   
m. prof. Adriana Ondrušová, PhD.    
m. prof. MUDr. Anna Strehárová, PhD.   
doc. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD.   
doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.    
doc. RNDr. Vladimír Bošák, CSc.    
doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.    
doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD.   
doc. PhDr. Patrícia Dobríková, PhD.   
doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.   
doc. MUDr. Július Chramec, PhD.   . 
doc. Ing. Margaréta Kačmáriková, PhD.   
doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.   
doc. PhDr. Jana Levická, PhD.    
doc. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.    
doc. MUDr. Dušan Salát, CSc.    
doc. PhDr. Miriam Šramatá, CSc.    
doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH   
doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.    
PhDr. Andrea Botíková, PhD.   
PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.    
PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.    
MUDr. Stanislav Križan, PhD.    
PhDr. Daniela Marcinková, PhD.   
PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD.   
MUDr. Alexandra Šimková     
Ing. Martin Tabaček     

ČESTNÍ ČLENOVIA 
Ing. Viera Tomanová, PhD.    
prof.  ThDr.  PhDr. Amantius Akimjak, PhD.  
prof. MUDr. Štefan Kopecký, PhD.   
prof. PhDr. Ing. Vincent Kovačič, CSc.   
prof.  MUDr. Peter Labaš, CSc.    
prof.  MUDr. Leonard Siegfried, CSc.   
prof. MUDr. Miloš Velemínsky, CSc.   
h. prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.   
h. prof. MUDr. Milan Pavlovič, CSc.   

   doc.  RNDr. Ján Jakubík, CSc.    
   doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.   
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1.2.5 Vedecko-pedagogickí, vedeckí a ostatní zamestnanci fakulty   

Akademickí zamestnanci na vysokej škole podľa katedier a funkcií: 

 
Katedra ošetrovateľstva a fyzioterapie 
Vedúci katedry:     PhDr. Andrea Botíková, PhD. 
Funkčné miesta profesorov:    prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. 
Funkčné miesta odborných asistentov:  PhDr. Andrea Botíková, PhD. 

PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. 
       PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD. 
       doc. PhDr. Darina Wiczmándyová, PhD. 
Funkčné miesta asistentov:    PhDr. Andrea Lajdová 

PhDr. Jana Martinková 
PhDr. Alena Uríčková 

 

Katedra klinických disciplín 
Vedúci katedry:     doc. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD. 
Funkčné miesta profesorov:             prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c.mult. 

prof. MUDr. Ľudovít Jurga, DrSc. 
prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc. 

        doc. MUDr. Juraj Hromec, CSc., m. prof. 
doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m. prof. 

Funkčné miesta docentov:    doc. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD.  
doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc. 
doc. MUDr. František Hvizdák, PhD. 
doc. MUDr. Július Chramec, CSc. 
doc. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 
doc. MUDr. Marta Ťažiarová, PhD.  
MUDr. Stanislav Križan, PhD. 

Funkčné miesta odborných asistentov:  doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA  
MUDr. Zuzana Njambi, PhD. 

       MUDr. Ján Kuchta, PhD. 
       MUDr. Jozef Glomba, PhD. 
Funkčné miesta asistentov:    MUDr. Zuzana Nagyová 

MUDr. Alexandra Šimková 
       MUDr. Martina Vravcová  
Funkčné miesta pracovníkov VVČ:   RNDr. Ivana Nováková 
 
Katedra verejného zdravotníctva 
Vedúci katedry:     prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 
Funkčné miesta profesorov:    prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 
Funkčné miesta docentov:     doc. Ing. Margaréta Kačmáriková, PhD. 
Funkčné miesta odborných asistentov:  PhDr. Petra Gergelová, PhD. 
       PhDr. Daniela Kállayová, PhD. 

PhDr. Marek Majdan, PhD. 
Funkčné miesta asistentov:    PhDr. Eva Gallová 
 
Katedra tropického  verejného zdravotníctva 
Vedúci katedry:     doc. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., m. prof. 
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Funkčné miesta docentov:     doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD. 
doc. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., m. prof. 

Funkčné miesta odborných asistentov:  PhDr. Lenka Fabiánová, PhD. 
       MUDr. Alžbeta Kolenová, PhD. 
 
Katedra teoretických disciplín a laboratórnej medicíny 
Vedúci katedry:     doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. 
Funkčné miesta profesorov:    prof. MUDr. František Mateička, CSc. 
Funkčné miesta docentov:    doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. 

doc. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. 
       doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. 
       doc. MUDr. Dušan Salat, CSc. 
Funkčné miesta odborných asistentov:   prof. MUDr. Štefan Kopecký, PhD. 

prof. MVDr. Alexander Sabó, DrSc. 
MUDr. Iveta Kopecká, PhD. 

       PaedDr. Jana Špajdelová, PhD. 
Funkčné miesta asistentov:    MUDr. Zuzana Špirková    
 
 
Katedra sociálnej práce 
Vedúci katedry:      doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. 
Funkčné miesta profesorov:    prof. MUDr. Štefan Koval, PhD. 

prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. 
prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD., MPH 
prof. Ing. Libuša Radková, PhD. 
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.  
doc. PhDr. Jana Levická, PhD., m. prof. 

Funkčné miesta docentov:    doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. 
doc. RSDr. Otto Csampai, CSc. 
doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD. 
doc. PhDr. Patrícia Dobríková, PhD. 
doc. PhDr. René Lužica, ArtD. 
doc. PhDr. Miriam Šramatá, PhD. 
doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH 
doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. 

Funkčné miesta odborných asistentov:  doc. PhDr. Monika Bošňáková, PhD. 
doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD. 
PhDr. František Číšecký, PhD. 

       PhDr. Andrej Kállay, PhD. 
PhDr. Lenka Látalová, PhD. 

       PhDr. Vojtech Ružička, PhD. 
PhDr. Katarína Rybová, PhD. 
PhDr. Juraj Štencl, PhD. 
PhDr. Martin Vereš, PhD. 
JUDr. Karol Zeman, PhD. 

Funkčné miesta pracovníkov VVČ:   PhDr. František Radi, PhD. 
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Katedra zdravotníckeho manažmentu a jazykov 
Vedúci katedry:      doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD., m. prof. 
Funkčné miesta docentov:                              doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD., m. prof. 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.  
   doc. PhDr. Jana Kéketiová, PhD. 

Funkčné miesta odborných asistentov:  prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. 
Funkčné miesta asistentov:    Mgr. Michal Rafajdus 
 

1.2.6 Detašované pracoviská  a výučbové základne 

Detašované pracovisko Keňa – Nairobi.  
Adresa: Nairobi, Keňa: *Mukuru Promotion Centre*  P. O. box 17837, 005 00Nairobi, Keňa 
 
Trnavská univerzita – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra verejného tropického 
zdravotníctva realizuje na detašovanom pracovisku v Keni, v Nairobi projekty v spolupráci 
s lokálnym partnerom Mukuru Promotion Centre a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety, Bratislava. Ide o projekty:  

• Monitoring a evaluácia kvality života ľudí žijúcich v Mukuru slumoch v Nairobi 
z pohľadu determinantov zdravia.  (Klinike Nepoškvrnenej Panny Márie) 

• Psycho-sociálne a zdravotné aspekty u podvyživených detí vo veku 0-3 rokov z Mukuru 
slumov. (Detské výživové centrum Nepoškvrnenej Panny Márie a Detské výživové 
centrum sv. Karola Lwangu v Lunga-Lunga) 

• Šírenie poznatkov z oblasti primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie HIV/AIDS 
u ľudí  zo slumov. (Dobrovoľné testovacie a poradenské centrum na HIV) 

Keňa je definovaná na obdobie rokov 2009 – 2013 ako programová krajina Slovenskej oficiálnej 
rozvojovej pomoci (ORP), schválená v rámci Strednodobej stratégie ORP Ministerstva 
zahraničných vecí SR. TU FZaSP realizáciou aktivít v rámci týchto projektov zároveň prispieva 
k napĺňaniu  miléniových rozvojových cieľov OSN, ku ktorým sa zaviazala aj Slovenská 
republika. Výrazne prispievame k  znižovaniu detskej úmrtnosti, znižovaniu extrémnej chudoby 
a hladu, zlepšovaniu zdravia matiek, boju s HIV/AIDS, maláriou a ďalšími chorobami, čím sa 
podieľame na zlepšovaní kvality života najchudobnejších vrstiev  obyvateľstva. Všetky 
teoretické a praktické poznatky aplikujú účastníci projektu vo výučbe predmetov v odboroch: 
verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo a sociálna práca. Predovšetkým v predmetoch zameraných 
na humanitárnu a rozvojovú pomoc, tvorba a realizácia projektov, tropické verejné 
zdravotníctvo, ochrana zdravia, prevencia, infekčné ochorenia atď. Skúsenosti z projektov 
účastníci prezentujú vo vedecko-výskumných publikáciách, na účastiach na odborných 
seminároch, kongresoch a konferenciách. 
 
Detašované pracovisko „Inštitút ochrany práv dieťaťa a rodiny“ 
Adresa: Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 
Zmluva o spolupráci medzi FZaSP a Úsmev ako dar bola podpísaná už v roku 2006, ale 
detašované pracovisko bolo zriadené v roku 2009. Prebieha tuná fakultatívna praktická výučba 
v oblasti sociálnej práce s rodinou v kríze, s náhradnou rodinou a deťmi v náhradnej 
starostlivosti. Zároveň prebieha vedecko-výskumná činnosť v spomínaných oblastiach, ako aj 
organizácia seminárov a konferencií. Na detašovanom pracovisku „Inštitút ochrany práv dieťaťa 
a rodiny“ pôsobia aj doktorandi. Do budúcna (počnúc rokom 2010) sa pripravuje vydávanie 
internetového odborného časopisu Mosty k rodine 
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Výučbová základňa v Spišskej Novej Vsi: 
Adresa: Zimná ul. č. 48, 052 01 Spišská Nová Ves 
V Spišskej Novej Vsi má Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity výučbovú 
základňu pre externé štúdium v študijnom odbore sociálna práca v bakalárskom a 
v magisterskom stupni. Pedagógovia z Katedry sociálnej práce  v akademickom roku 2008/2009 
zabezpečovali výučbový proces pre 17 študentov tretieho ročníka bakalárskeho stupňa 
štúdia  a 25 študentov prvého ročníka magisterského stupňa  štúdia. 
 
Výučbová základňa Michalovce: 
Adresa: Námestie osloboditeľov 10, 07101 Michalovce.  
V Michalovciach prebieha výčba a vzdelávanie študentov v študijnom odbore ošetrovateľstvo, 
externá forma. K 31. decembru 2009 študovalo v uvedenej základni 140 študentov 
v bakalárskom stupni a 93 študentov v magisterskom stupni. V akademickom roku absolvovalo 
štúdium v bakalárskom stupni 47 študentov 81 študentov v magisterskom stupni. 
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2  VZDELÁVACIA ČINNOSŤ  

2.1 BAKALÁRSKY A MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM 

2.1.1 Organizačno-administratívna činnosť študijného oddelenia  

Január – marec 
1. Evidencia prihlášok na akademická rok 2009/10 

nastavenie prijímacieho konanie do systému MAIS1 na akademický rok 2009/10 
kontrola prihlášok-  1323 prihlášok 
nahrávanie prihlášok do systému MAIS-  1323 prihlášok 

2. Kontrola študijných výsledkov po zimnom semestri  
kontrola známok – 393 študentov 1. ročníkov 
uzávierka  zápisu študentov 2008/09 v MAIS - 1655 študentov 
preklopenie na letný semester a nahrávanie povinne voliteľných a voliteľných predmetov 
na letný semester 
vylučovanie študentov pre nesplnenie podmienok do letného semestra (1.ročník – 25 
kreditov do letného semestra) 

3. Motivačné štipendium  
spracovanie podľa priemerov a vyplatenie 

Apríl – jún 
1. Ukončenie evidencie prihlášok 

príprava oznámení pre zaradenie do výberových a prijímacích konaní uchádzačov – 1065 
uchádzačov 
pozvánky na prijímacie konanie týkajúcich sa odborov a vyžiadanie a doplnenie dokladov 
k výberovému konaniu -  258 uchádzačov  
kontrola vysvedčení a následné nahranie do systému MAIS 

     2.  Prijímacie a výberové konanie v systéme MAIS 
spracovanie údajov k výberovým konaniam ( kompletné zostavy bodových hodnotení 
známok ) – 1323 uchádzačov 

  zabezpečenie prijímacieho konania v študijnom programe sociálna práca spolu 
so spracovaním hodnotenia 

 zasielanie dekrétov o výsledkoch prijímacieho a výberového konania 
     3. Príprava štátnicových záznamov- 670 záznamov 
     4. Spracovanie štátnic do systému MAIS – 670 spracovaní 
     5. Kompletné vyhotovenie všetkých dokladov o ukončení štúdia ( vysvedčenie, dodatok  
            k diplomu, diplom) – 647 absolventov 
     6. Evidencia absolventov- 647 absolventov  
     7. Slávnostné promócie absolventov- 296 absolventov Mgr. štúdia 
     8 Príprava Študijného programu na 2009/10 
     9. Príprava a spracovanie predzápisu a zápisu Povinne voliteľných a voliteľných predmetov 

na akademický rok 2009/10  
            systéme MAIS 
Júl – september 

1. Odvolacie konanie neprijatých uchádzačov Bc. stupňa 
spracovanie zostav podľa požiadaviek rektorátu- 47 odvolaných 

                                                 
1 MAIS Modulárny Akademický Informačný Systém  
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kompletné spisy odvolaných uchádzačov 
2. Zápis študentov do Bc. stupňa – 1. ročník – 393 študentov 
3. Evidencia a spracovanie dokladov pre výberové konanie do Mgr. stupňa- 524 uchádzačov 
4. Kompletné zostavy pre výberové konanie do Mgr. stupňa 

zostavy bodových hodnotení – 524 uchádzačov 
zasielanie dekrétov a výsledky výberového konania- 524 uchádzačov 
odvolacie konanie pre Mgr. stupeň- 5 odvolaných 

5. Zápis študentov do Mgr. stupňa – 1. ročník- 352 zapísaných 
6. Zápis študentov vyšších ročníkov podľa systému MAIS 

kontrola indexov, vylučovanie študentov pre nesplnenie podmienok pre postup do 
ročníka- 910 študentov 

7. Príprava a zverejnenie nových študijných programov pre prijímacie konanie 2010/11 
8.  Opravné štátnice- 35 absolventov 
9.  Slávnostné odovzdávanie Bc. diplomov- 351 absolventov Bc. štúdia 
10.Kompletné spracovanie sociálnych štipendií a vyplatenie – spracovanie priebežne 
11.Uzávierka  letného semestra v systéme MAIS za rok 2008/09 

Október – december 
1. Akadémia vzdelávania Bratislava  

prezentácia študijných programov pre prijímacie konanie 2010/11 
2.  Gaudeamus – Brno 
     prezentácia študijných programov pre prijímacie konanie 2010/11 
3.  Štatistické výkazy  pre UIPŠ2 a zápis študentov 
4.  Kontrola a spracovanie nadštandardnej dĺžky štúdia  a školné na akademický rok 2009/10 

dekréty o výške školného- 41 dekrétov 
5.  Opravné štátnice- 10 absolventov 
6.  Slávnostná imatrikulácia- 154 študentov 
7.  Spracovanie a nastavenie nového akademického roku v systéme MAIS 
8.  Centrálny register študentov absolventov 
9.  Centrálny register študentov 

    10.  Motivačné štipendium 
           kompletné spracovanie podľa priemerov – 130 štipendistov 
    11.  Spracovanie a evidencia vysokoškolských pôžičiek – priebežne. 

2.1.2 Prijímacie konanie 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU pre akademický rok 2009/10 ponúkla  študijné 
programy v bakalárskom a magisterskom stupni. Podmienky pre prijímacie konanie boli 
zverejnené v októbri 2008 na internetovej stránke fakulty. 
 
Podmienky pre prijímacie konanie za jednotlivé odbory: 
Názov študijného odboru Druh štúdia Forma štúdia Akreditácia  Dĺžka štúdia v 

semestroch 
Verejné zdravotníctvo Bc., Mgr. D, E A 6, 4 
Sociálna práca Bc., Mgr. D, E A 6,4 
Ošetrovateľstvo  Bc., Mgr. D,E A 6,4 
LVMvZ Bc., Mgr. E A 6,4 

 
                                                 
2 Ústav informácií a prognóz školstva  
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Informácie o prijímacom konaní 
Študijný odbor Termín podania prihlášok Termín prij ímacích 

skúšok  
(výberové konanie) 

Príspevok 

Verejné 
zdravotníctvo 
Sociálna práca 
Ošetrovateľstvo 
Fyzioterapia 
LVM 

 
31.3.2009 

 

 
máj, jún 2009 

 
33€ 

 
 

2.1.2.1 Odbor verejné zdravotníctvo 

Štúdium v odbore Verejné zdravotníctvo prebieha v dvoch formách – denné štúdium a externé 
štúdium. Požiadavky na prijímacie skúšky: 
I. stupeň VŠ štúdia 
Prijímanie uchádzačov pre I. stupeň vysokoškolského štúdia podľa výsledkov zo strednej školy 
na základe výberového konania. 
II. stupeň VŠ štúdia 
Prijatie na  II. stupeň vysokoškolského štúdia na základe výberového konania a úspešného 
ukončenia I. stupňa vysokoškolského štúdia. 
EXTERNÁ FORMA 
Podmienka pre zaradenie prihlášky do výberového konania pri externej forme štúdia je  
dokladovať od zamestnávateľa 1- ročnú odbornú prax v zdravotnej oblasti a ukončené stredné 
zdravotné alebo chemické vzdelanie. 

2.1.2.2 Odbor ošetrovateľstvo 

Štúdium v odbore ošetrovateľstvo prebieha v dvoch formách – denné štúdium a externé štúdium. 
DENNÁ FORMA 
I. stupeň vysokoškolského štúdia  
Prijímacie skúšky: 
Výberové konanie na základe výsledkov zo strednej školy 
II. stupeň vysokoškolského štúdia 
Prijatie na  II. stupeň vysokoškolského štúdia na základe výberového konania a úspešného 
ukončenia I. stupňa vysokoškolského štúdia. 
 
EXTERNÁ FORMA 
I. stupeň vysokoškolského štúdia 
Prijímacie skúšky: 
Výberové konanie na základe výsledkov zo strednej školy 
Podmienkou pre zaradenie do prijímacieho konania v externej forme štúdia je ukončená stredná 
zdravotnícka škola v odbore všeobecná sestra a detská sestra, absolvovaná minimálne 1-ročná 
ošetrovateľská prax. Potvrdenie o praxi uchádzač priloží k prihláške na štúdium. 
II. stupeň vysokoškolského štúdia 
Prijatie na  II. stupeň vysokoškolského štúdia na základe výberového konania a úspešného 
ukončenia I. stupňa vysokoškolského štúdia. 
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2.1.2.3 Odbor sociálna práca 

Štúdium v odbore sociálna práca prebieha v dvoch formách – denné štúdium a externé štúdium. 
DENNÁ FORMA 
I. stupeň vysokoškolského štúdia  
Prijímacie skúšky: 
A/ Písomná časť: 
- test z odborných predmetov: psychológia, sociológia, filozofia a etika, na úrovni 

gymnaziálneho učiva, 
- test z aktuálneho učiva spoločenského diania. 
B/ Ústna časť: 
- realizuje sa formou skupinového rozhovoru zameraného na sledovanie osobnostných 

postojov a preverenie hĺbky záujmu o profesiu sociálnej práce. 
II. stupeň vysokoškolského štúdia  
Prijatie na  II. stupeň vysokoškolského štúdia na základe výberového konania a úspešného 
ukončenia I. stupňa vysokoškolského štúdia. 
 
EXTERNÁ FORMA 
I. stupeň vysokoškolského štúdia 
1. Pracovisko Trnava 
2. Detašované pracovisko FZaSP TU Spišská Nová Ves, Zimná ul. 48 
Prijímacie skúšky: 
A/ Písomná časť: 
- test z odborných predmetov: psychológia, sociológia, filozofia a etika, na úrovni 

gymnaziálneho učiva, 
- test z aktuálneho učiva spoločenského diania. 
B/ Ústna časť: 
- realizuje sa formou skupinového rozhovoru zameraného na sledovanie osobnostných 

postojov uchádzača o vybranú profesiu sociálnej práce. 
Jednou z podmienok pre zaradenie do prijímacieho konania je minimálne 1-ročná prax na úseku 
sociálnej práce. Potvrdenie o praxi uchádzač priloží k prihláške na štúdium.  
II. stupeň vysokoškolského štúdia 
Prijatie na  II. stupeň vysokoškolského štúdia na základe výberového konania a úspešného 
ukončenia I. stupňa vysokoškolského štúdia. 
 

2.1.2.4 Odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 

Štúdium v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy  prebieha zatiaľ iba v externej forme. Fakulta 
je pripravená po schválení akreditácie otvoriť toto štúdium aj v dennej forme. 
Štúdium je jednoodborové. Organizačne je členené na I. stupeň vysokoškolského štúdia  - 6 
semestrov – Bc. a II. stupeň vysokoškolského štúdia  - 4 semestre – Mgr. 
I. stupeň vysokoškolského štúdia 
Prijímacie skúšky: 
Prijímanie uchádzačov  pre I. stupeň vysokoškolského štúdia podľa výsledkov zo strednej školy 
na základe výberového konania. 
Podmienkou pre zaradenie do prijímacieho konania v externej forme je ukončená stredná 
zdravotnícka škola, stredná priemyselná škola chemická alebo iná stredná škola laboratórne 
zameraná, prax v niektorom z odborov laboratórnej medicíny v dĺžke trvania 1 roka. 
II. stupeň vysokoškolského štúdia 
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Prijatie na  II. stupeň vysokoškolského štúdia na základe výberového konania a úspešného 
ukončenia I. stupňa vysokoškolského štúdia. 
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Štatistika z prijímacieho a odvolacieho konania v akademickom roku 2009/2010 

Bakalársky študijný program - denná forma štúdia  
P o č e t   u ch á d z a č o v 

prihlásených  zúčastnených  nezúčastnených prijatých  neprijatých  odvolaných  prijatých 
rektorom 

prijatých 
celkom zapísaných nastúpených 

516 446 70 296 150 50 0 296 164 154 
          

Bakalársky študijný program - externá forma štúdia  
P o č e t   u ch á d z a č o v 

prihlásených  zúčastnených  nezúčastnených prijatých  neprijatých  odvolaných  
prijatých 
rektorom 

prijatých 
celkom zapísaných nastúpených 

281 280 1 280 0 0 0 280 236 236 
          

Magisterský študijný program - denná forma štúdia  
P o č e t   u ch á d z a č o v 

prihlásených  zúčastnených  nezúčastnených prijatých  neprijatých  odvolaných  
prijatých 
rektorom 

prijatých 
celkom zapísaných nastúpených 

136 124 12 124 0 2 0 124 103 102 
          

Magisterský študijný program - externá forma štúdia  
P o č e t   u ch á d z a č o v 

prihlásených  zúčastnených  nezúčastnených prijatých  neprijatých  odvolaných  
prijatých 
rektorom 

prijatých 
celkom zapísaných nastúpených 

388 361 27 361 0 0 0 361 287 287 
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Štatistika z prijímacieho a odvolacieho konania v akademickom roku 2009/2010 
 

Denná forma štúdia _Bc. 
 
študijný program 

Počet uchádzačov 
prihl.  zúčast. nezúčast. prijatých 

dekanom 
neprijatých 
dekanom 

požiadali o 
preskúmanie 

prijatých 
rektorom 

ošetrovateľstvo 78 72 6 72 6   
sociálna práca 174 127 47 75 52 17  
verejné zdravotníctvo 266 248 18 149 98 32  
Spolu 518 447 71 296 156 47  
Externá forma štúdia – Bc. 
 
študijný program 

Počet uchádzačov 
prihl.  zúčast. nezúčast. prijatých 

dekanom 
neprijatých 
dekanom 

požiadali o 
preskúmanie 

prijatých 
rektorom 

ošetrovateľstvo- TA 50 50  50    
ošetrovateľstvo-Mich 82 82  82    
sociálna práca 84 83 1 83    
verejné zdravotníctvo 44 44  44    
lab. vyšetr. metódy 21 21  21    
Spolu 281 280 1 280    
Denná forma štúdia – Mgr. 
 
študijný program 

Počet uchádzačov 
prihl.  zúčast. nezúčast. prijatých 

dekanom 
neprijatých 
dekanom 

požiadali o 
preskúmanie 

prijatých 
rektorom 

sociálna práca 85 76 9 76 9   
verejné zdravotníctvo 51 48 3 48 3   
Spolu 136 124 12 124 12   
Externá forma štúdia – Mgr. 
 
študijný program 

Počet uchádzačov 
prihl.  zúčast. nezúčast. prijatých 

dekanom 
neprijatých 
dekanom 

požiadali o 
preskúmanie 

prijatých 
rektorom 

sociálna práca 106 104 2 104 2   
Spolu        
Spolu za fakultu  
 
študijný program 

Počet uchádzačov 
prihl.  zúčast. nezúčast. prijatých 

dekanom 
neprijatých 
dekanom 

požiadali o 
preskúmanie 

prijatých 
rektorom 

ošetrovateľstvo 137 127 10 127 10 5  
sociálna práca 54 53 1 53 1   
verejné zdravotníctvo 47 38 9 38 9   
laboratórne vyšetr. 
metódy 

44 39 5 39 5   

Spolu 388 361 27 361 27   
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2.1.3 Absolventi FZaSP TU za rok 2009 

Absolventi FZSP TU za rok 2009 
Odbor Stupeň štúdia Denná forma Externá forma spolu 
Ošetrovateľstvo  Bc. 33 83 116 
Ošetrovateľstvo   Mgr.  163 163 
Verejné zdravotníctvo Bc. 45 41 86 
Verejné zdravotníctvo Mgr. 12  12 
Sociálna práca Bc. 46 103 149 
Sociálna práca  Mgr. 37 84 121 
Spolu  173 474 647 
 

2.1.4 Študenti FZaSP v I. a II. stupni štúdia v roku 2009 

Študijné programy a formy štúdia ktoré fakulta  v akademickom roku 2009/2010  otvorila 
 
V akademickom roku 2009/10  otvárala FZSP TU tieto študijné programy: 
Odbor Forma štúdia 
Ošetrovateľstvo  Denná + Externá 
Sociálna práca Denná +Externá 
Verejné zdravotníctvo Denná + Externá 
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Externá 
 
 
Počet študentov zapísaných do ročníkov pre akademický rok 2009/10 
Počet študentov – denná forma Bc. 
Odbor/ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník spolu 
Ošetrovateľstvo 41 22 28 91 
Sociálna práca 60 50 46 156 
Verejné zdravotníctvo 53 55 47 155 
spolu 154 127 121 402 
Počet študentov – externá forma Bc. 
Odbor/ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník spolu 
Ošetrovateľstvo 118 64 99 281 
Sociálna práca 67 68 47 182 
Verejné zdravotníctvo 34 46 30 110 
LVM 20 19 9 48 

spolu 239 197 185 621 
Počet študentov – denná forma Mgr. 
Odbor/ročník 1. ročník 2.ročník Spolu 
Sociálna práca 58 43 101 
Verejné zdravotníctvo 44 36 80 
spolu 102 79 181 
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Počet študentov – externá forma Mgr. 
Odbor/ročník 1.roč. 2.roč. Spolu 
Ošetrovateľstvo 96 63 159 
Sociálna práca 139 126 265 
Verejné zdravotníctvo 15 12 27 
spolu 250 201 451 
 

2.1.5 Systém sociálnej podpory študentov 

Sociálna podpora študentom FZaSP TU sa poskytuje priamou a nepriamou formou. Každý 
študent má právo uchádzať sa o služby systému sociálnej podpory, ak spĺňa podmienky 
predpísané na ich poskytnutie. 
 
Priamou formou podpory sú štipendiá: 

a) sociálne štipendium 
Poskytuje sa študentom študijných programov prvých dvoch stupňov v dennej forme štúdia, ktorí 
o takéto štipendium požiadajú a v zmysle Vyhlášky č. 102/2006 Z.z. im môže byť priznané po 
splnení kritérií (tab.1). 
 
Tab. 1  Sociálne štipendiá 
Rok Suma Osoba/Mesiace Štipendistov 
2008 2.462.900 568 60 
2009 83.172,78 € 

2.505.663,10 Sk 
585 65 

Pokles/nárast + 42.761,10 17 5 
Pokles/nárast v % + 1,71 % 2,9 % +7,7 % 
 

Sociálne štipendiá boli v roku 2008 aj v roku 2009 vyplatené len z prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu. V roku 2008 nebolo priznané štipendium 19 žiadateľom a v roku 2009 nebolo priznané 
sociálne štipendium 43 žiadateľom. 
 

b) Motivačné štipendium 
Priznáva sa študentom študijných programov prvých dvoch stupňov za vynikajúce plnenie 
študijných povinnosti, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, 
umeleckej alebo športovej činnosti (tab.2).   
 
Tab. 2  Motivačné štipendiá 
Rok Prospech Absolventi Diplomové práce 

Sk Počet Sk Počet Sk Počet  
2008 0 0 168 000 18 12 000 4 
2009 36.888,30 € 

111.129,69 Sk 
115 2.250,-€ 

67.783,50 
Sk 

15 0 0 

 
V roku 2008 neboli vyplatené štipendiá za prospech z dôvodu zavedenia nového informačného 
programu, ktorý ešte nebol kompletne funkčný a nebolo možné vyhodnotenie študijných 
výsledkov, preto toto štipendium bolo vyplatené až v marci 2009, a to vo výške 18.688,30 €, kde 
sa hodnotil prospech za akademický rok 2007/2008 a v decembri 2009 bolo vyplatené motivačné 
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štipendium vo výške 18.200,- €, kde sa hodnotilo dosiahnutie najlepších študijných výsledkov za 
akademický rok 2008/2009. V roku 2009 bolo vyplatené motivačné štipendium za ŠVOČ-ku 
v objeme 630,- € za umiestnenie na prvých troch miestach a 1.180,- € pre celkový počet 
zúčastnených študentov na ŠVOČ (8). Tieto finančné prostriedky však boli použité z vlastných 
zdrojov fakulty, nie zo štátneho rozpočtu. 
 
Nepriamou formou sociálnej podpory sú najmä: 

a) stravovanie – študenti majú možnosť stravovania v študentskej jedálni TU prostredníctvo 
preukazov študenta, kde majú možnosť objednania si jedla vopred, prípadne formou 
minútkových jedál, 

b) ubytovanie – je zabezpečované v študentských domovoch iných škôl, pretože TU nemá 
zatiaľ vlastné ubytovacie zariadenie, výber sa uskutočňuje centrálne na rektoráte pre 
všetky fakulty, uprednostňovaní sú študenti zo vzdialenejších miest, sociálne odkázaní, so 
zdravotnými problémami v zmysle vyhlášky pre ubytovanie, 

c) finančná a organizačná podpora športových a kultúrnych činností. 
 
Ďalšie finančné možnosti: 
Študenti vysokej školy majú možnosť získať finančné prostriedky na svoje štúdium aj formou 
pôžičky zo Študentského pôžičkového fondu. Túto formu pomoci využili v roku 2008 dvaja 
študenti denného štúdia. V roku 2009 bola táto možnosť rozšírená aj pre študentov externého 
štúdia a v roku 2009 požiadalo o pôžičku 7 študentov denného štúdia a 3 študenti externého 
štúdia. 
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2.2 DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - TRETÍ STUPE Ň 

2.2.1 Organizačno-administratívna činnosť doktorandského štúdia  

V rámci doktorandského štúdia na FZaSP TU sme sa v roku 2009 v jednotlivých oblastiach 
zamerali na nasledovné úlohy a problémy:  

• Organizačné, personálne a  priestorové zabezpečenie referátu doktorandského 
štúdia – v roku 2009 v rámci nového organizačného poriadku FZaSP TU vznikol samostatný 
Referát doktorandského štúdia. Začiatkom roka došlo aj k jeho novému personálnemu 
obsadeniu. Nastúpili 2 nové pracovníčky - pani T. Masnicová a Mgr. I. Moravanská 
(zastupovanie materskej dovolenky). Referát sa postupne presťahoval do nových priestorov 
na 1. poschodí, ktoré sú výhodnejšie najmä pre študentov – je tu priestor v chodbovej časti na 
čakanie pre stránky. Takisto pracovňa prodekana je umiestnená hneď vo vedľajšej miestnosti. 
• Doplnenie a rozšírenie komisií pre obhajoby dizertačných prác – na rokovanie 
Vedeckej rady FZaSP TU boli v roku 2009 predložené a následne schválené mená nových 
členov komisií všetkých 4 akreditovaných študijných odbor fakulty v rámci  
III. stupňa vysokoškolského štúdia, aby sa zabezpečila väčšia pružnosť a výber členov pre 
jednotlivé konania a zefektívnila sa práca komisií. 
• Študentské preukazy ISIC – podľa nariadenia rektora TU musia všetci študenti, teda aj 
doktorandského štúdia, vlastniť tento preukaz. Je to podmienka zápisu do ďalšieho ročníka. 
V oblasti doktorandského štúdia sa táto úloha plní ťažšie, najmä u externých doktorandov 
vyšších ročníkov. Nám sa táto úloha podarila naplniť, až na zopár výnimiek, ktoré sme 
zdôvodnili v liste príslušnému prorektorovi a ktoré stále riešime tak, aby všetci študenti  aj 
III. stupňa VŠ vlastnili tento preukaz. 
• Zlepšenie pracovných a študijných podmienok pre interných doktorandov – 
v akademickom roku 09/10 sme prijali väčší počet interných doktorandov, ako minulé roky 
(až 24 – predtým 10-12). Jedným z významných dôvodov je nielen skvalitnenie publikačných 
výstupov, ale aj predpoklad získania centra excelencie na našej fakulte. V súčasnosti máme 
na fakulte až 59 interných doktorandov, ktorým treba vytvoriť vhodné podmienky pre ich 
prácu. Preto sa, okrem účelného využitia priestorov na jednotlivých katedrách, pripravila 
miestnosť pre doktorandov v budove Ad Albertina – v súčasnosti tam pracuje 7 doktorandov, 
s možnosťou rozšírenia o ďalších 5. 
• Informovanosť a zlepšenie komunikácie – v rámci zlepšenia informovanosti sme 
skvalitnili internetovú stránku doktorandského štúdia FZaSP TU, zvýšili sme rozsah a kvalitu 
informácií pre doktorandov a rozhodli sme sa pre pravidelné stretnutia prodekana pre 
doktorandské štúdium s doktorandmi (2-3x ročne). Prvé stretnutie, ktoré bolo prijaté 
s pozitívnym ohlasom, sa uskutočnilo v decembri 2009. V rozsiahlej a podnetnej diskusii sme 
poukázali na niektoré nedostatky  v rámci doktorandského štúdia a spôsoby ich odstránenia 
tak, aby budúca akreditácia (r. 2013) dopadla lepšie ako predchádzajúca. 
• Služobné cesty doktorandov – otázka cestovania doktorandov FZaSP TU sa rieši od 
júna roku 2009 a stále, predovšetkým zo strany rektorátu TU, narážame na celý rad 
problémov, takže prodekan pre PhD. bol nútený osloviť MŠ SR (prof. Plavčan). Podľa 
informácií z ministerstva by sme mali v priebehu januára 2010 obdržať vyjadrenie všetkých 
zainteresovaných orgánov a prijať konečné stanovisko k služobným cestám doktorandov 
začiatkom roka 2010. 
• Zvýšenie kvantity a zlepšenie kvality publikačnej činnosti doktorandov – ide 
jednoznačne o najdôležitejšiu úlohu v oblasti PhD. štúdia. V rámci jej plnenia sa v roku 2009 
prijali niektoré opatrenia – sprísnenie kritérií na kvalitu a kvantitu publikácií pri pripustení 
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k záverečnej obhajobe, samozrejme po širšej diskusii a zohľadnení jednotlivých študijných 
programov. Vytvorenie PhD. finančného fondu na podporu mobilít študentov spojených 
s publikačnými výstupmi, cena dekana pre najlepšieho doktoranda na základe publikačnej 
aktivity, metodické usmernenie doktorandov o povinnosti a postupe pri zadávaní publikácií 
do databázy BIREP. 
• Finančná stratégia PhD. štúdia – v rámci finančnej stratégie sa riešil celý rad otázok – 
výška poplatkov za štúdium, odmeny za oponentské posudky a členstvá v komisiách. 
V najbližšom období sa bude riešiť spôsob finančnej motivácie školiteľov doktorandov, ktorý 
možno považovať za významný stimul na zlepšenie kvality doktorandského štúdia na našej 
fakulte a ktorý by sa mal prejaviť zlepšením publikačnej činnosti a podávaní grantov. 
• Poplatky za PhD. štúdium – rektor TU neakceptoval vo svojej vyhláške náš návrh na 
výšku poplatkov za PhD. štúdium v roku 2010 a zvýšil ich z 350 na 750 EUR, čo je 
z pohľadu externého doktorandského štúdia likvidačné – klesne nielen počet externých 
doktorandov, ale aj finančné príjmy, čím bude ohrozený napríklad aj fond PhD. Úlohou 
vedenia fakulty je nájsť rozumné riešenie tejto situácie do začiatku konania prijímacích 
pohovorov na akademický rok 2010/2011. 
• MAIS  – v akademickom roku 09/10 sme prvý krát pripravili a zabezpečili všetky 
podmienky nevyhnutné pre zadávanie študijných výsledkov do tohto informačného systému 
aj v rámci doktorandského štúdia. Zlepší sa tým informovanosť študentov o priebehu ich 
štúdia. Na tomto mieste treba vysloviť poďakovanie predovšetkým Mgr. M. Rafajdusovi. 
• Organizačné zabezpečenie prestupu študentov z LF UK Bratislava – v roku 2009 sa 
uskutočnil prestup študentov odboru Ošetrovateľstvo v internej aj externej forme štúdia  z LF 
UK Bratislava, kde bol tento odbor ukončený.  
• Zabezpečenie základnej agendy – centrálny register študentov, MAIS, výplaty štipendií 
interným doktorandom, vyberanie poplatkov za externé štúdium, vedenie základnej agendy 
doktoranda, zabezpečenie skúšobných komisií, posudkov oponentov a  školiteľov, 
organizácia dizertačných skúšok a záverečných obhajob dizertačných prác, prijímacích 
pohovorov, zápisy študentov, archivácia spisov doktorandov, príprava a postúpenie 
materiálov na rektorát TU, príprava materiálov na rokovanie Vedeckej rady FZaSP TU 
(školitelia, komisie, schvaľovanie doktorandov a pod.), zverejňovanie informácii na web 
stránke fakulty a pod.  

2.2.2 Školitelia doktorandského štúdia na FZaSP v roku 2009 

V študijnom programe 7.4.1 ošetrovateľstvo pôsobí 54 školiteľov. V študijnom programe 7.4.2 
verejné zdravotníctvo pôsobí 84 školiteľov,  v študijnom programe 3.1.14 sociálna práca je na 
fakulte evidovaných 66 školiteľov a počet školiteľov v študijnom programe 7.4.3 laboratórne 
vyšetrovacie metódy v zdravotníctve je 16.  
Celkovo teda fakulta disponuje obrovským množstvom externých a interných školiteľov 
doktorandského štúdia, ktorých celkový počet je 220. 
 
Prehľad o počte školiteľov doktorandského štúdia 
Odbor Číslo 

odboru: 
Počet 
školiteľov. 

Ošetrovateľstvo 7.4.1 54 
Verejné zdravotníctvo 7.4.2 84 
Sociálna práca 3.1.14 66 
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7.4.3 16 
spolu  220 
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2.2.3 Prijímacie konanie 

V roku 2009 sa uskutočnili 2 kolá prijímacích pohovorov – 25.5.2009 a 26.8.2009. Na základe 
ich výsledkov bolo na FZaSP TU prijatých spolu 42 doktorandov, 24 v dennej a 18 v externej 
forme štúdia (zoznam prijatých študentov - tab. č. 1, štatistika z prijímacieho a odvolacieho 
konania – tab. č. 1.1). Vzhľadom na to, že od nového akademického roka sa posunul nástup na 
doktorandské štúdium z 1.10. na 2.9., teda o mesiac skôr, referát predložil vedeniu FZaSP TU na 
schválenie nasledujúcu stratégiu konania prijímacích pohovorov, ktorá bola schválená. Určil sa 
jednotný nástup na III. stupeň vysokoškolského štúdia v septembri príslušného akademického 
roka (vysokoškolský zákon nevylučuje aj nástup na začiatku letného semestra) s tým, že prvé 
kolo prijímacích pohovorov sa uskutoční koncom mája a druhé kolo koncom júna, resp. 
začiatkom júla , tak aby sa nenarušil priebeh štátnych bakalárskych a magisterských skúšok na 
fakulte a aby sa zabezpečil dostatočný časový priestor na vyhodnotenie prijímacích pohovor, 
zabezpečenie miest pre interných doktorandov a prípadné odvolacie konania.  
 
Tabuľka č. 1 zoznam prijatých študentov 

Zoznam prijatých doktorandov v akademickom roku 
2009/2010 

Por.č
.  

Meno Odbor  forma  ročník 

1 Mgr. Brotanová Dana D3-LVM Denná 1 

2 Mgr. Sokolová Jaroslava D3-LVM Denná 1 

3 Mgr. Jakubeková Jarmila D3-
Ošet 

Denná 1 

4 Mgr. Liptáková Karin D3-
Ošet 

Denná 1 

5 Mgr. Luljáková Jana D3-
Ošet 

Denná 1 

6 Mgr. Bánovčinová Andrea D3-SP Denná 1 

7 Ing. Berová Lenka D3-SP Denná 1 

8 Mgr. Cintulová Lucia D3-SP Denná 1 

9 Mgr. Hencelová Veronika D3-SP Denná 1 

10 Mgr. Hnatová Ivana D3-SP Denná 1 

11 Mgr. Janček Juraj D3-SP Denná 1 

12 Mgr. Jurík Jozef D3-SP Denná 1 

13 Mgr. Kováčová Lucia D3-SP Denná 1 

14 Mgr. Mihaľová Agáta D3-SP Denná 1 

15 PhDr. Mgr. Miklošková Monika D3-SP Denná 1 

16 Mgr. Bc. Pčolková Dušana D3-SP Denná 1 

17 Mgr. Pecháčová Dária D3-SP Denná 1 

18 PhDr. Mgr. Polakovičová Zuzana D3-SP Denná 1 

19 Mgr. Vaňová Elena D3-SP Denná 1 
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20 RNDr. Benedikovičová Alžbeta D3-VZ Denná 1 

21 Mgr. Ivanová Antónia D3-VZ Denná 1 

22 Mgr. Izsáková Zuzana D3-VZ Denná 1 

23 Mgr. Machajová Michaela D3-VZ Denná 1 

24 Mgr. Mikušová Veronika D3-VZ Denná 1 

25 Mgr. Ben Yousef Rajab Mohamed E3-LVM Externá 1 

26 Mgr. Čajkovičová Alexandra E3-LVM Externá 1 

27 Ing. Gaboňová Elena E3-LVM Externá 1 

28 Ing. Stiborová Ivana E3-LVM Externá 1 

29 Mgr. Dziacka Alena E3-Ošet Externá 1 

30 PhDr. Mgr. Knezovičová Monika E3-Ošet Externá 1 

31 MUDr. Varga Lórant E3-Ošet Externá 1 

32 Mgr. Ďugová Lucia E3-SP Externá 1 

33 MUDr. Kondrátová Erika E3-SP Externá 1 

34 Mgr. Lengyel Peter E3-SP Externá 1 

35 MUDr. Martinove Mária E3-SP Externá 1 

36 PhDr. ThLic. Mgr. Tvarožková Jana E3-SP Externá 1 

37 Mgr. Tvrdý Jozef E3-SP Externá 1 

38 PhDr. Mgr. Vrbová Marcela E3-SP Externá 1 

39 MUDr. Daňová Monika E3-VZ Externá 1 

40 MUDr. Harsányiová Marcela E3-VZ Externá 1 

41 MUDr. Koot Jaap E3-VZ Externá 1 

42 Mgr. Pfeffer Nina E3-VZ Externá 1 

 
 

Tabuľka č. 1.1 Štatistika z prijímacieho a odvolacieho konania v akademickom roku 2009/2010 

Doktorandský študijný program - denná forma štúdia 
P o č e t   u ch á d z a č o v 

Prihl. Zú častnených Nezúčastnených prijatých  Neprijatých Odvolaných 
Prijatých 
rektorom 

Prijatých 
celkom Zapísaných Nastúpených 

40 27 13 25 2 0 0 25 25 24 
          

Doktorandský študijný program - externá forma štúdia 
P o č e t   u ch á d z a č o v 

Prihl. Zú častnených Nezúčastnených Prijatých  Neprijatých Odvolaných 
Prijatých 
rektorom 

Prijatých 
celkom Zapísaných Nastúpených 

26 21 5 18 3 0 0 18 18 18 
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2.2.4 Absolventi dizertačných skúšok 

Odborné dizertačné (minimové) skúšky v priebehu roka 2009 absolvovalo spolu 60 študentov zo 
všetkých 4 akreditovaných študijných  odborov. Ich podrobný prehľad sa uvádza v tabuľke 2. 
 

Tabuľka č. 2 Dizertačné skúšky 

Zoznam vykonaných dizertačných skúšok za rok 2009 

      Dátum 
konania 

Meno Názov práce Odbor 

Mgr. Tatiana Němcová Osteoporóza – aktuálny problém zdravotníctva súčasnosti LVM-D 23.3.2009 

Mgr. Dominika Trošanová Spresnenie aplikovanej dávky pri liečbe onkologických ochorení 
prostredníctvom externého dozimetrického auditu 

LVM-D 23.3.2009 

Mgr. Igor Gašparovič Detská chudoba SP-D 23.3.2009 

Mgr. Mária Krkošková Dobrovoľníctvo a hodnotový systém vysokoškolákov SP-D 23.3.2009 

Ing. Ján Juristý Manažment humanitárnych projektov zameraných na malnutrícia 
v Keni a Sudáne 

SP-D 23.3.2009 

Mgr. Lukáš Pavelek Dobrovoľníctvo ako motivačný faktor starých ľudí SP-D 23.3.2009 

Mgr. Martin Stav Rozvoj sociálnych kompetencií u detí v náhradnej starostlivosti SP-D 23.3.2009 

Mgr. Mária Glodžáková Profesionálna rodina – riešenie situácie ohrozeného dieťaťa SP-E 24.3.2009 

Mgr. Jaroslava Poloňová Podvýživa u detí vo veku 0 – 5 rokov ako sociálny fenomén v Keni 
(Nairobi) 

SP-D 24.3.2009 

Mgr. Magdaléna Spišiaková Sociálne dôsledky medzinárodnej migrácie a ich riešenie SP-E 24.3.2009 

Mgr. Petr Tulia Romská otázka v České republice OŠ-E 24.3.2009 

MUDr. Jarmila Čuperková Scintigrafia kostí ako prognostický ukazovateľ možností 
ošetrovateľskej starostlivosti u pacientov s malignitami 

OŠ-E 24.3.2009 

MUDr. Igor Duda Korelácia markerov sepsy pri akútnych pankreatitídach v chirurgii OŠ-E 24.3.2009 

PhDr. Miriam Ištoňová Vybrané Psycho-sociálne faktory v rehabilitácii pacientov po infarkte 
myokardu 

OŠ-E 24.3.2009 

MUDr. Hedviga Jakubíková Návody na komunikáciu s pacientom o život limitujúcom ochorení  OŠ-E 24.3.2009 

PhDr. Kamila Kociová Možnosti ovplyvnenia funkčného stavu seniorov prostriedkami 
ergoterapie  

OŠ-E 24.3.2009 

PhDr. Edita Kollárová Hydrokinezioterapia ako súčasť liečby reumatologických ochorení OŠ-E 24.3.2009 

Mgr. Ivana Lamková Zvláštnosti v uspokojování potřeb vybraných minoritních skupin 
a vědomosti a dovednosti zdravotnického týmu v jejich uspokojování 

OŠ-E 24.3.2009 

PhDr. Ľubomíra Lizáková Uspokojovanie kultúrne podmienených potrieb pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti 

OŠ-E 24.3.2009 

Mgr. Wioletta Mikuľáková Možnosti neurorehabilitácie u pacientov so sclerosis multiplex OŠ-E 24.3.2009 

PhDr. Jana Sušinková Vybrané špecifiká ošetrovateľstva v paliatívnej starostlivosti OŠ-E 24.3.2009 

Mgr. Viliam Knap Vertebrogénny algický syndróm (diskopatie). Kvalita života – vzťah 
medzi stupňom neurologického nálezu a kvalitou života 

OŠ-E 25.3.2009 

MUDr. Peter Kozák  Štandardy v poskytovaní prvej pomoci OŠ-E 25.3.2009 

MUDr. Ivan Kubačka Vplyv histologického karcinómu štítnej žľazy na postupy 
v chirurgickej liečbe a spôsoby ošetrovateľského procesu  

OŠ-E 25.3.2009 

MUDr. Viliam Kubas Chirurgická liečba hyperparatyreózy OŠ-E 25.3.2009 
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MUDr. Vladimír Masaryk Problematika artroskopie a totálnej endoprotézy členka. Význam 
ošetrovateľskej starostlivosti 

OŠ-E 25.3.2009 

PhDr. Mária Novysedláková Indikátor kvality v ošetrovateľstve OŠ-E 25.3.2009 

MUDr. Roman Podoba Možnosti monitorovania obličkových funkcií v priebehu cytostatickej 
liečby s potencionálnym nefrotoxickým účinkom 

OŠ-E 25.3.2009 

Mgr. Michala Bérešová Ekonomické aspekty manažovania rizika vírusových hepatitíd v okrese 
Rimavská Sobota 

VZ-D 23.3.2009 

Mgr. Ľuboš Bošák Nerovnosti v zdraví a multikulturálne aspekty zdravia ako základ pre 
tvorbu intervencii  pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva 

VZ-D 23.3.2009 

Mgr. Zuzana Černušková Kvalita zdravotnej starostlivosti o pacientov po úraze mozgu VZ-D 23.3.2009 

Mgr. Kristína Grendová Využitie znalostnej medicíny v onkologickej chirurgii VZ-D 23.3.2009 

Mgr. Lenka Marušková Ekonomické prínosy liečby nikotínovej závislosti v porovnaní 
s liečbou vybraných ochorení 

VZ-D 23.3.2009 

Mgr. Beáta Tarageľová Ekonomické prínosy liečby nikotínovej závislosti v porovnaní 
s liečbou vybraných ochorení 

VZ-D 23.3.2009 

PhDr. Eva Gallová Vplyv ťažkých kovov z pracovného prostredia na výskyt nádorových 
ochorení u pracovníkov v metalurgickom priemysle 

VZ-D 23.3.2009 

PhDr. Tomáš Kiss Kombinovaný účinok fajčenia a expozície priemyselným vláknitým 
prachom na vybrané parametre bronchoalveolárnej laváže 

VZ-D 23.3.2009 

MUDr. Alica Bystrická Nozokomiálne infekcie u novorodencov s pôrodnou hmotnosťou 
menej ako 1500 gramov 

VZ-E 24.3.2009 

MUDr. Katarína Poláková Výživa detí do jedného roka ako významný determinant ovplyvňujúci 
vznik alergií alebo všeobecne vplývajúci na zdravie 

VZ-E 24.3.2009 

PharmDr. Pavol Púčať Zhodnotenie výskytu nozokomiálnych nákaz na gyn-pôrod. a 
novoroden. odd. v ÚVN SNP Ružomberok za roky 2004-2006 
v závislosti od konzumpcie antibiotík 

VZ-E 24.3.2009 

Mgr. Kristína Baťová Terénna sociálna práca s dysfunkčnou rodinou SP-E 29.5.2009 

PaedDr. Ján Galáš Skvalitnenie systému pomoci užívateľom drog - návrh komplexného a 
kontinuálneho prístupu v oblasti znižovania požiadavky po drogách 
v Slovenskej republike 

SP-E 29.5.2009 

PhDr. Jana Porubcová Niektoré aspekty komunikácie a masmediálnej komunikácie 
v sociálnej práci 

SP-E 29.5.2009 

Mgr. Mariana Sedliaková Dopady globalizácie na mládež  SP-E 29.5.2009 

PhDr. Janka Jurgová Niektoré rekreačné pohybové aktivity a úloha fyzioterapie OŠ-E 26.6.2009 

Mgr. Mária Sováriová Soósová Možnosti využitia štandardizovaných meracích nástrojov 
v ošetrovateľskej starostlivosti u pacientov s reumatoidnou artritídou   

OŠ-E 26.6.2009 

RNDr. Ľudmila Grmanová Vybrané trendy liečby akútneho infarktu myokardu – súčasný pohľad 
na závažnú spoločen. problematiku 

LVM-E 1.7.2009 

RNDr. Eva Mistríková Celková neistota biochemického výsledku a potreba jej poznania 
v medicínskej praxi 

LVM-E 1.7.2009 

MUDr. Igor Čombor Cerebrálny infarkt. Impakt rizikových faktorov arteriálnej hypertenzie, 
atriálnej fibrilácie a porúch glukózovej tolerancie pri vzniku a priebehu 
ochorenia.   

OŠE-E 19.10.2009 

PhDr. Magdaléna Hagovská Rehabilitačná liečba inkontinencie moču a kvalita života 
inkontinentných pacientov 

OŠE-E 19.10.2009 

PhDr. Andrea Lajdová Postoj žien k zdraviu z pohľadu gynekologicko-pôrodníckeho 
ošetrovateľstva 

OŠE-E 19.10.2009 

PhDr. Ľubica Libová Pohybová a funkčná zdatnosť faktory, ktoré ovplyvňujú zdravie OŠE-E 19.10.2009 
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MUDr. Ján Mašán Komplexná starostlivosť o pacientov so zlomeninami torakolumbálnej 
chrbtice bez miechových lézií 

OŠE-E 19.10.2009 

MUDr. Juraj Buričan Nozokomiálne nákazy urogenitálneho traktu v podmienkach fakultnej 
nemocnice Trnava v rokoch 2004-2007, porovnanie s celosvetovým 
priemerom, vplyv podávanej porfylaxie 

VZ-E 30.10.2009 

MUDr. Marián Cvik Incidencia a prevalencia karcinómu prostaty v Trnavskom regióne, 
porovnanie s celosvetovým priemerom 

VZ-E 30.10.2009 

MUDr. Branislav Kramár Prevencia sekundárnych infekčných komplikácií u pacienta so 
syndrómom diabetickej nohy 

VZ-E 30.10.2009 

MUDr. Peter Urban Kraniocerebrálne poranenia z pohľadu verejného zdravotníctva VZ-E 30.10.2009 

Ing. Martin Zeman Strategická analýza, strategie a koncepce budování informačního 
systému nemocnic  Ústeckého kraje 

VZ-E 30.10.2009 

PhDr. Stanislava Ondruškova Význam a prínos efektívnej komunik. pri formovaní proaktívneho 
vzťahu manažér-klient, klient-manažér 

SP-E 11.12.2009 

PhDr. Josef Zita Identita povolání sociální pracovník, proces jejího utváření SP-E 11.12.2009 

PharmDr. Pavol Púčať Zhodnotenie výskytu nozokomiálnych nákaz na gyn-pôrod. a 
novoroden. odd. v ÚVN SNP Ružomberok za roky 2004-2006 
v závislosti od konzumpcie antibiotík 

VZ-E 24.3.2009 

V dennej forme za rok 2009 vykonalo dizertačnú skúšku 16 doktorandov. 
V externej forme za rok 2009 vykonalo dizertačnú skúšku 44 doktorandov. 
Spolu 60 doktorandov. 
 

2.2.5 Absolventi záverečných obhajob doktorandských dizertačných prác 

Obhajoby záverečných dizertačných prác absolvovalo v roku 2009 spolu 27 študentov. Pre 
prehľad podľa ukončených študijných programov a tém pozri tab. 3-8. 
 
Tabuľka č. 3 Absolventi doktorandského štúdia VZ-Externá forma 

DOKTORAND DÁTUM OBHAJOBY 
MUDr. Alexander Köröcz 3.3.2009 
MUDr. Tibor Lengyel 3.3.2009 
MUDr. Katarína Chudíková 3.3.2009 
Mgr. Ingrid Wilbacher 5.6.2009 
PharmDr. Janka Kubíková 5.6.2009 
MUDr. Karel Klíma 5.6.2009 
MUDr. Štefan Harsányi 5.6.2009 
MUDr. Klaudia Demová 27.11.2009 
MUDr. Katarína Slotová 27.11.2009 
MUDr. Marian Streško 27.11.2009 
 
Tabuľka č. 4 Absolventi doktorandského štúdia VZ-Interná forma 

DOKTORAND DÁTUM OBHAJOBY 
PhDr. Eva Gallová 22.12.2009 
PhDr. Tomáš Kiss 22.12.2009 
V externej forme štúdia z odboru VZ spolu : 10 doktorandov. 
V internej forme štúdia z odboru VZ spolu:  2 doktorandi. 
Celkovo za rok 2009-VZ: 12 doktorandov. 
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Tabuľka č. 5 Absolventi doktorandského štúdia OŠ-Externá forma 
DOKTORAND DÁTUM OBHAJOBY 

PhDr. Jana Hocková 25.3.2009 
PhDr. Viera Tereková 25.3.2009 
PhDr. Katarína Hrašnová 25.6.2009 
PhDr. Marcela Ižová 25.6.2009 
PhDr. Marta Jakubíková 25.6.2009 
 
Tabuľka č. 6 Absolventi doktorandského štúdia OŠ-Interná forma 

DOKTORAND DÁTUM OBHAJOBY 
MUDr. Kristína Kutná 25.3.2009 
V externej forme štúdia z odboru OŠE spolu: 5 doktorandov. 
V internej forme štúdia z odboru OŠE spolu: 1doktorandka. 
Celkovo za rok 2009-OŠE: 6 doktorandov. 

 
Tabuľka č. 7 Absolventi doktorandského štúdia SP-Externá forma 

DOKTORAND DÁTUM OBHAJOBY 
PhDr. Eva Karabová-Bašková 22.5.2009 
PhDr. Brigita Valušiaková 4.9.2009 
PhDr. Katarína Minarovičová 4.9.2009 
PhDr. Jana Pružinská 26.10.2009 
PhDr. Zoja Koscurová 26.10.2009 
PhDr. Irena Vitálošová 26.10.2009 
 
Interná forma:  
Tabuľka č. 8 Absolventi doktorandského štúdia SP-Interná  forma 

DOKTORAND DÁTUM OBHAJOBY 
PhDr. ThDr. ThLic. Andrej Mátel 22.5.2009 
PhDr. Lucia Lekárová 3.9.2009 
PhDr. Barbora Drexlerová 3.9.2009 
V externej forme štúdia z odboru SP spolu: 6 doktorandov. 
V internej forme štúdia z odboru SP spolu: 3 doktorandi. 
Celkovo za rok 2009-SP: 9 doktorandov. 
 
Celkový počet ukončených doktorandov za rok 2009 zo všetkých 3 odborov spolu: 27 
doktorandov. 
 

2.2.6 Študenti FZaSP v III. stupni štúdia v roku 2009 

Revízia stavu doktorandov v roku 2009 ukázala, že svoje štúdium zanechalo, alebo ani po 
opakovaných výzvach sa na zápis nedostavilo 27 študentov, preto museli byť zo štúdia vylúčení. 
Bližšie pozri tab. 9.  
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Tabuľka č. 9 Zoznam vylúčených doktorandov  

Vylúčení doktorandi v roku 2009 

Por.č.  Meno Odbor forma ročník 
1 Ing. Beňová Katarína E3-VZ Externá 3 

2 Dachová Katarína E3-Ošet Externá 6 

3 Mgr. Dubovanová Mária D3-VZ Denná 1 

4 Ďurková Katarína E3-SP Externá 5 

5 Mgr. Džupon Matúš E3-VZ Externá 1 

6 Gašparík František E3-SP Externá 5 

7 Mgr. Gregor Norbert E3-SP Externá 6 

8 Haringová Lenka E3-SP Externá 6 

9 PaedDr. Hejdiš Milan E3-SP Externá 1 

10 Holubová Šárka E3-SP Externá 4 

11 MUDr. Jakubík Tomáš E3-VZ Externá 2 

12 Klima Rastislav E3-SP Externá 6 

13 MUDr. Kralovič Ľubomír E3-VZ Externá 2 

14 MUDr. Michaela Mečiaková D3-VZ Denná 2 

15 Mgr. Zuzana Michaličková E3-SP Externá 5 

16 Mičiaková Katarína E3-Ošet Externá 6 

17 PhDr. Viera Minarovýchová E3-SP Externá 6 

18 Nyéky Mikuláš E3-VZ Externá 6 

19 RNDr. Martina Pilková E3-VZ Externá 4 

20 Mgr. Věra Potužáková E3-Ošet Externá 4 

21 Procházková Daniela E3-SP Externá 6 

22 PharmDr. Púčať Pavol E3-VZ Externá 3 

23 PhDr. Mgr. Repčík Peter E3-SP Externá 1 

24 Rosso Annalisa E3-VZ Externá 6 

25 Skokňová Martina E3-VZ Externá 6 

26 Studený Pavel E3-VZ Externá 6 

27 Mistríková Eva E3-
LVM 

Externá 3 

Stav študentov doktorandského štúdia k  31.12.2009 bol nasledovný: 
interní doktorandi -   59 študentov 
externí doktorandi - 139 študentov                
spolu - 198 študentov 
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2.3 PERSONÁLNE GARANCIE ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV 

2.3.1 Personálne garancie bakalárskych a magisterských študijných programov 

Študijný odbor Stupeň štúdia Forma štúdia Garanti 

7.4.1 
ošetrovateľstvo 

1. (Bc.) 

2. (Mgr.) 

denná doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. 

7.4.1 
ošetrovateľstvo 

1. (Bc.) 

2. (Mgr.) 

externá doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. 

7.4.2  

verejné 
zdravotníctvo 

1. (Bc.) 

2. (Mgr.) 

denná prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 

doc. Ing. Margaréta Kačmáriková, PhD. 

doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc. 
7.4.2 

verejné 
zdravotníctvo 

1. (Bc.) 

2. (Mgr.) 

externá prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 

doc. Ing. Margaréta Kačmáriková, PhD. 

doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc. 
3.1.14  

Sociálna práca 

1. (Bc.) 

2. (Mgr.) 

denná prof. MUDr. Štefan Koval, PhD. 

3.1.14  

Sociálna práca 

1. (Bc.) 

2. (Mgr.) 

externá prof. MUDr. Štefan Koval, PhD. 

3.1.14 

Sociálna práca  

v zdravotníctve 

1. (Bc.) denná doc. PhDr. Miriam Šramatá, PhD. 

doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. 

3.1.14 

Sociálna práca  

v zdravotníctve 

1. (Bc.) externá doc. PhDr. Miriam Šramatá, PhD. 

doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. 

7.4.3  

Laboratórne 
vyšetrovacie 
metódy  

v zdravotníctve 

1. (Bc.) 

2. (Mgr.) 

denná doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. 

prof. MUDr. František Matei čka, CSc. 

7.4.3  

Laboratórne 
vyšetrovacie 
metódy  

v zdravotníctve 

1. (Bc.) 

2. (Mgr.) 

externá doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. 

prof. MUDr. František Matei čka, CSc. 

3.1.14 

Organizácia 
a riadenie 
sociálnych služieb 

2. (Mgr.) denná 

externá 

prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD.,  MPH 
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2.3.2 Personálne garancie doktorandských študijných programov  

Odbor: Ošetrovateľstvo Forma štúdia: Denná a externá 
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.  garant 
prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.   spolugarant 
doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.    spolugarant 
 
Odbor: Verejné zdravotníctvo  Forma štúdia: Denná a externá 
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.   garant 
doc. Ing. Margaréta Kačmáriková, PhD.   spolugarant 
doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc.   spolugarant 
 
Odbor: Sociálna práca Forma štúdia: Denná a externá 
prof. MUDr. Štefan Koval, PhD.    garant 
doc. PhDr. Jana Levická, PhD., m. prof.   spolugarant 
doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD. , MPH spolugarant 
 
Odbor: Laboratórna vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Forma štúdia: Denná a externá 
prof. MUDr. František Matei čka, CSc.   garant 
doc. MUDr. Dušan Salát, CSc.   spolugarant 
doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.   spolugarant 
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3  VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 

3.1 ORGANIZAČNO-ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ ODDELENIA VV Č  

V priebehu roku 2009 prišlo k niekoľkým zásadným organizačným zmenám v oblasti 
administrácie, fungovania a riadenia oddelenia pre vedecko-výskumnú činnosť. Kým do júna 
2009 pod toto oddelenie organizačne spadala aj celá oblasť administratívneho zabezpečenia 
doktorandského štúdia, rozhodnutím vedenia fakulty, počnúc dňom 04.06.2009 sa oddelenie 
VVČ rozdelilo na dva samostatné referáty (pozri schému organizačnej štruktúry fakulty uvedenej 
v kapitole č. 1.2). Tak vznikol referát pre vedecko-výskumnú činnosť a referát pre doktorandské 
štúdium. Do uskutočnenia tejto zmeny bola administrácia oddelenia VVČ rozdelená medzi 4 
odborných referentov (vrátane vedúcej tohto oddelenia PhDr. Ľubici Gergelovej). V dôsledku 
rozdelenia sa dosť významná časť pracovnej náplne jedného z pracovníkov novo vytvoreného 
referátu PhD. prerozdelila medzi zostávajúcich dvoch pracovníkov referátu VVČ. Personálne sa 
tým výrazne posilnil referát doktorandského štúdia keďže ho začali administrovať dvaja referenti 
oproti obdobiu predchádzajúcich rokov, kedy agendu PhD. zabezpečoval jeden pracovník 
a neskôr po personálnom posilnení oddelenia VVČ o jedného referenta táto agenda bola 
rozdelená do 1,5 pracovného úväzku/pracovnej náplne. Referátu VVČ však táto zmena priniesla 
výrazné zaťaženie, nakoľko prevzalo administráciu dosť významnej a náročnej agendy Je nutné 
túto konkretizovať, nakoľko jej dokončenie ešte stále prebieha. Jedná sa o zabezpečenie 5 úplne 
nových habilitačných konaní a zúradovanie resp. dotiahnutie ďalších nedokončených habilitácií 
z predchádzajúceho obdobia, ich následné postúpenie k ďalšiemu konaniu na rektorát až po 
definitívnu archiváciu. Pribudlo tiež tzv. nahlasovanie publikačnej činnosti pedagógov do 
systému BIREP v rámci univerzitnej knižnice, ako aj práca na reakreditácii FZaSP v rámci 
zverejnenia výsledkov komplexnej akreditácie fakulty v júni 2009. Ďalšou výraznou a nevítanou 
zmenou bolo prerušenie kontinuity v riadení oddelenia prodekanom pre VVČ, prof. MUDr. 
Martinom Rusnákom, CSc., ktorá sa udiala začiatkom decembra 2009. Naštartovaný pozitívny 
proces koordinácie, riadenia a spolupráce sa tak načas zastavil. Koncom roku 2009 sa ohlásila 
a aj uskutočnila hĺbková kontrola zo strany pracovnej skupiny akreditačnej komisie na čele 
s prof. Šteňom. Kontrola bola zameraná na doktorandské štúdium, na uskutočnené habilitačné 
konania a konania na vymenovanie za profesorov na FZaSP v období rokov 2002-2009. 
Oficiálne výsledky kontroly doteraz neboli vedeniu fakulty doručené. Bolo dôležité v  krátkom 
čase zabezpečiť predloženie množstva rozsiahlej dokumentácie, ktorú si vyžiadala kontrolná 
skupina AK a rovnako tak operatívne reagovať na ďalšie konkrétne dožiadania, poskytovať 
informácie a celkovú súčinnosť v záujme bezproblémového priebehu celej kontrolnej akcie. 
V súčasnosti referát VVČ započal veľmi sústredenú, systematickú a zodpovednú prácu pri 
príprave zdokladovania plnenia kritérií KZU 1 komplexnej akreditácie tak, aby FZaSP mohla čo 
možno najskôr požiadať o priznanie pozastavených akreditačných práv pre habilitácie a 
inaugurácie v rámci všetkých štyroch odborov.   
 

3.2 VEDECKÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ FAKULTOU 

 
Predchádzajúce dva roky  2007-2008 boli poznamenané poklesom vedeckého života na Fakulte 
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, čo sa odrazilo ako v celkovej 
produktivite publikačnej činnosti,  tak aj v počte riešených vedeckých projektov a pod. 
 Uplynulý rok 2009 môžeme preto hodnotiť ako zlomový rok, keďže v porovnaní 
s predchádzajúcim obdobím je vidieť evidentné zlepšenie vedeckej práce na fakulte.   
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V nasledovnom grafe uvádzame pre porovnanie počet výstupov zohľadnených MŠ SR v rozpočte 
za jednotlivé roky. 
 
Graf 1: Porovnanie publikačnej produktivity FZaSP TU v rokoch 2007-2009  
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Aj  keď sme dosiahli zlepšenie v porovnaní s rokmi 2007-2008, ešte stále v tejto oblasti 
zaostávame za publikačnou aktivitou fakulty pred rokom 2007. 
 
Za najpozitívnejší fakt je možné pokladať to, že vedecký život sa reštartoval vo všetkých 
oblastiach vedy na fakulte.  
Ako príklad uvádzame prehľad vybraných vedeckých konferencií, ktoré boli v uplynulom roku  
zrealizované jednotlivými katedrami FZaSP TU: 
-  The Second Symposium of Public Health with international participation provided by the 

Faculty of Health Care and Social Care Trnava University  
(Katedra verejného zdravotníctva) 

-  3. International Congress  „Social Work Between Privatization and Public Sector“ 
(Katedra sociálnej práce) 

-  Komunikačné a psychoterapeutické prístupy v ošetrovateľstve – vedecká konferencia 
s medzinárodnou účasťou, FZaSP TU v Trnave, 19.11.2009   
(Katedra ošetrovateľstva) 

-  Dni laboratórnej medicíny  
(Katedra laboratórnej medicíny) 

-  Modern trends in education of professionals and laymen in health disciplines (Súčasné 
trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v     zdravotníckych   disciplínach  
(Katedra manažmentu a jazykov) 

 
Prostredníctvom svojich  pedagógov sa fakulta zapojila do viacerých zahraničných i domácich 
projektov ako napr.: 
1 Rozvoj kompetencí zdravotní sestry a porodní asistentky v oblasti prevence civilizačních 
            chorob aneb "Zdraví - věc společná",  hlavný riešiteľ Univerzita Tomáše Bati – ve Zlíne. 

Financovanie: Zlínsky kraj, Krajská pobočka VZP Zlín, Krajská nemocnice T. Bati ve 
Zlíne, a.s., Magistrát města Zlín, Státní zdravotní ústav, Dislokované pracoviště podpory 
zdraví ve Zlínskem kraji, ELPIK, MERSI 
Mená riešiteľov : PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD., PhDr. Alena Uríčková, Zuzana 
Miháliková, Marcela Jenčíková 
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2 COST Action IS0603: Health and Social Care for Migrants and Ethnic Minorities in 
Europe (HOME) – projekt má za úlohu spájať odborníkov s podobne zametanými 
projektami, aby si na stretnutiach vymieňali skúsenosti, pripravovali ďalšie vedecko 
výskumné projekty a rozvíjali sieť odborníkov v danej oblasti.  
Koordinátor: PhDr. Daniela Kállayová PhD. 
spoluriešiteľ: prof. MUDr. Martin Rusnák CSc., Mgr. Luboš Bošák 

3 Alzheimerova choroba a iné formy demencie – prevalencia, dostupnosť zdravotníckych a 
sociálnych služieb, náklady a kvalita života , financovanie: National Institute of Health – 
Fogarty, School of Public Health, University of California, Berkeley, USA. 
Trvanie projektu – 2009-2011. 
Koordinátor: MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH. 
Účastníci: Mgr. Zuzana Černušková, Mgr. Zuzana Klochaňová, Mgr. Mária Kvaková, 
Mgr. Lenka Marušková 

4 LPP-0186-06 – APVV - Srdce a mozog. Ich vzájomné vzťahy. 
Hlavný riešiteľ: prof. Bartko 

5 Prierezová štúdia postojov, návykov a informovanosti o drogách Žižkov ZŠ vo veku 8-15 
rokov na území SR 
Hlavný riešiteľ:  PhDr. Kállay. 
Zdroj : Úrad vlády SR 

 
V roku 2009 sme predložili projekt na: 
Vybudovanie Centra excelentnosti pre epidemiológiu chronických ochorení, 2009-2013 
Trvanie 36 mesiacov 
Ciele projektu: Zvýšenie kvality a synergie potenciálu TU v oblasti špičkového základného 
výskumu epidemiologických ochorení a zvýšenie jeho prínosu pre spoločnosť a prax, 
vybudovanie formálnej štruktúry centra excelentnosti a zabezpečenie jeho dlhodobej 
udržateľnosti, vybavenie centra excelentnosti špičkovou prístrojovou technikou, výskum v 
oblasti Epidemiológie chronických ochorení, ktoré by sa týkali špičkových výskumných aktivít 
v oblasti determinantov zdravia a kvality života a oblasti epidemiológie úrazov.  
Navrhovatelia:  prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc., PhDr. Daniela Kállayová PhD. 
Projekt postúpil do 2. výberového kola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 40 

 

3.3 EDIČNÁ ČINNOSŤ 

Edičná činnosť fakulty bola v roku 2009 zameraná najmä na neperiodické publikácie. Vydané 
boli tieto tituly, zborníky a skriptá:  
 

Typ Názov: Autori/zostavovatelia: 

Všeobecné  Študijný program FZaSP na rok 2009/2010  

 

                                  
Zborníky 

Školská sociálna práca 

Levická, Jana 
zostavovateľka 
CD 

Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej 
verejnosti v zdravotníckych disciplínach II. 

Bérešová Jana, 
Boroňová Jana 
zostavovateľky CD 

Ohlasy na maturitnú skúšku v anglickom jazyku   

Bérešová Jana, 
Boroňová Jana 
zostavovateľky CD 

Zborník abstraktov Dni laboratórnej medicíny 
Katedra TDa LVMvZ  
CD 

Komunikácia s pacientmi s postihnutím sluchu 

Beňo Pavol 
Boroňová Jana 
zostavovateľky CD 

Komunikačné a psychoterapeutické prístupy v 
ošetrovateľstve 

Botíková Andrea 
Ilievová, Ľubica 
zostavovateľky 
elektronicky 

Skriptá Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve 

 
Botíková, Andrea 
a  kol. autorov 

 
 

3.4 VEDECKO-VÝSKUMNÁ PRODUKTIVITA V ROKU 2009 

 
Ako vyplýva zo správy ARRA (Akademická rankingová a ratingová agentúra) za rok 2008, 
FZaSP zaznamenala na základe výsledných tabuliek mierny pokles vo svojom umiestnení oproti 
predchádzajúcemu obdobiu, kedy kontinuálne medziročne klesol podiel docentov  a profesorov 
na počet učiteľov. Rovnako poklesol aj počet publikácií a citácií na tvorivého pracovníka a tiež 
počet absolventov doktorandského štúdia na počet oprávnených školiteľov. Na 
základe porovnania výsledkov jednej z hodnotených oblastí, ktorou je oblasť vedecko-výskumnej 
produktivity tvorivých pracovníkov (pozri tabuľku) za obdobie ostatných dvoch rokov, v roku 
2009 je badateľný značný nárast počtu výstupov vo všetkých skupinách (A1, A2, B a C). 
Percentuálne vyjadrenie tohto nárastu je o viac ako 114%, čo naznačuje nielen zastavenie ale 
dokonca výrazné zlepšenie klesajúceho trendu v oblasti vedecko-výskumnej produktivity 
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Tabuľka č. 1  
Publikačné výstupy v jednotlivých kódoch a skupinách za roky 2008 a 2009 

 
Skupina – kód, definícia / rok 2008 2009 

Skupina A1   

AAA  - Vedecké monografie vydané v zahr. vydavateľstvách 0 0 

AAB  -  Vedecké monografie vydané v dom. vydavateľstvách 1 3 

ABA – Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej     
monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách  

0 0 

ABB -   Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej     
monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

0 0 

Spolu 1 3 

 
Skupina A2   

ACA – Vysokoškolské učebnice vydané v zahr. vydavateľstvách 1 0 

ACB – Vysokoškolské učebnice vydané v dom. vydavateľstvách 0 0 

BAA – Odborné monografie vydané v zahr. vydavateľstvách 0 0 

BAB – Odborné monografie vydané v dom. vydavateľstvách 0 0 

BCB – Učebnice pre základné a stredné školy 3 1 

BCI – Skriptá a učebné texty 2 4 

EAI – Prehľadové práce -  knižné, práce vydané ako knihy    
v rozsahu najmenej 3 AH 

0 0 

CAA – Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané 
v zahraničných vydavateľstvách 

0 0 

CAB – Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy    vydané 
v domácich vydavateľstvách 

0 0 

EAJ –  Odborné preklady publikácií – knižné, rozsah najmenej  
                3 AH, ak majú menší rozsah, zaradia sa do kategórie GII 

0 0 

FAI – Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru       
(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky....) 

3 8 

Spolu 9 13 

 
Skupina B   

ADC – Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 0 1 

ADD – Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 0 0 

AEG – Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác 
v zahraničných karentovaných časopisoch 

1 1 

AEH– Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v domácich     
karentovaných časopisoch 

0 0 

BDC – Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch 0 0 

BDD – Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 0 0 
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CDC – Umelecké práce a preklady v zahraničných     
karentovaných    časopisoch 

0 0 

CDD– Umelecké práce a preklady v domácich karentovaných        
časopisoch 

0 0 

AGJ – Autorské osvedčenia, patenty, objavy 0 0 

Spolu 1 2 

 
Skupina C   

ABC – Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 
vydavateľstvách  

0 0 

ABD – Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich    
vydavateľstvách 

0 0 

ACC – Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané 
v zahraničných vydavateľstvách 

0 0 

ACD – Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich 
vydavateľstvách 

0 0 

ADE – Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 15 5 

ADF– Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 19 20 

AEC – Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách 

2 1 

AED – Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách 

0 9 

AFA – Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách 

6 0 

AFB – Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých 
konferenciách 

3 7 

AFC – Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách 

9 17 

AFD – Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 19 49 

AFE – Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 0 1 

AFF – Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií 0 0 

AFG – Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 5 15 

AFH – Abstrakty príspevkov zo domácich konferencií 4 57 

BBA – Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

0 0 

BBB – Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich 
vydavateľstvách 

0 0 

BCK – Kapitoly v učebniciach a učebných textoch 0 0 

BDA – Heslá v odborných terminologických slovníkoch 
a encyklopédiach vydané v zahraničných vydavateľstvách 

0 0 

BDB – Heslá v odborných terminologických slovníkoch 
a encyklopédiach vydané v domácich vydavateľstvách 

0 0 

BDE – Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 3 0 

BDF – Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 10 24 

BEC – Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 
                (konferenčných aj nekonferenčných) 

0 5 
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BED – Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch 
                (konferenčných aj nekonferenčných) 

2 6 

BFA – Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí 
(konferencie) 

1 0 

BFB – Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie) 0 0 

BGH – Legislatívne dokumenty 0 0 

CDE – Umelecké práce a preklady v zahraničných karentovaných 
časopisoch 

0 0 

CDF – Umelecké práce a preklady v domácich karentovaných 
časopisoch 

0 0 

Spolu 98 216 

Všetky skupiny (A1, A2, B, C) spolu 109 234 

3.5 HABILITA ČNÉ A VYMENÚVACIE KONANIA 

FZaSP TU Trnava v rámci výsledkov komplexnej akreditácie (2002-2007) obdržala koncom júna 
2009 hodnotiacu správu Pracovnej skupiny akreditačnej komisie, podľa ktorej fakulta nespĺňa ani 
v jednej z dvoch hodnotených oblastí výskumu, v ktorých fakulta poskytuje vysokoškolské 
vzdelávanie (LV a BV), úroveň výskumnej činnosti (t. j. kritérium KZU 1) minimálne na 
hodnote B-. Následkom toho boli fakulte pozastavené práva uskutočňovať habilitačné 
a inauguračné konania s možnosťou opätovne o ich priznanie požiadať. Ešte pred oficiálnym 
doručením rozhodnutia o pozastavení týchto akreditačných práv (zo dňa 27.08.2009 doručeného 
na TU Trnava dňa 2.11.2009) bolo na fakultu doručených a evidovaných niekoľko žiadostí 
o začatie habilitačných a inauguračných konaní. V týchto začatých konaniach musela fakulty 
v zmysle vysokoškolského zákona pokračovať, čo sa aj stalo. Údaje o podaných žiadostiach sú 
uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
Tabuľka - prehľad prijatých žiadostí uchádzačov o habilitačné konanie 
Meno a tituly žiadateľa Odbor Prijatie 

žiadosti 
Habilitačné  
konanie 

Rokovanie VR 
FZaSP 
 

PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. OŠ 7.04.2009 21.01.2010 - nekonalo sa 

PhDr. Andrea Botíková, PhD. OŠ 7.04.2009 21.01.2009 - nekonalo sa 

MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD. VZ 16.04.2009 12.01.2010 - nekonalo sa 

MUDr. Denisa Ilenčíková, CSc. LVMvZ 18.05.2009 18.02.2010 - nekonalo sa 

Ing. Alexander Popkov, PhD. LVMvZ 08.06.2009 08.03.2010 - nekonalo sa 

 
  Tabuľka - prehľad prijatých žiadostí uchádzačov o inauguračné konanie 
Meno a tituly žiadateľa Odbor Prijatie 

žiadosti 
Inauguračné 
konanie –  
zasadnutie komisie 
 

Rokovanie 
VR FZaSP 
 

doc. RNDr. Vladimír Bošák, PhD. LVMvZ 6.07.2009 25.11.2009 25.11.2009 

doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc. LVMvZ 15.4.2009 10.02.2010 10.02.2010 
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4  ĽUDSKÉ ZDROJE 

4.1 KVALIFIKA ČNÁ ŠTRUKÚRA VYSOKOŠKOLSKÝCH U ČITEĽOV  

 
Kvalifika čná štruktúra vysokoškolských u čiteľov - porovnanie rokov 2008 a 2009  

Vysokoškolskí u čitelia 
Eviden čný prepo čítaný po čet zamestnancov  
   
k 31.10.2008 k 31.10.2009 rozdiel 

S vedecko-pedagogickým titulom profesor 12,59 12,43 -0,16 
S vedecko-pedagogickým titulom docent  
/bez hodnosti DrSc./ 28,21 30,82 2,61 
ostatní VŠ učitelia s vedeckou hodnosťou 
DrSc., CSc., PhD. 24,15 20,66 -3,49 
ostatní VŠ učitelia bez vedeckej hodnosti 9,44 12,97 3,53 
Spolu 74,39 76,88 2,49 
 
Zmeny v kategórii profesor nastali znížením úväzku. V kategórii docent zvýšenie v roku 2009 
bolo spôsobené v dôsledku dosiahnutia kvalifikačného rastu, zmenou výšky úväzkov 
u niektorých učiteľov a taktiež poklesom externých učiteľov zamestnávaných počas semestra 
s vedecko-pedagogickým titulom docent. V kategórii odborný asistent s PhD. zníženie, 
v porovnaní s rokom 2008, nastalo v dôsledku prijatia menšieho počtu externých učiteľov v tejto 
kategórii, ktorých zamestnávame počas semestra, ďalej odchodom na materskú dovolenku, 
a prechodom do kategórie docent v dôsledku dosiahnutia zvýšenia kvalifikácie. Zvýšenie 
v kategórii odborný asistent bez vedeckej hodnosti nastalo prijatím odborného asistenta pred 
ukončením doktorandského štúdia na dobu počas zastupovania MD a prijatím externých 
zamestnancov na zabezpečenie výučby počas semestra. 

4.2 POČET NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV  

Priemerný prepo čítaný po čet nepedagogických zamestnancov - porovnanie 
rokov 2008 a 2009 

Kategórie nepedagogických  
zamestnancov 

2008 2009 rozdiel 

centrálna administratíva 20,7 20,8 0,1 
odborní zamestnanci 3 3 0 
prevádzkoví zamestnanci 5,93 5,93 0 
spolu 29,63 29,73 0,1 
 
Počet nepedagogických zamestnancov v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 bol ustálený 
a nárast o 0,1 bol spôsobený zvýšením úväzku u jedného zamestnanca v kategórii centrálna 
administratíva. 

4.3 PRIEMERNÝ VEK ZAMESTNANCOV 

Priemerný vek zamestnancov FZaSP TU k 31.12.2009 
Vysokoškolskí u čitelia 46,41 
Vedecko-výskumní zamestnanci 30,11 
Centrálna administratíva 40,85 
Odborní zamestnanci 40,53 
Prevádzkoví zamestnanci 49,46 
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4.4 KVALIFIKA ČNÝ RAST 

V priebehu roka 2009 dosiahlo šesť zamestnancov fakulty vyšší kvalifikačný stupeň. Jeden 
zamestnanec dosiahol titul PhDr. /Katedra ošetrovateľstva/, jeden titul RNDr. /Katedra 
teoretických disciplín a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve/ a zvyšok t. j. štyria 
zamestnanci habilitovali a bol im pridelený titul docent /jeden na Katedre ošetrovateľstva, jeden 
na Katedre klinických disciplín a dvaja na Katedre sociálnej práce/. 
 

4.5 ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV 

Dňom 1.1.2009 bola uskutočnená zmena meny na euro a zároveň bola vykonaná valorizácia 
platov všetkých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujem na základe Zákona č. 
474/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (zmena platových stupníc a meny). Táto 
valorizácia platov bola pre kategóriu vysokoškolských zamestnancov určená vo výške 4% a pre 
kategóriu nepedagogických zamestnancov vo výške 7%.  
V roku 2009 bola schválená a začala sa vyplácať aj garantovaná hranica platov pre spolugarantov 
študijných odborov.  
Odmeňovanie pedagogických zamestnancov bolo v roku 2008 prerozdeľované najmä z hľadiska 
plnenia úväzku. V roku 2009 nastala zmena prerozdeľovania osobných príplatkov v tejto 
kategórii zamestnancov, kde bola daná kompetencia navrhovania osobných príplatkov vedúcim 
katedier, ktorí podľa vlastných kritérií prerozdelili dané mzdové prostriedky pridelené na 
príslušnú katedru.  
 

4.6 STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV 

V septembri 2009 bola podpísaná nová Kolektívna zmluva na roky 2009-2010, v ktorej sa 
rozšírili možnosti čerpania sociálneho fondu - príspevku na regeneráciu pracovnej sily. Sociálny 
fond fakulta čerpala najmä na príspevok na stravu a to v celkovej výške 2.174,55 €, ďalej na 
príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške 2.274,14 €, na regeneráciu pracovnej 
sily vo výške 3.478,37 €. Na konci roku 2009 bol zamestnancom fakulty vyplatený príspevok na 
dopravu do zamestnania v celkovej výške 15.191,- € a v mesiaci decembri sa uskutočnilo 
predvianočné posedenie, ktoré bolo tiež financované zo SF.  
V roku 2009 bol opäť zorganizovaný ples Trnavskej univerzity, turistický pochod do Smoleníc 
ako aj športový deň Trnavskej univerzity. Na všetkých týchto univerzitných podujatiach sa mali 
možnosť zúčastniť aj zamestnanci našej fakulty. 
 

4.6.1 Občania so ZPS 

FZaSP TU aj v roku 2009 zamestnávala občanov so zníženou pracovnou schopnosťou 
v celkovom počte 5 osôb, pričom jeden zamestnanec bol prevádzkovým zamestnancom, ktorý si 
v priebehu roka 2009 čerpal neplatené voľno. Dvaja zamestnanci so ZPS boli zamestnanci 
zaradení ako vedecko-výskumní zamestnanci a dvaja ako vysokoškolskí učitelia. Z celkového 
počtu päť osôb boli traja občania so zníženou pracovnou schopnosťou uznanou do 40% a dvaja 
zamestnanci boli zo zníženou pracovnou schopnosťou uznanou nad 70%. 
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5  MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA    A ZAHRANI ČNÉ VZŤAHY 

5.1 BILATERÁLNE A MULTILATERÁLNE VZ ŤAHY 

 Fakulta má v súčasnosti uzavretých 21 bilaterálnych zmlúv s partnermi zo 
spolupracujúcich vysokých škôl v oblasti sociálnej práce a verejného zdravotníctva v programe 
Erasmus. Oproti minulému roku je to nárast o 4 bilaterálne dohody.  Dekan fakulty uskutočnil 3 
pracovné stretnutia v roku 2009 za účelom nadviazania spolupráce s ďalšími organizáciami.  
Zamestnanci fakulty (Katedra sociálnej práce) sú už tretí rok súčasťou projektu Európskeho 
výskumného inštitútu pre sociálnu prácu ERIS (European Research Institute for Social Work) 
kde zakladajúci členovia sú: Ostravská univerzita, (CZ), Univerzita Kuopio (FIN), Univerzita 
Hertforchire (UK), Univerzita Hertforchire (UK), Katolícka univerzita Lille (F), Katolícka 
univerzita Eichstätt-Ingolstadt (D) a Trnavská univerzita. V roku 2009 zorganizovali už 3. 
medzinárodnú konferenciu v rámci spolupráce s ERISom s názvom : Sociálna práca medzi 
privatizáciou a verejným sektorom (doc. Šramatá, Dr. Kállay, doc. Botek, doc. Žáková, doc. 
Kovalčíková, doc. Dávideková, Mgr. Králová ).  
V rámci medzinárodnej spolupráce sú profesori fakulty členmi Vedeckej rady Zdravotne-
sociálnej fakulty Jihočeskej univerzity v Českých Budějoviciach a naopak. Uskutočnilo sa 8 
účastí na vedeckých radách v roku 2009.  
Každý rok organizuje fakulta niekoľko spoločných konferencií na témy sociálnej práce a 
zdravotníctva, ktoré sa konajú v Trnave aj v Českých Budějoviciach. Učitelia oboch fakúlt sú 
pozývaní vzájomne na prednáškové pobyty na partnerskej fakulte. Fakulta dlhodobo bližšie 
spolupracuje s Iowskou univerzitou, Fakultou verejného zdravotníctva a  Zdravotne-sociální 
fakultou Ostravskej univerzity. V rámci spolupráce sú profesori členmi vedeckej rady partnerskej 
univerzity. Prebiehajú prednáškové pobyty pedagógov na ZSF OU a ich učiteľov na FZSP, 
najmä v rámci výučby predmetov v doktorandskom štúdiu. Spolupracujúcimi profesormi sú aj 
prof. Walter Mauritz, MD. PhD., Lorenz Bohler Unfall Krankenhaus, Viedeň Rakúsko, prof. 
James C. Torner, PhD. MSc., Fakulta verejného zdravotníctva, Iowská univerzita, Iowa USA, 
prof. Daniel West, Jr., PhD., FACHE, Scrantonská univerzita, Pennsylvánia USA.  

 
SPOLUPRACUJÚCE  ZAHRANIČNÉ  UNIVERZITY  A INŠTITÚCIE MIMO PROGRAMU 
ERASMUS 
 

• University of Iowa, USA, 
• University of Scranton, USA, 
• University of Southern Denmark, Denmark, 
• International Neurotrauma Research Organisation, Austria, 
• The Radboud University Nijmegen Medical Centre, The Netherlands, 
• University of Parma, Department of Clinical Medicine, Nefrology and Preventive Science 

and ISPESL research center, Parma, Italy,   
• European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC, Stockholm, Sweden, 
• ERIS 
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5.2 MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY 

 

 Fakulta v roku 2009 pokračovala v rozbehnutých aktivitách z roku 2008, ktoré rozšírila 
o niekoľko ďalších zaujímavých aktivít. Pracovníci fakulty i doktorandi boli aktívni najmä 
v oblasti práce na zahraničných projektoch a ako účastníci zahraničných konferencií.  
 
1. Kvalita vnútorného ovzdušia a zdravie v mestských a vidieckych oblastiach na Slovensku 
a v Rumunsku 
Tento projekt nadväzuje na projekt IARQ-Roma. Projekt je financovaný v rámci programu 
Fogarty a trvá od septembra 2009 do augusta 2010 (Fogarty International Center at the National 
Institutes of Health (NIH). Projekt koordinuje PhDr. Marek Majdan, ďalší účastníci projektu sú: 
RNDr. Jana Ďuricova, Mgr. Mária Kvaková, Mgr. Zuzana Klocháňová – interné doktorandky na 
Katedre verejného zdravotníctva.  
 
2. IARQ – ROMA 
Projekt, ktorý pokračoval aj v roku 2009 sa zaoberá kvalitou ovzdušia vnútorného prostredia 
budov a respiračným zdravím v rómskych osadách na Slovensku a v Rumunsku. Tento 
medzinárodný projekt koordinuje: PhDr. Marek Majdan, PhD., ďalší účastníci sú: prof. MUDr. 
Martin Rusnák, CSc.; PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD.; PhDr. Petra Gergelová, PhD.; PhDr. 
Daniela Kállayová, PhD. a RNDr. Janka Ďuricová.  
 
3. Hodnotenie podpory zdravia na pracoviskách so zobrazovacími jednotkami na 
Slovensku a v Rumunsku 
Projekt financovaný v rámci programu Fogarty, (Fogarty International Center at the National 
Institutes of Health (NIH) - University of Iowa International Training and Research in 
Occupational and Environmental Health (ITREOH). Projekt riešia: Mgr. Ľuboš Bošák, Mgr. 
Kristína Grendová, Mgr. Mária Kvaková, Mgr. Zuzana Klocháňová, interní doktorandi Katedry 
verejného zdravotníctva, projekt trvá od 2009-2010.  
 
4. Hodnotenie infekcií prenášaných krvou v nemocniciach strednej a východnej Európy. 
Projekt financovaný v rámci programu Fogarty, (Fogarty International Center at the National 
Institutes of Health (NIH) - University of Iowa International Training and Research in 
Occupational and Environmental Health (ITREOH). Projekt rieši v spolupráci s poľským 
a srbským partnerom Mgr. Lenka Marušková, interná doktorandka Katedry verejného 
zdravotníctva, projekt trvá 2009-2010.  

 
5. Healthy Inclusion 
Medzinárodný projekt prebiehajúci v rámci Akčného Programu pre verejné zdravie 2003 – 2008 
a spolufinancovaný Európskou komisiou, Hlavným direktorátom pre zdravie a ochranu 
spotrebiteľa, Výkonnou agentúrou pre zdravie a ochranu spotrebiteľa  (EAHC). Projekt 
koordinuje: PhDr. Daniela Kállayová, PhD., účastníci: PhDr. Marek Majdan, PhD.; Mgr. Ľuboš 
Bošák, doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. Projekt začal v júli 2008 a bude trvať do mája 2010. 
Projekt sa zaoberá zlepšením dostupnosti k intervenciám podpory zdravia pre migrantov. Projekt 
bude poskytovať informácie o bariérach, ktoré vnímajú migranti ako príčinu nevyužívania 
intervencií podpory zdravia a takisto aj o uľahčujúcich faktoroch. Poskytovať príklady dobrej 
praxe a metód, ktoré uľahčujú migrantom účasť, či využívanie intervencií podpory zdravia. Bude 
sa snažiť vyvinúť špecifické odporúčania na zlepšenie intervenčných aktivít podpory zdravia na 
komunitnej úrovni, ktoré berú do úvahy potreby migrantov. 
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6. Vplyv práce rómskeho zdravotného asistenta na zdravotný stav obyvateľov rómskej 
osady a spôsob poskytovania zdravotníckych služieb rómskym komunitám  
Projekt Aplikovaného výskumu Ministerstva školstva SR, č. AV 4/0026/07, 2007 – 2009 je 
začlenený do  spolupráce s European cooperation in the field of Scientific and Technical 
Research (COST) Action IS0603: Health and Social Care for Migrants and Ethnic Minorities in 
Europe (HOME) a DG SANCO. Projekt koordinuje: PhDr. Daniela Kállayová, PhD., účastníci:  
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.; Mgr. Ľuboš Bošák 
http://costhome.eu/management/index.php/Main_Page 
Projekt bol v roku 2009 ukončený, z jeho výsledkov sa bude vychádzať pri podávaní nových 
žiadostí o grant v oblasti rómskej problematiky.  

  
7. AGAVE projekt   
(Analisi di gas, aerosol e vapori espirati per la diagnosi non invasiva di tumore e di altre 
patologie polmonari – Breath analysis in patients with lung cancer). Projekt koordinuje: prof. 
Antonio Mutti v spolupráci s PhDr. Petrou Gergelovou, PhD, ktorá je v súčasnosti už druhý rok 
na výmennom vedeckom a študijnom pobyte v Taliansku, Parmská univerzita.  

 
 

8. RAPID 
Projekt je financovaný DG SANCO: Risk assesment from policy to impact dimension (RAPID). 
Medzinárodný projekt za SR koordinuje: PhDr. Marek Majdan, PhD. Do projektu sme sa zapojili 
v roku 2008 a bude pokračovať až do roku 2011.  

 
9. Vplyv depresie u diabetických pacientov – prevalencia a náklady  
Projekt v rámci výzvy Finance and Mental Health Services Training in Czech Republic, Central 
Europe, financovaný Fogarty International Center (NIH), sa rieši v spolupráci s University of 
Berkley, California, USA. Trvanie projektu: 2008 – 2009. Medzinárodný projekt koordinuje za 
SR: PhDr. Marek Majdan, PhD. a PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD., účastníci: Mgr. Lenka 
Marušková, interná doktorandka na Katedre verejného zdravotníctva.  
 
10. Alzheimerova choroba a iné formy demencie-dostupnosť k zdravotníckym službám 
a kvalita života 
Projekt úspešne podaný v roku 2009, projekt koordinuje na Katedre verejného zdravotníctva 
MUDr. Alexandra Bražinová, MPH, PhD.,  ďalší účastníci projektu sú: Mgr. Lenka Marušková, 
Mgr. Zuzana Černušková, Mgr. Maria Kvaková, Mgr. Zuzana Klochanová. Financovanie: 
National Institute of Health – Fogarty, School of Public Health, University of California, 
Berkeley, USA. Trvanie projektu – 2009-2011.  

 
11. Projekt European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC):  
Stretnutia zamerané na najnovšie témy výskumu v oblasti infekčných ochorení v Európe, 
účastníci: prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.; PhDr. Marek Majdan, PhD.; m. prof. MUDr. 
Adriana Ondrušová, PhD.  a PhDr. Daniela Kállayová, PhD. V roku 2009 sa prof. MUDr. Martin 
Rusnák, CSc. a PhDr. Daniela Kállayová, PhD. podieľali na organizácii a vedení 
medzinárodného workshopu ECDC s názvom : Sociálne determinanty a prenosné ochorenia.  

 
12. Erasmus Curriculum Development Project  
Vďaka COST projektu boli zamestnanci fakulty začlenení aj do tímu Erasmus projektu, ktorý sa 
zaoberá vývojom spoločných sylabov a spoločných študijných programov v európskom priestore 
v oblasti zdravia znevýhodnených skupín. Koordinuje: PhDr. Daniela Kállayová, PhD., PhDr. 
Jarmila Pekarčíková, PhD. a Mgr. Ľuboš Bošák.  
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13. SOWOSEC  
Je pracovný názov projektu v programe Socrates. V rámci bilaterálnych zmlúv sa fakulta spolu s 
University of Campus Wiena a University of Debrecen podieľa na realizovaní projektu 
zameraného na vytvorenie európskeho dvojročného magisterského programu: Manažment 
v sociálnej práci. Koordinátor je: doc. PhDr. Jana Kéketiová, PhD. a ďalším riešiteľom je doc. 
PhDr. Ondrej Botek, PhD.  

 
14. Slovak Aid 
Katedra tropického verejného zdravotníctva v spolupráci s Katedrou verejného zdravotníctva 
podala žiadosť a získala financie v roku 2009 na zdravotno vzdelávací projekt pre Sudán v rámci 
výzvy Slovak-Aid. Je financovaný Ministerstvom zahraničných vecí a začal sa v roku 2010. 
(PhDr. Marek Majdan, doc. MUDr.  Adriana Ondrušová, PhD., m. prof. a  prof. MUDr. Martin 
Rusnák, CSc.) 

 
15. Rel Ex 
Doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. je účastníčkou medzinárodného projektu  Rel Ex financovaný 
Radou Európy, ktorý trvá od roku 2008-2009.  

 
16. Študentský projekt s medzinárodnou účasťou 
Katedra ošetrovateľstva je partnerom v projekte: STUDENTSKÝ PROJEKT S MEZINÁRODNÍ 
ÚČASTÍ, ktorý je zameraný na rozvoj kompetencií zdravotnej sestry a pôrodnej asistentky v 
oblasti prevencie civilizačných chorôb, v spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati – v Zlíne, Institut 
zdravotnických studií, Ústav ošetřovatelství, financovaný Zlínskym krajom. Mená riešiteľov: 
PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD., PhDr. Alena Uríčková, Zuzana Miháliková, Marcela 
Jenčíková 
 
Ďalšie medzinárodné projekty, na ktorých sa fakulta podieľala v rámci čerpania špecifika 
Ministerstva školstva:  
- Keňa. Mary Immaculate Clinic v Nairobi 
- Antimalnutričné centrum Mukuru, Keňa 
- AIDS HIV centrum Mukuru, Keňa 
- Centrum sv. Karola Langu, Lunga Lunga, Keňa 
- Streetboy centrum sv. Vizita, Kayole, Keňa 
- House of Family sv. Maxmiliána Kolbeho, Kambodža. 
  

5.3 MOBILITY 

5.3.1 Študentské mobility 

V roku 2009 sa mobilít zúčastnili 4 študenti (Ábelová, Kabátová, Košárová, Žáková ) sociálnej 
práce a verejného zdravotníctva v krajinách v rámci programu Erasmus : Fínsko, Kréta, Dánsko, 
Maďarsko. Jeden študent sa zúčastnil výmenného  pobytu v Dánsku cez Národný štipendijný 
program (SAIA). 
Na Katedre sociálnej práce študovali Bařínková Michaela a Vinklarová Radana z Ostravskej 
univerzity.  
 



  

 50 

 

5.3.2 Učiteľské mobility 

V roku 2009 sa na Katedre ošetrovateľstva zúčastnila mobility Mgr. Karafiátová, Univerzita 
Tomáše Bati ve Zlíne, Ústav ošetřovateství. Na Katedre sociálnej práce sa zúčastnili učiteľskej 
mobility viacerí odborníci :   
doc. Oldrych Chytil  - Ostravská univerzita 
doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. - Ostravská univerzita 
doc. Dana Sýkorová - Ostravská univerzita 
prof. Emmanuel Jovelin - univerzita Lille - Francúzsko 
prof. Peter Erath - katolická univerzita Eichsttät - Nemecko 
prof. Brian Littlechild - univerzita Hardfordshire - Veľká Británia 
prof. Ria Puhl - katolická univerzita Kolín - Nemecko 
prof. Riita Vornanen - univerzita Kuopio - Fínsko 
Dr. Mari Suonio - univerzita Kuopio - Fínsko 
prof. Hans - Jurgen Goppner -  katolická univerzita Eichsttät - Nemecko 
prof. Detlef Baum - Univerzita Koblenz - Nemecko 
Mgr. Jan Mochtak, CR, Olomouc, VOS 
Mgr. Zuzana Truhlarova, PhD, CR, Hradec Kralove 
  

5.4 ČLENSTVÁ V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH 

Fakulta je členom Asociácie škôl verejného zdravotníctva- ASPHER.  
 
KZMJ : podpredsedníčka Slovenskej asociácie učiteľov AJ, člen medzinárodnej asociácie 
IATEFL (doc. PhDr. Jana Bérešova, PhD.) 
 
KTO a LVM : člen European Federation for Immunogenetics (EFI) (doc. RNDr. Vladimír 
Bošák, CSc.) 
 
KKD : certifikovaný člen European Society for Medical Oncology (ESMO - Lugano), aktívny 
člen  American Society of Clinical Oncology (ASCO), čestný člen  Societé Internationale de 
Senologié od r. 2009 (prof. MUDr. Ľudovít Jurga, DrSc.) 
člen ESCMID / European  Society of Clinical microbiology and Infectious Diseases , člen ISID / 
International Society of Infectious Diseases, člen ESC / European Society of Chemotherapy (doc. 
MUDr. Anna Strehárová, PhD.) 
 
KSP: člen Oborové rady pro doktorská studia (PhD), Filozofická fakulta OU , Ostrava, členka 
Redakčnej rady časopisu KONTAKT – ČR (doc. PhDr. Jana Levická, PhD.) 
 
KVZ : člen Slovenskej asociácie verejného zdravia SAVEZ (PhDr. Daniela Kállayová, PhD., 
PhDr. Marek Majdan, PhD., PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD.) 
 

5.5 VYCESTOVANIA ZAMESTNANCOV DO ZAHRANI ČIA A PRIJATIA 
ZAHRANI ČNÝCH HOSTÍ 

Z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce bolo uskutočnených 91 zahraničných pracovných ciest 
v roku 2009, čo je oproti  minulému roku o 32 menej (123 zahraničných pracovných ciest 
tvorivých pracovníkov v roku 2008). Tabuľka č. 1 uvádza rozdelenie zahraničných pracovných 
ciest podľa účelu a jednotlivých katedier.  
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Tab. č. 1 Rozdelenie ZPC podľa účelu a katedier 

Účel KVZ KO KKD KSP KTDLM KZMJ KTVZ spolu
zahraničné konferencie 13 9 5 12 2 1 0 42
projektové stretnutia 17 0 2 3 0 3 0 25
africké projekty 1 0 0 0 0 0 2 3
účasť na vedeckej rade v ČR 0 0 0 2 6 0 0 8
iné 2 6 0 2 3 0 0 13
spolu 33 15 7 19 11 4 2 91  

Vysvetlivky:  
KVZ – Katedra verejného zdravotníctva 
KO – Katedra ošetrovateľstva 
KKD – Katedra klinických disciplín 
KSP – Katedra sociálnej práce 
KTDLM – Katedra teoretických disciplín a Laboratórnych metód 
KZMJ – Katedra zdravotníckeho manažmentu a jazykov 
KTVZ- Katedra tropického verejného zdravotníctva  
ZPC -  zahraničná pracovná cesta 
  

Percentuálne rozdelenie zahraničných pracovných ciest poukazuje na najvyššiu účasť na 
zahraničných konferenciách (47%, navýšenie oproti roku 2008 o 3 %), ďalej na projektových 
stretnutiach (27% vs. 34% v roku 2008) a projektoch v Afrike (3% oproti minuloročným 
10%). Kategória iné zahŕňa najmä workshopy, školenia, letné školy. 
 

                    Graf č. 1 Percentuálne rozdelenie ZPC podľa účelu 

Rozdelenie zahrani čných pracovných ciest pod ľa účelu 
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Graf č. 2 poukazuje na charakter činnosti jednotlivých katedier v oblasti zahraničných 
pracovných ciest. Katedra verejného zdravotníctva sa podieľa v najväčšej miere na 
projektových stretnutiach, keďže je zapojená do mnohých medzinárodných projektov. 
Katedra sociálnej práce má najväčšiu účasť na zahraničných konferenciách, väčšinou 
v Českej republike. Katedra ošetrovateľstva je aktívna v účasti na konferenciách a iných 
aktivitách, skoro porovnateľne s Katedrou sociálnej práce, ale len ak neberieme do úvahy fakt 
poštu zamestnancov na týchto katedrách, ktorý je značne odlišný.  
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      Graf č. 2  Rozdelenie celkového počtu ciest podľa účelu a katedier 
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Dlhodobé pracovné a študijné pobyty sú mimoriadne významnou investíciou do ďalšieho rozvoja 
zručností a schopností pracovníkov fakulty a tak nepriamo aj zvyšovaním kvality ich pôsobnosti.  
Od roku 2008 sa PhDr. Petra Gergelová, PhD. zúčastňuje výskumného pobytu na Univerzite v  
Parme, Taliansko na oddelení  Department of Medical Clinic, Nefrology and Preventive Science, 
section: Occupational Medicine and ISPESL: Laboratory of Industrial Toxikology. (ide 
o dlhodobý výskumný fellowship podporený ERS (European respiratory society). Pracuje na 
projekte: Development and validation of noninvasive methods to assess pulmonary biomarkers of 
exposure and effect in workers exposed to pneumotoxic metals. Cieľom odbornej stáže je 
prehlbovanie teoretických a praktických vedomostí z oblasti preventívneho a klinického 
pracovného lekárstva, respiračnej toxikológie, priemyselnej toxikológie. Hlavná praktická 
činnosť spočívala v participácii na vedeckej štúdii zameranej na rozvoj inovatívnych 
neinvazívnych techník diagnostiky respiračných ochorení na základe hodnotenia zápalových 
biomarkerov najmodernejšou prístrojovou technikou. Dr. Gergelová pokračovala v pobyte aj 
v roku 2009 a študijný pobyt bude trvať až do roku 2010.  
Mgr. Ľuboš Bošák, interný doktorand na Katedre verejného zdravotníctva  sa stal v roku 2009  
Fogarty študentom na univerzite v  Iowe, (College of Public Health), študijno-výskumný pobyt 
trval od 11. augusta – 22. decembra 2009 v rámci programu Fograty International Training and 
Research Program in Environmental and Occupational Health. Hlavným zámerom bolo aktívne 
sa zapojiť do študijného procesu na Fakulte verejného zdravotníctva, na univerzite počas 
zimného semestra 2009. V rámci výučby absolvoval predmety Epidemiológia, Ergonómia 
a Výskumný  seminár  ukončené záverečnými skúškami. Ďalšie aktivity boli zamerané na tréning 
v oblasti epidemiológie, environmentálneho zdravia a nových štatistických postupov.  
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Katedra ošetrovateľstva zorganizovala exkurziu do Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe, 
(25.3. – 27.3.2009), zoznam pedagógov: PhDr. Andrea Botíková, PhD., PhDr. Ľubica Ilievová, 
PhD., PhDr. Alena Uríčková, PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD., PhDr. Andrea Lajdová, PhDr. 
Jana Martinková, a 13 študentov dennej formy študijného odboru Ošetrovateľstvo.  
Zahraničné pracovné cesty v počte 91 tvorili spolu 364 dní, čo tvorí 4 dni na 1 vycestovanú 
osobu.  

5.6 ZAHRANIČNÉ NÁVŠTEVY 

Fakultu navštívili predstavitelia regionálnej politiky Attila Csengeri, Jeges Zoltan a Duric 
Predrug zo Srbska s cieľom nadviazať spoluprácu s našou fakultou pri podávaní nových 
výskumných grantov a výmenu študentov z Vojvodiny, ktorí ovládajú slovenský jazyk a tak by 
mali záujem študovať na našej fakulte. Návštevu prijal prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 
z Katedry verejného zdravotníctva.   
V rámci organizovaných akcií s medzinárodnou účasťou fakultu navštívili významní hostia 
z prestížnych európskych univerzít: prof. Jan Keller, prof. Dana Sýkorová, PhD., prof. Oldrich 
Chytil (Česká republika), prof. Jeremy Evans (Veľká Británia), prof. Ria Puhl (Nemecko), prof. 
Peter Erath (Nemecko), prof. Brian Littlechild (UK), prof. Kataryna Pawelek (Poľsko), prof. 
Juha Hamalainen (Fínsko), prof. Christoph Fedke (Nemecko), všetci s cieľom prednášať na 
medzinárodnej konferencii organizovanej Katedrou SP FZaSP TU spolu s ERIS s názvom: 
Sociálna práca medzi privatizáciou a verejným sektorom.  
Katedra zdravotníckeho manažmentu a jazykov prijala Julie Harrison v rámci spolupráce na 
projekte.  
Na Katedre klinických disciplín prof. Danaj prijal doc. MUDr. Pavla Holéczyho z Vítkovickej 
nemocnice v Ostrave s cieľom výmeny poznatkov.  
Katedra sociálnej práce prijala PhDr. Josefa Zitu, PdF UHK, Hradec Králové za účelom 
konzultácií k pripravovanému projektu.  

 

5.7 ORGANIZÁCIA PODUJATÍ S MEDZINÁRODNOU Ú ČASŤOU 

Členovia Katedry verejného zdravotníctva sa zúčastnili na organizácii letnej školy „Fogarty 
Summer Institute for Rural and Environmental Health 2009“, v spolupráci s Iowskou 
univerzitou. (Summer Institute 2009, účastníci a členovia organizačného tímu: Mgr. Zuzana 
Černušková, Mgr. Ľuboš Bošák, PhDr. Daniela Kállayová, PhD., Mgr. Eva Gallová, Mgr. Lenka 
Marušková, Mgr. Kristína Grendová, PhDr. Marek Majdan, PhD., Mgr. Zuzana Klocháňová, 
Mgr. Adriana Ďuricová) 
V dňoch 21.10.08-23.10.08 sa konala medzinárodná konferencia s názvom „Sociálna práca 
medzi privatizáciou a verejným sektorom“. Konferenciu organizovala Katedra sociálnej práce 
v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, za finančnej podpory a.s. 
Slovenské elektrárne. (doc. PhDr. Miriam Šramatá, PhD., PhDr. Andrej Kállay, PhD., doc. PhDr. 
Martina Žáková, PhD., doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD., doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD,  
Mgr. Zuzana Králová). Cieľom konferencie bolo zaoberať sa aktuálnymi otázkami 
v oblasti sociálnej práce a zároveň vytvoriť priestor na diskusiu na medzinárodnej úrovni. 
Paralelne s konferenciou prebiehalo stretnutie zástupcov katedier sociálnej práce európskych 
univerzít v rámci ERIS-u. 
Fakulta zorganizovala v októbri Druhé sympózium verejného zdravotníctva, ošetrovateľstva, 
sociálnej práce a laboratórnych vyšetrovacích metód Zdravie a kvalita života s medzinárodnou 
účasťou pod záštitou Ing. Tibora Mikuša, predsedu Trnavského samosprávneho kraja a doc. Ing. 
Martina Mišúta, CSc., rektora Trnavskej univerzity. Predseda organizačného tímu: doc. MUDr. 
Dušan Salát, PhD. Členovia organizačného tímu: MUDr. Katarína Naďová, VÚC Trnava, za 
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FZaSP TU Trnava: PhDr. Eva Gallová, PhDr. Mgr. Ľuboš Bošák, Mgr. Kristína Grendová, Mgr. 
Lenka Marušková, Mgr. Zuzana Černušková, Mgr. Marcela Takáčová a MUDr. Miroslava 
Horváthová, FN, Trnava. 
Katedra klinických disciplín organizovala konferencie s medzinárodnou účasťou (pozvaní hostia 
z ČR a Rakúska) s názvom Komunikácia s pacientmi s postihnutím sluchu, Fakulta zdravotníctva 
a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2. 10. 2009, prvá konferencia s takýmto 
zameraním uskutočnená v SR. Z konferencie bol vydaný zborník na CD – ISBN 978-80-8082-
315-3. (doc. Beňo) 
Katedra zdravotníckeho manažmentu a jazykov zorganizovala 2. národnú konferenciu s 
medzinárodnou účasťou - Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v 
zdravotníckych disciplínach II. Trnava: Trnavská univerzita, september 2009.  
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6 HOSPODÁRENIE  

6.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FAKULTE 

Názov:   Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave 
Sídlo:   Univerzitné námestie č. 1, 918 43  Trnava 

6.1.1 Katedry 

1. Katedra klinických disciplín 
2. Katedra sociálnej práce 
3. Katedra verejného zdravotníctva 
4. Katedra zdravotníckeho manažmentu a jazykov 
5. Katedra ošetrovateľstva a fyzioterapie 
6. Katedra teoretických disciplín a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve 
7. Katedra tropického verejného zdravotníctva  

6.1.2 Výučbové základne 

1. Fakultná nemocnica Trnava 
a) Interná klinika 
b) Chirurgická klinika 
c) Gynekologicko-pôrodnícka klinika 
d) Infekčná klinika 
e) Detská klinika 
f) Klinika tuberkulózy a pneumologických chorôb 
g) Traumatologicko-ortopedická klinika 
h) Onkologická klinika 
i) Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny 
j) Rádiologická klinika 
2. Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava  
3. Gammalab, s.r.o. 
4. Medichem, s.r.o. 
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 
6. Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 

6.1.3 Zahraničné pracoviská 

1. Nairobi - Keňa 
 

6.2 ANALÝZA NÁKLADOV A VÝNOSOV  

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (ďalej len „FZaSP“) pri hodnotení hospodárenia za 
kalendárny rok 2009 vychádzala z Výkazu ziskov a strát. Výsledkom hospodárenia je dosiahnutý 
kladný hospodársky výsledok v hlavnej činnosti  i v podnikateľskej činnosti. 
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Hlavným zdrojom financovania FZaSP  sú dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré boli vo výške 
2 659 tis. €, čo je  87,35 % z celkových zdrojov financovania fakulty. Nárast oproti roku 2008 
o 2,99 %.  
Ďalším zdrojom financovania činnosti fakulty boli najmä poplatky spojené sú štúdiom, dary, 
granty, tržby spojené s predajom výrobkov a služieb a príspevky od fyzických a právnických 
osôb vo výške 385 tis. € t.j. 12,65 %. 

6.2.1 Analýza nákladov a výnosov v hlavnej činnosti 

Hlavná činnosť fakulty súvisí s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania v rámci 
akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vzdelávania a s rozvojom 
výskumu, vývoja vysokej školy. V tabuľkách č. 1 a 2 sú uvedené všetky náklady a výnosy 
FZaSP  v roku 2009 podľa jednotlivých účtov za hlavnú činnosť. 
 
             Tabuľka č. 1   Náklady z hlavnej činnosti (v EUR) 
Účet Druh nákladu Suma 
501  Spotreba materiálu 112 039 
502  Spotreba energie 39 119 
504  Predaný tovar 8 809 
511  Opravy a udržiavanie 5 690 
512  Cestovné tuz. Aj zahr. 31 681 
513  Náklady na reprezentáciu 1 652 
518  Ostatné služby 106 490 
521  Mzdové náklady 1 420 628 
524,525,527  Zákonné sociálne poistenie 472 832 
538, 545  Ostatné dane, kurzové rozdiely 1 988 
549  Iné ostatné náklady 710 702 
551  Odpisy 49 614 
556 Tvorba zákonných rezerv 2 167 
562 Poskytnutie príspevku iným ÚJ 4 144 
 NÁKLADY   SPOLU 2 967 562 

 
 

Tabuľka č. 2 Výnosy z hlavnej činnosti (v EUR)      
Účet Druh výnosu Suma 
601 Tržby za vlastné výrobky 8 779 
602 Tržby za predaj služieb 42 502 
645 Kurzové zisky 30 
649 Iné ostatné výnosy 305 146 
656 Zúčtovanie zákonných rezerv 27 934 
691 Prevádzkové dotácie 2 659 171 
 VÝNOSY   SPOLU 3 043 564 
 HOSPODÁRSKY   VÝSLEDOK +76 002 

 
V roku 2009 dosiahla FZaSP kladný hospodársky výsledok v hlavnej činnosti vo výške 76 002 
tis. €. 
Najvyššou nákladovou položkou v roku 2009 boli mzdové náklady vyplatené zo všetkých 
zdrojov v celkovej výške 1 421 tis. €, vyššie oproti roku 2008 o 7 %. Tvorili ich funkčné platy 
pedagogických zamestnancov, výskumných pracovníkov, THP pracovníkov, POP pracovníkov, 
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odborných zamestnancov,  odmeny, dohody o vykonaní práce (interných a externých 
zamestnancov). 
Z dotačných prostriedkov sa čerpalo na mzdy  1 280 tis. €  t.j. 90 % z celkových miezd. Výška 
dotácie na mzdy bola ovplyvnená zámenou dotácie, ktorá prebehla v kalendárnom roku 
2009  rámci Trnavskej univerzity. Touto zámenou FZaSP čerpala z dotácie o 91 tis. € viac 
v porovnaní so schváleným rozpočtom TU. Dotácia bola zamenená za mimodotačné prostriedky 
fakulty. Z mimodotačných  zdrojov bola na mzdy vyčerpaná výška 141 tis. € t.j. 10 % 
z celkových miezd.   
FZaSP bola v roku 2009 rozpísaná dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných 
programov a dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť. V rámci týchto dotácií 
boli fakulte rozpísané finančné prostriedky na mzdy v objeme 1 266 tis. €. 
Tieto prostriedky boli rozdelené na jednotlivé nákladové strediská. Štruktúra čerpania mzdových 
prostriedkov z dotácií v roku 2009 podľa nákladových stredísk je uvedená v grafe č. 1. 
 
    Graf č. 1 Štruktúra čerpania mzdových prostriedkov z dotácií v roku 2009 
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Priemerná mzda bez odmien financovaná z dotácie a jej porovnanie podľa jednotlivých kategórií 
zamestnancov v roku 2008 a 2009 je uvedená v tabuľke č. 3. 
      Tabuľka č. 3 Porovnanie priemernej mzdy za roky 2008-2009 

Kategória zamestnancov Rok 2008 Rok 2009 
Pedagogickí zamestnanci 1 048 922 
Výskumní a umeleckí zamestnanci 487 491 
Zamestnanci centrálnej administratívy 687 671 
Odborní zamestnanci 622 678 
Prevádzkoví zamestnanci 565 581 



  

 58 

 

Okrem mzdových nákladov významnú položku tvorili iné ostatné náklady, ktoré zahŕňajú 
prevažne štipendiá doktorandov a náklady na špecializované výučbové zariadenia – klinické 
pracoviská – praktická výučba študentov.  
Na štipendiá interných doktorandov FZaSP dostala financie z dotácie MŠ na základe určených 
kritérií. 
Ministerstvo školstva vyčleňuje dotačné prostriedky aj na podporu praktickej výučby študentov. 
FZaSP má akreditované zdravotnícke študijné programy, v rámci nich  prebieha aj praktická 
výučba študentov vo viacerých špecializovaných výučbových zariadeniach. Najvýznamnejšie 
postavenie medzi výučbovými zariadeniami má Fakultná nemocnica v Trnave.  
V roku 2007 poskytlo MŠ na praktickú výučbu študentov na klinických pracoviskách 9 958 tis. 
€, v roku 2008  už iba 6 639 tis. €,  v roku 2009 čiastku 6 640 tis. €, v roku 2010 predpokladá 
poskytnúť rovnakú čiastku ako v roku 2009. 
Výška dotácie na príslušný kalendárny rok, priemerný počet študentov a priemerná  výška 
dotácie na praktickú výučbu na jedného študenta  FZaSP je uvedená v tabuľke č. 4.  
 
 Tabuľka č. 4 Porovnanie výšky dotácií za roky 2007-2009 

Rok Výška dotácie  
(v tis. €) 

Priemerný počet 
študentov 

Priemerná výška 
dotácie na študenta  

2007 671 913,5 734 
2008 395 695,5 568 
2009 382 602 635 

 
Ostatné náklady ako je spotreba materiálu, opravy a udržiavanie, cestovné tuzemské aj 
zahraničné  a ostatné služby, okrem spotreby energií FZaSP financuje vo veľkej miere 
z mimodotačných prostriedkov.  
FZaSP priebežne podľa potreby obnovuje a dopĺňa výpočtovú, laboratórnu techniku aj vozový 
park.  
V roku 2009 bola zaradený do užívania a zaevidovaný majetok v celkovej hodnote 67 666 €. 
Tvoril ho predovšetkým nákup drobného hmotného majetku a nákup prístrojov a technických  
zariadení v oblasti výpočtovej techniky na fakulte.  
FZaSP pokračovala aj v roku 2009 vo vybavení učební školským nábytkom v budove na Hollého 
ulici. 
K 31.12.2009 bola vykonaná inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok Fakulty 
zdravotníctva a sociálnej práce. 
Dotácie na investičné aktivity FZaSP v kalendárnom roku 2009 neboli rozpísané. Nákup 
investícií, prevažne výpočtovej techniky, jej obnova a dopĺňanie  boli kryté mimodotačnými 
prostriedkami. 

6.2.2 Analýza nákladov a výnosov v podnikateľskej činnosti 

Podnikateľská činnosť fakulty je orientovaná na organizovanie domácich i medzinárodných 
konferencií a vzdelávacích kurzov. Prehľad nákladov a výnosov je uvedený v tabuľke č. 5 a 6. 
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  Tabuľka č. 5 Výnosy z PČ (v EUR) 
Účet Druh nákladu Suma 
501 Spotreba materiálu     399 
512 Cestovné       35 
513 Náklady na reprezentáciu      425 
518 Ostatné služby 5 337 
521 Mzdové náklady 2 990 
524 Zákonné soc. poistenie     29 
570 Vnútroorganizačné prevody  417 
 NÁKLADY   SPOLU 9 632 

 
 
 

 Tabuľka č. 6 Náklady z PČ (v EUR) 
Účet Druh výnosu Suma 
602 Tržby z predaja služieb 8 145 
649 Iné ostatné výnosy    186 
 VÝNOSY   SPOLU 8 331 
 HOSPODÁRSKY   VÝSLEDOK -1 300 

 
 
V roku 2009 dosiahla FZaSP v podnikateľskej činnosti stratu vo výške 1300 €. Strata bola 
spôsobená časovým rozlíšením nákladov. Výnosy boli zúčtované v kalendárnom roku 2008 
a náklady v kalendárnom roku 2009.  

6.2.3 Nedočerpané finančné prostriedky 

Fakulta najviac finančných prostriedkov nedočerpala na účelovej dotácii  „Prierezová štúdia 
postojov, návykov a informovanosti o drogách žiakov ZŠ vo veku 8-15 rokov na území 
Slovenska v školskom  roku 2009/2010“ vo výške 32 tis. €. Financie boli pripísané na účet 
koncom decembra 2009, teda ich čerpanie nebolo možné. Fakulta financovala iba prípravné 
práce z vlastných zdrojov. Predpoklad vyčerpania prostriedkov je apríl 2010. 
Výrazný zostatok vykazuje FZaSP na účelovej dotácii – špecifiká - zabezpečenie detašovaného 
pracoviska v Nairobi vo výške 45 tis. €. Dôvodom sú organizačné zmeny prebiehajúce na 
pracovisku v Nairobi a z toho vyplývajúci zdĺhavý proces kontrahovania nových zmluvných 
vzťahov s kenskými i slovenskými inštitúciami.  
Zostatok  vo výške  14 tis. € vykazuje fakulta aj na účelovej dotácii s názvom „Vzdelávanie 
rómskych asistentov“. V priebehu roka 2010 budú prostriedky vyčerpané.  
Ďalšie zostatky boli na grantoch v tovaroch a službách, konkrétne granty VEGA, AV a APVV. 
Čerpanie grantov je však plne v kompetencii zodpovedných riešiteľov, ktorí sú pravidelne 
informovaní o zostatkoch financií na svojich grantoch. 

6.2.4 Zhodnotenie hospodárenia FZaSP v roku 2009 

Fakulta hodnotí svoju hospodársku situáciu v danom roku kladne v hlavnej činnosti, dokazuje to 
i kladný hospodársky výsledok za hlavnú činnosť, avšak negatívne v  podnikateľskej činnosti, 
kde vykazuje stratu. Bude i naďalej rozširovať a rozvíjať svoje aktivity v oblasti vzdelávania 
a vedy a výskumu. 
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FZaSP vyhodnotila opatrenia prijaté v rámci výročnej správy o hospodárení  za rok 2008 
s účinnosťou ich plnenia v priebehu roku 2009 a zároveň navrhuje opatrenia prijaté v rámci 
výročnej správy o hospodárení  na rok 2009  s účinnosťou ich plnenia v priebehu roku 2010. 
 

6.3 OPATRENIA  

6.3.1 Vyhodnotenie plnenia opatrení prijatých k hodnotenému hospodárskemu roku 2008 

 
1. V nadväznosti na platový poriadok TU vypracuje FZaSP platový poriadok pre všetky 

kategórie zamestnancov. 
Zodp.: dekan fakulty, prodekan pre VVČ, tajomník fakulty 
Termín: september 2009 

         Opatrenie nie je splnené.   
 

2. V nadväznosti na organizačný poriadok TU vypracuje FZaSP organizačný poriadok 
fakulty. 
Zodp.: dekan fakulty, prodekan pre študijné záležitosti, tajomník 
Termín: november 2009 

         Opatrenie je splnené.  
 

3. Zabezpečiť rovnomernosť v čerpaní dovoleniek zamestnancov v súlade s platnými 
zákonnými normami tak, aby zostatok dovolenky, ktorú si zamestnanec prenáša do 
ďalšieho roka bol najviac 10 dní.(opatrenie presunuté z roku 2007). 
Zodp.: dekan fakulty, referent pre personálne otázky 
Termín: priebežne rok 2009 
 Opatrenie splnené čiastočne. Celkovo prenos zostatku dovoleniek vo finančnom vyjadrení 
 poklesol, nebol zabezpečený prenos len 10 dní u každého zamestnanca do roku 2010. 

 
4. Zosúladiť úväzkové listy so systémom MAIS, tak aby boli využiteľné v oblasti personálnej 

aj študijnej. 
Zodp.: prodekan pre študijné záležitosti, referent pre personálne otázky, odborný zamestnanec 
pre IS 
Opatrenie bolo splnené. V úväzkových  listoch boli zapracované zmeny podľa požiadaviek 
personálnej oblasti aj študijnej. 

 

6.3.2 Opatrenia FZaSP prijaté k hodnotenému hospodárskemu roku 2009 

1. Zlepšiť hospodárnosť fakulty prostredníctvom zvýšenia tvorby zdrojov, úsporou 
nákladov v hlavnej činnosti, zvýšením produktivity práce tvorivých zamestnancov, 
prijatím racionalizačných opatrení a reštrukturalizáciou procesov na fakulte. 
 Zodp.: dekan fakulty, prodekani, tajomník 
 Termín: v priebehu  roka 2010 

 
2. V nadväznosti na platový poriadok TU vypracuje FZaSP platový poriadok pre všetky 

kategórie zamestnancov. (opatrenie presunuté z roku 2008) 
 Zodp.: dekan fakulty, prodekani, tajomník 
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 Termín: november 2010 
 

3. Prehodnotiť podnikateľskú činnosť fakulty s cieľom dosahovať dlhodobo zisk. 
 Zodp.: dekan fakulty, prodekani, tajomník 
 

4. Zabezpečiť rovnomernosť v čerpaní dovoleniek zamestnancov v súlade s platnými         
zákonnými normami tak, aby zostatok dovolenky, ktorú si zamestnanec prenáša do 
ďalšieho roka bol najviac 10 dní.(opatrenie presunuté z roku 2008). 
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7 PLÁNY FAKULTY NA ROK 2010  

Stratégia rozvoja fakulty sa riadi snahou odpovedať na možnosti, ktoré ponúka rýchlo sa 
rozvíjajúce prostredie vysokého školstva na Slovensku (v kontexte EÚ). V nej sa potýkame s 
nasledovnými aktuálnymi cieľmi: 

a) pripraviť doplnenie akreditačného spisu ako podklad pre žiadosť o prehodnotenie 
pozastavenia habilitácií a inaugurácií; 

b) upevnenie študijného smeru  Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve; 
c) rozbeh dvoch nových študijných smerov z oblasti sociálnej práce; 
d) zvýšiť počet a najmä kvalitu výstupov z vedecko-výskumnej činnosti fakulty; 
e) naplniť úlohy Projektu upevnenia výkonov fakulty. 

 V tomto zmysle najdôležitejším cieľom zostáva upraviť výkony fakulty v oblasti 
pedagogickej a vedecko-výskumnej tak, aby sa fakulta v nasledujúcom hodnotení komplexnej 
akreditácie posunula v oboch vedných oblastiach na úroveň B, teda v atribúte výstupu a ocenenia 
na medzinárodne uznávanú kvalitu a v atribúte prostredia na nadpriemernú kvalitu v rámci 
Slovenska.  
 Zároveň si uvedomujeme obmedzenia, ktoré vyplývajú z potreby plniť príslušné limity 
Kritérií zaradenia medzi univerzity (KZÚ). Ďalším motívom je riešiť vekovú štruktúru učiteľov 
prijatím úspešných absolventov doktorandského štúdia. Z uvedených dôvodov bude našou 
snahou udržať počty profesorov na úrovni začiatku roku, zvýšiť počet docentov o 2 (habilitácia 
prebehla začiatkom roku), a celkovo udržať priemer pedagogických pracovníkov. Na základe 
uvedeného potom projektovať počet prijatých študentov. 
 Konkrétne predpokladáme, že sa nám podarí zvýšiť celkovú produkciu fakulty vo 
vykazovaných výkonoch VVČ o 10% oproti stavu z predchádzajúceho roku. Zároveň zvýšiť 
počet karentovaných publikácií o 2 v každom študijnom smere voči predchádzajúcemu roku. Z 
oblasti doktorandského štúdia hodláme dosiahnuť, aby v každom študijnom smere 20% interných 
doktorandov bolo riešiteľom alebo spoluriešiteľom výskumného projektu domáceho, alebo 
zahraničného. To by mohlo napomôcť zvýšeniu finančného prínosu projektov výskumu o 15% v 
každom študijnom smere. Zároveň predpokladáme dosiahnutie stavu, kedy aspoň 50% 
profesorov a docentov malo najmenej jednu publikáciu hodnotenú A alebo najmenej dva 
publikačné výstupy hodnotené B podľa knižničného systému hodnotenia (nie akreditačného). 
Projektujeme zároveň, že v každom študijnom smere 40% interných doktorandov bude mať 
uverejnenú minimálne 1 domácu publikáciu a aspoň 10% uverejní jednu zahraničnú publikáciu. 
Jednou z ciest bude aj posilnenie medziodborovej spolupráce tým, že reprezentanti jednotlivých 
študijných smerov pripravia každoročne  vedecký zborník fakulty. 
 Jednou z ciest dosiahnutia uvedených cieľov je príprava systému hodnotenia každého 
akademického pracovníka pomocou vyčíslenia prínosu v oblasti vedy a vyvodenie príslušných 
opatrení. Zvýšenie osobnej zodpovednosti za výsledky fakulty je jedným z najdôležitejších 
postupov, ktoré stoja pred fakultou v roku 2010. 
 

7.1 PLÁNY FAKULTY V OBLASTI PEDAGOGIKY 

Audit kvality procesu výučby 
Základným problémom vzdelávania na FZaSP je kvalita pedagogického procesu. Medzi prioritné 
otázky, ktorými sa budeme musieť v najbližšej dobe zaoberať patrí hodnotenie kvality výučby 
a hodnotenie kvality produktu (študenta). Kvalitu štúdia  je potrebné vnímať aj ako  kvalitu 
vlastného vzdelávania – schopnosť sprostredkovania poznatkov, ich vysvetlenie a získanie 
spätnej väzby o pochopení, nielen odovzdania určitého množstva informácií. Absolvent by mal 



  

 63 

 

vysokoškolským štúdiom nadobudnúť schopnosť svoje vedomosti a zručnosti nielen aplikovať, 
ale aj ďalej rozvíjať. Zabezpečenie kvality procesu výučby na FZaSP TU je z pohľadu kontinuity 
dlhodobý proces akcentujúci vnútrofakultný a mimofakultný dialóg o vzdelávaní a možných 
opatreniach zameraných na zaistenie jeho kvality s cieľom zvýšiť pozíciu fakulty v európskom 
vzdelávacom procese ako predpoklad  získavania  kvalitných domácich i zahraničných 
študentov.  
Cieľ auditu kvality procesu výučby je sumarizácia faktov (slabé, silné stránky), ich 
vyhodnotenie s následným:  
- racionalizovaním personálneho, didaktického a časového skvalitnenia procesu výučby na 

FZaSP TU  
-  zabezpečením vysokej profesionálnej úrovne pedagógov fakulty 
Hierarchizácia cieľov 
1. Racionalizácia personálneho skvalitnenia procesu výučby 
Aktivity:  
1.1 prepočet tvorivých zamestnancov na prepočet denných a externých študentov FZaSP TU 

(KZU 6) za obdobie rokov 2008, 2009  
zodpovedný: študijný prodekan, apríl 2010 

1.2 kvantifikácia a analýza pedagogických výkonov na základe úväzkových listov (výška 
pedagogického úväzku – pri naddimenzovaných a poddimenzovaných úväzkoch 
analyzovať príčiny stavu, vykonať opatrenia,  neadekvátne členenie študentov na skupiny  
bez racionálneho zdôvodnenia, bez kritérií – vytvoriť kritériá na členenie študentov do 
skupín s následnou kontrolou dodržiavania kritérií) za obdobie rokov 2008, 2009,   
zodpovední: kolégium dekana, Ilievová, vedúci  katedier – 2010 

1.3 v prípade priaznivých personálnych, priestorových a iných možností vytvárať pre 
študentov podmienky na možnosť voľby učiteľa pri predmetoch vyučovaných viacerými 
učiteľmi - realizácia pri tvorbe študijného programu na ďalší akademický rok, 
prihlasovanie sa  v MAIS 
zodpovední: študijný prodekan, vedúci katedier 

1.4 priebežná realizácia  hodnotení pedagógov študentmi - kontinuálne sledovať kvalitu 
vzdelávania pravidelným zisťovaním a vyhodnocovaním  názorov študentov a 
absolventov na obsah a úroveň výučby prostredníctvom dotazníkov a využívaním spätnej 
väzby na prijímanie opatrení v oblasti zvyšovania kvality vzdelávania 
zodpovední: študijný prodekan, vedúci katedier -  pravidelne, na konci semestra 
príslušného akademického roku 

2. Racionalizácia didaktického skvalitnenia procesu výučby 

Aktivity:  

2.1 analýza obsahovej náplne študijných plánov jednotlivých študijných odborov - pri tvorbe 
študijných programov a obsahového zamerania jednotlivých predmetov dbať o 
implementáciu najnovších poznatkov z  teórie a širšej spoločenskovednej praxe, 
zodpovední: garant odboru, gestor predmetu, vedúci katedier – pravidelná revízia 
a aktualizácia informačných listov vždy pred začiatkom semestra  akad. roka  

2.2. pri tvorbe študijného programu zabezpečiť, aby v obsahu jednotlivých predmetov 
nedochádzalo k duplicitám, uskutočniť analýzu predmetov a orientovať ich obsahové 
zameranie v súlade s profiláciou absolventov fakulty, pravidelná revízia a aktualizácia 
informačných listov vždy pred začiatkom semestra  akad. roka, dôsledne uplatňovať 
pravidlá a princípy prideľovania kreditov  jednotlivých predmetov 

 zodpovední: garant odboru, vedúci katedier  
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2.3  zistiť využívanie didaktickej techniky v procese výučby pedagógmi – kvantifikovať počet 
a charakter existujúcej didaktickej techniky, zistiť počet pedagógov, ktorí didaktickú 
techniku reálne používajú, kontinuálne sledovať kvalitu  vzdelávania pravidelným 
zisťovaním a vyhodnocovaním  názorov študentov a absolventov na používanie 
didaktickej techniky počas výučby prostredníctvom dotazníkov a využívaním spätnej  
väzby na prijímanie opatrení v oblasti zvyšovania kvality vzdelávania 
zodpovední: vedúci katedier, počas trvania akademického roka  

2.4 priebežne realizovať hospitačnú činnosť, z hospitačnej činnosti viesť hospitačný záznam 
zodpovední: dekan, študijný prodekan  - počas LS a ZS v príslušnom akademickom roku 

2.5 aktivizovať edíciu učebných textov obsahujúcich najnovšie poznatky – analyzovať 
súčasný stav študijnej literatúry v jednotlivých študijných odboroch  a stav študijnej 
literatúry v sklade na FZaSP 
zodpovední: garant odboru, predseda a členovia edičnej komisie, vedúci katedier – ZS v 
akad. roku 2010/11 

2.6 zvýšiť počet pedagógov, ktorí sa zúčastnia medzinárodnej mobility, vytvoriť lepšie 
predpoklady pre intenzívnejšiu mobilitu   študentov a učiteľov intenzívnejšou 
propagáciou 
zodpovední:  prodekan pre zahraničné vzťahy 

2.7 vytvárať podmienky pre štúdium študentov zo zahraničia, ako aj študentov zdravotne 
postihnutých - pripraviť  štúdium  aspoň jedného študijného programu v cudzom jazyku 
(anglickom), vytvoriť predpoklady na možnosť spracovania záverečných prác v cudzom 
jazyku 
zodpovední: garant odboru, vedúci katedier – 2011- 2012 

 

3. Racionalizácia časového  skvalitnenia procesu výučby 

Aktivity:  

3.1 kvantifikácia pomeru kontaktnej výučby a nekontaktnej výučby (e-learning) – 
kvantifikovať učebnú záťaž študenta počas semestra v jednotlivých študijných odboroch 
v závislosti na zákonnú normu počtu hodín kontaktnej výučby,   vyhodnotiť pomer 
kontaktnej a nekontaktnej výučby v jednotlivých odboroch, pri nepriaznivom stave 
v neprospech nekontaktnej výučby navrhnúť opatrenia na zmenu stavu týkajúcej sa 
zefektívnenia záťaže študenta, rozvíjať nové formy štúdia, ako je dištančné štúdium, e-
learning a ich zavádzanie do výučby, racionalizovať pedagogickú činnosť a podriadiť ju 
požiadavke zvyšovania kvality výučby v obsahu i v organizácii vzdelávania vo všetkých 
oblastiach, formách a druhoch. 
zodpovední: garant odboru , študijný prodekan, vedúci katedier – 2010 - 2011 

 

7.2 PLÁNY FAKULTY V OBLASTI VEDY A VÝSKUMU 

V roku 2010 chceme naďalej pokračovať v skvalitňovaní vedeckej práce na fakulte a to: 
- zvýšiť produktivitu v oblasti publikačnej činnosti fakulty aspoň na 300 výstupov 
- zlepšiť štruktúru kvality akceptovaných výstupov  
- zvýšiť pomer doktorandov na publikačnej činnosti  fakulty 
Fakulta plánuje zorganizovať v roku  2010 nasledovné vedecké  podujatia: 
Apríl: 
-  5. roč. Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti   
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(Katedra sociálnej práce) 
Máj:  
-  Projektová konferencia s názvom Migranti  a ich prístup k podpore zdravia v rámci 

projektu EÚ Zdravá inklúzia (Katedra verejného zdravotníctva) 
- Dni laboratórnej medicíny (Katedra laboratórnej medicíny) 
September 
-  Ochrana života 
-  3. medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov, informačno- 

komunikačných technológií a cudzích jazykov  
Október 
-  Historické pohľady na vývoj ošetrovateľstva a ošetrovateľského vzdelávania  

(Katedra ošetrovateľstva) 
-  Lokálna konferencia Fogarty Iowa formou predkonferečných workshopov v rámci 

konferencie FZSP 2010 
-  The Third International and Interdisciplinary Conference „Science in The Services For 

Human“ 
Ďalšie vedecké aktivity: 
V priebehu roku 2010  pedagogickí zamestnanci vypracujú a podajú minimálne 10 projektov 
zameraných na riešenie vedeckých úloh. 
 
    
 
  

7.3 PLÁNY FAKULTY V ZAHRANI ČNEJ OBLASTI 

- Vytvoriť konkrétne pilotné medzinárodne projekty v spolupráci s Iowskou univerzitou  
(indikátor: počet úspešných grantov na počet podaných ) 

- Rozšíriť spoluprácu s univerzitami v susedných krajinách a s univerzitami v 
kandidátskych krajinách EÚ. (indikátor : počet nových podpísaných memoránd v roku 
2010 s európskymi univerzitami) 

- Rozšíriť spoluprácu  v rámci pomoci krajinám tretieho sveta. (indikátor : počet nových 
podpísaných memoránd s partnermi v Afrike v roku 2010) 

- Spoluprácu stavať primárne na projektoch výučby a výskumu a tiež mobilít študentov a 
učiteľov. (indikátor : počet nových podpísaných ERASMUS memoránd  v roku 2010) 

- Zvýšiť počet študentov, ktorí časť štúdia uskutočnia v zahraničí  prostredníctvom 
mobilitných projektov. Zvýšiť účasť učiteľov fakulty na projektoch mobilít. (indikátor : 
kladný rozdiel v počte účastníkov za roky 2009 a 2010) 

 
 

7.4 PLÁNY FAKULTY V OBLASTI DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA 

Najdôležitejšie úlohy v oblasti doktorandského štúdia, na ktoré sa vedenie fakulty chce zamerať 
v roku 2010 sú nasledovné: 
- doriešiť finančnú stratégiu doktorandského štúdia, predovšetkým zvážiť možnosť 

odmeňovania školiteľov a školiteľov špecialistov, aby ich finančná motivácia viedla  
k  skvalitneniu doktorandského štúdia a zlepšeniu publikačných výstupov 

-  urobiť revíziu tém a školiteľov doktorandských prác, pretože máme pomerne vysoký 
počet školiteľov, ale chýbajú kvalitné témy, ktoré by boli atraktívne pre študentov 
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-  zahájiť práce na príprave inovovaných a doplnených zásad doktorandského štúdia, 
pretože už nezodpovedajú všetkým požiadavkám kladeným na III. stupeň štúdia 

-  zapracovať výučbu doktorandského štúdia v rámci rozvrhu študijného programu I. a II. 
stupňa na príslušný semester. Pedagógovia tak dostanú rozvrh v dostatočnom predstihu, 
budú zabezpečené priestory pre výučbu a predíde sa nedostatkom z predchádzajúcich 
rokov, kedy sa napr. zimný semester dobiehal v lete a pod. 

-  skvalitniť zabezpečenie štúdia a agendy externých doktorandov zo zahraničia 
-  zamerať sa na ročné hodnotenie doktoranda – väčšina školiteľov si túto povinnosť neplní 

a potom je spis doktoranda nekompletný – to bol jeden z nedostatkov, ktorý nám, okrem  
iného, vytkla akreditačná komisia pri kontrole v decembri 2009 

-  doriešiť otázku kvantity a kvality publikačných výstupov doktorandov a ich zadania 
do systému BIREP, ako nevyhnutnej podmienky pristúpenia k záverečnej obhajobe 
dizertačnej práce 

-  zamerať sa na pohyblivú zložku štipendia interných doktorandov (10%) tak, aby nebola 
vyplácaná plošne, ale stala sa nástrojom motivácie pre študentov, ktorí dosahujú lepšie a 
kvalitnejšie výsledky 

-  pripraviť všeobecné pokyny pre vypracovanie oponentského posudku k dizertačnej práci 
tak, aby rozsahom aj obsahovo spĺňal požiadavky kladené na tento druh posudku 

- v spolupráci s dekanom a vedením FZaSP TU nájsť rozumnú stratégiu pri vyberaní 
poplatkov za externé doktorandské štúdium, ktoré boli v roku 2010 neúmerne zvýšené 
vyhláškou rektora TU o viac ako 100% 

- zamerať sa na pracovnú náplň doktorandov, jej sprísnenie, zefektívnenie a kontrolu – 
pedagogická činnosť (4 hod./týždenne), vedenie cvičení, seminárov, pomoc študentom 
a  školiteľom pri bakalárskych a  magisterských prácach, práca na dizertácii, účasť na 
riešení grantov a výskumných projektoch, pomoc pri podávaní grantov, aktívna účasť na 
seminároch, sympóziách, príprava prednášok, posterov, abstraktov, publikácií, aktívna 
snaha o študijné pobyty doma a  v zahraničí, podiel na organizácii odborných podujatí, 
výpomoc pri organizovaní štátnic, účasť na práci katedry, fakulty a referátu 
doktorandského štúdia 

-  zabezpečiť, aby predmety v rámci výučby doktorandského štúdia všetkých  
4 akreditovaných odborov boli od budúceho akademického roku uvedené v „Študijnom 
programe FZaSP“ 

-  preveriť, pripraviť a organizačne zabezpečiť možný prestup 4 študentov z fakulty 
v Českých Budějoviciach (prof. Velemínsky) na našu fakultu – študijný odbor Verejné 
zdravotníctvo 

− vyriešiť problematiku príplatkov v zdraviu škodlivom prostredí pre doktorandov 
v študijných odboroch OŠE, LVM, VZ 

7.5 ZÁVER 

-  V závere je potrebné vyzdvihnúť prácu a výsledky v pedagogickej, vedecko-výskumnej, 
klinickej, organizačnej a manažérskej činnosti všetkých pracovníkov fakulty, bez ktorých 
by sa nedalo uskutočniť toľko zaujímavých podujatí, dosiahnuť toľko významných 
výsledkov a obohatiť našich klientov – študentov o nové zručnosti, poznatky a ako 
dúfame aj o spokojnosť s našou snahou. 

-  Nesmieme pri tom zabudnúť aj na okolie, ktoré s nami spolupracuje a podieľa sa na tejto 
práci, či už to sú kolegovia z iných organizačných celkov univerzity, iných fakúlt, 
rektorátu a podobne. Taktiež sú to pracovníci Fakultnej nemocnice v Trnave, ako aj 
nesčíselný rad spolupracovníkov pri výučbe, pri výskume a pri ostatných príležitostiach.  

-  Vďaka patrí autorom a zostavovateľom výročnej správy, v prvom rade prodekankám a 
prodekanom s ich spolupracovníkmi, menovite Dr. Kállayovej, Dr. Ilievovej, Doc. 
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Bošákovi, m. prof. Levickej, doc. Bartkovjakovi, tajomníčke fakulty Ing. Naništovej a 
tiež predsedníčke fakultného senátu doc. Ondrušovej. Zvlášť je potrebné vyzdvihnúť 
prácu referátu VVČ, menovite PhDr. Gergelovej a Mgr. Gergela, ktorý správu zostavili. 
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PRÍLOHA 1   

Kontakty: 

 
Dekanát: 
 adresa:  Univerzitné nám. č. 1, 918 43 Trnava 
 tel: 033/5939444   fax: 033/5939493 
 e-mail: dekfzsp@truni.sk  http://www.truni.sk/index.php?page=3 
 
Akademický senát: 
 adresa: Univerzitné nám. č. 1, 918 43  Trnava 
 tel: 033/5939444 
 e-mail: adriana.ondrusova@truni.sk 
 
Tajomníčka fakulty: 
 adresa:  Univerzitné nám. č. 1, 918 43 Trnava 
 tel: 033/5939410   fax: 5939414 
 e-mail: dnanist@truni.sk    
 
Katedra ošetrovateľstva: 
 adresa:  Univerzitné nám. č. 1, 918 43 Trnava 
 tel: 033/5939490   fax: 5939490 
 e-mail: anna.dovicicova@truni.sk   
 
Katedra verejného zdravotníctva: 
 adresa: Univerzitné nám. č. 1, 918 43 Trnava 
 tel: 033/5939406  
 e-mail: mtakacova@usa.com     
 
Katedra sociálnej práce: 
 adresa: Univerzitné nám. č. 1, 918 43 Trnava 
 tel: 033/5939406  
 e-mail: apliksp@truni.sk     
 
Katedra teoretických disciplín a laboratórnych vyšetrovacích metódy v zdravotníctve: 
 adresa: Univerzitné nám. č. 1, 918 43 Trnava 
 tel: 033/5939420  
 e-mail: semesova@truni.sk     
 
Katedra klinických disciplín: 
 adresa: Univerzitné nám. č. 1, 918 43 Trnava  
 tel: 033/5939445 
 e-mail: mlenghar@truni.sk 
 
Katedra verejného tropického zdravotníctva: 
 adresa: Univerzitné  nám. č. 1, 918 43  Trnava 
 tel: 033/5939445 
 e-mail: mlenghar@truni.sk 
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Referát VVČ: 
 adresa: Univerzitné nám. č. 1, 918 43 Trnava 
 tel: 033/5939492, 033/5939419 fax: 033/5939492  
 e-mail: lgergel@truni.sk   mobil: 0903 761 745 
 
Referát PhD.: 
 adresa: Univerzitné nám. č. 1, 918 43 Trnava 
 tel: 033/5939422   033/5939417  
 email: tana.masnicova@truni.sk iveta.moravanska@truni.sk     
 
Referát pre študijné záležitosti: 
 adresa: Univerzitné nám. č. 1, 918 43 Trnava 
 tel: 033/5939450  
 e-mail: lvalcuh@truni.sk     
 
Referát pre zahraničné  vzťahy: 
 adresa: Univerzitné nám. č. 1, 918 43 Trnava 
 tel: 033/5939411  
 email: mtargosova@truni.sk      
 
Ekonomický referát: 

adresa: Univerzitné nám. č. 1, 918 43 Trnava 
 tel: 033/5939414  
 e-mail: osteklac@truni.sk    
 
Referát pre personálnu prácu, odmeňovanie a starostlivosť o zamestnancov: 

adresa: Univerzitné nám. č. 1, 918 43 Trnava 
 tel: 033/5939416  
 e-mail: marianna.barinova@truni.sk    
 
 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica: 7000241041/8180  
 
 


