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Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Akademického senátu 

Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity 

zo dňa 15. 12. 2014 

 

 

Prítomní:  Alena Bednárová, doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD., doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. (ďalej len 

„predseda AS TU FZaSP “), doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD. et. PhD., PhDr. Kristína 

Grendová PhD., Mgr. Andrea Holická, Michaela Hromková, PhD., PhDr. Andrej Kállay, PhD., doc. 

PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD., doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD., prof. PhDr. Jana Levická, 

PhD., Mgr. Katarína Letovancová,  Mgr. Lenka Michalíková, Mgr. Daniela Strýčková, PhDr. Martin 

Vereš, PhD. 

 

Ospravedlnení:  

 

Hostia:  prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. (ďalej len „dekan TU FZaSP “) 
 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení 

3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

4. Voľba tajomníka  AS TU FZaSP  

5. Dlhodobý zámer TU FZaSP na roky 2015-2020 

6. Návrh zmeny organizačnej štruktúry TU FZaSP 

7. Rôzne 
 

 

Bod č. 1 – Otvorenie 

Prvé riadne zasadnutie Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave 

(ďalej len „AS TU FZaSP “) otvoril predseda AS TU FZaSP  doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., privítal na zasadnutí 

dekana TU FZaSP prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc. a členov AS TU FZaSP .   

 

Bod č. 2 – Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení 
Na základe kontroly prezenčnej listiny  konštatoval uznášaniaschopnosť, nakoľko bolo prítomných 15 členov AS TU 

FZaSP.  Predseda AS TU FZaSP ďalej konštatoval, že jedno uznesenie ešte stále trvá a nesplnené uznesenia nie sú. 
 

AS TU FZaSP prijal nasledovné uznesenia: 

 

Bod č. 3 – Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Uznesenie AS TU FZaSP 1/R1/14 

AS TU FZaSP schvaľuje za skrutátorov ustanovujúceho zasadnutia AS TU FZaSP PhDr. Martina Vereša, PhD.  

a Alenu Bednárovú. 

Hlasovanie: 

za:                 13         

proti:     0    

zdržal sa:    2  

Predseda AS TU FZaSP  konštatoval, že uznesenie bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.  

 

Uznesenie AS TU FZaSP 2/R1/14 

AS TU FZaSP schvaľuje za členov návrhovej komisie ustanovujúceho zasadnutia AS TU FZaSP  PhDr. Andreja 

Kállaya, PhD. a Mgr. Lenku Michalíkovú. 

Hlasovanie: 

za:    14  

proti:      0 

zdržal sa:     1  

Predseda AS TU FZaSP  konštatoval, že uznesenie bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené.  

 

Uznesenie AS TU FZaSP 3/R1/14 

AS TU FZaSP schvaľuje za overovateľov zápisnice ustanovujúceho zasadnutia AS TU FZaSP doc. PhDr. Janu 

Boroňovú, PhD. a Mgr. Katarínu  Letovancovú. 

Hlasovanie: 
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za:        15      

proti:   0   

zdržal sa:  0 

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

 

Predseda AS TU FZaSP oboznámil členov AS TU FZaSP s programom 1. riadneho zasadnutia. K programu mal 

pripomienku Dr. Kállay, ktorý uviedol, či by nebolo lepšie vymeniť bod 5. a bod 6. programu, nakoľko zmeny 

v organizačnej štruktúre môžu ovplyvniť aj zodpovedné subjekty za aktivity v dlhodobom zámere. AS TU FZaSP 

s pripomienkou súhlasil a pristúpil k hlasovaniu o programe. 

 

Uznesenie AS TU FZaSP 4/R1/14 

AS TU FZaSP schvaľuje program 1. riadneho zasadnutia v nasledovnom znení:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení 

3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

4. Voľba tajomníka  AS TU FZaSP 

5. Návrh zmeny organizačnej štruktúry TU FZaSP 

6. Dlhodobý zámer TU FZaSP na roky 2015-2020 

7. Rôzne 

Hlasovanie: 

za:        15      

proti:   0   

zdržal sa:  0 

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

Bod č. 4 – Voľba tajomníka AS TU FZaSP 

Predseda AS TU FZaSP uviedol, že napriek tomu, že na ustanovujúcom zasadnutí prebehla diskusia k osobe 

tajomníka AS TU FZaSP, Štatút TU FZaSP čl.9 ods.1 písm. p) „Akademický senát fakulty volí tajomníka senátu 

fakulty“ určuje tajomníka voliť. Za tajomníka navrhol PhDr. Kristínu Grendovú, PhD., ktorá návrh prijala. Nakoľko 

neboli ďalšie návrhy AS TU FZaSP pristúpil k tajnému hlasovaniu. 

 

Uznesenie AS TU FZaSP 5/R1/14 

AS TU  FZaSP schvaľuje za tajomníka AS TU FZaSP  PhDr. Kristínu Grendovú, PhD. 

Hlasovanie: 

za:      15     

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

 

Bod č. 5 – Návrh zmeny organizačnej štruktúry TU FZaSP 

Predseda AS TU FZaSP odovzdal slovo dekanovi TU FZaSP, ktorý všetkým zvoleným senátorom, predsedníctvu 

a tajomníčke AS TU FZaSP pogratuloval, zaželal veľa úspechov v práci a vyjadril presvedčenie, že spolupráca dekana 

TU FZaSP a AS TU FZaSP bude smerovať k spoločnému cieľu, blahu a rozvoju fakulty, o čo nám všetkým ide. 

Dekan TU FZaSP sa vyjadril k prvej organizačnej zmene v zmysle, že izolovaný prodekan pre doktorandské štúdium 

je na vysokých školách ojedinelá vec a s poklesom doktorandov zaniká význam tohto prodekanského miesta. 

Doktorandské štúdium bude spadať do kompetencií  prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť a rigorózne konanie 

do kompetencií prodekana pre študijné záležitosti. Dekan TU FZaSP zdôraznil, že pre doktorandské štúdium sú 

kľúčové odborové komisie a referent pre PhD. Návrh tejto organizačnej zmeny bol prerokovaný a odsúhlasený 

vedením TU FZaSP a taktiež prodekanka doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. je oboznámená s touto zmenou.  

AS TU FZaSP diskutoval o tom, či je potrebné príslušného prodekana odvolávať, alebo so zmenou v organizačnej 

štruktúre  zanikne aj funkcia prodekana. Po aklamačnom hlasovaní sa AS rozhodol o odvolaní prodekana nehlasovať. 

Ďalej AS TU FZaSP diskutoval o doplnení kompetencií prodekanov v čl. 4 bod. 2 Organizačného poriadku TU FZaSP 

o slová „ habilitačné a inauguračné konanie“.  

 

Uznesenie AS TU FZaSP 6/R1/14 

AS TU  FZaSP  schvaľuje zmenu  Organizačného poriadku TU FZaSP v čl. 4 bode 2 nasledovne: 

„Prodekani zastupujú dekana v konkrétnych oblastiach riadenia fakulty: v oblasti študijných záležitostí, 

v oblasti vedeckovýskumnej činnosti, v oblasti doktorandského štúdia a rigorózneho konania, v oblasti 

habilitačného a inauguračného konania, v oblasti zahraničných vzťahov a rozvoja fakulty“   

Hlasovanie: 

za:      15 
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proti:                 0   

zdržal sa:       0    

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

 

Uznesenie AS TU FZaSP 7/R1/14 

AS TU FZaSP schvaľuje zmenu Schémy organizačnej štruktúry v počte prodekanov  a prerozdelenia referátov podľa 

prílohy. 

Hlasovanie: 

za:      15 

proti:                 0   

zdržal sa:       0    

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

 

Dekan TU FZaSP poďakoval členom AS TU FZaSP za schválenie návrhu a vyjadril sa k ďalšiemu bodu. Zmena 

v organizačnej štruktúre by mala spočívať v dvoch krokoch. Na základe skúsenosti, kedy počas roka dekan TU FZaSP 

problematiku Afriky riešil len s PhDr. Zuzanou Kráľovou, PhD., navrhuje, aby KEŇA- Zahraničné pracovisko fakulty 

spadalo pod priame riadenie dekana a vedúci by bol členom Kolégia dekana. Katedra rozvojových štúdií a tropického 

zdravotníctva by bola zrušená. Čas ukáže, či treba katedru znova zriadiť, ale v súčasnosti nevidí jej opodstatnenie. 

Zároveň sa dekan TU FZaSP vyjadril k študijnému programu, ktorý bol pripravený spolu s Pedagogickou fakultou TU 

a schválený Vedeckou radou TU FZaSP. Pred schválením študijného programu bude potrebná zmena Nariadenia 

vlády SR, kde je verejné zdravotníctvo definované ako jednoodborové štúdium, čo môže byť dlhodobý 

a problematický proces. 

V diskusii sa vyjadrila prof. Levická, ktorá sa spýtala, či by nebolo vhodnejšie, aby  KEŇA- zahraničné pracovisko 

fakulty spadalo pod prodekana pre zahraničné záležitosti a rozvoj. Dekan TU FZaSP uviedol, že sa mu lepšie 

osvedčila priama komunikácia s vedúcim. Doc. Kovalčíková sa spýtala, ako sa budú riešiť funkčné miesta ostatných 

členov katedry. Dekan TU FZaSP uviedol, že členovia budú rozdelení podľa odborov, v ktorých majú ukončené 

vzdelanie. Ďalej boli v diskusii riešené otázky a problémy v súvislosti s presunom členov katedry. 

O slovo sa prihlásil Dr. Kállay, ktorý uviedol, že na Katedre rozvojových štúdií a tropického zdravotníctva bola 

skupina ľudí, ktorá sa problematike venovať chcela a malá skupina, ktorá negatívne ovplyvňovala ako prípravu 

projektov, tak aj pracovné prostredie na fakulte. 

Predseda AS TU FZaSP vyzval členky senátu, ktoré sú z Katedry rozvojových štúdií a tropického zdravotníctva, aby 

sa vyjadrili k prejednávaným zmenám. Doc. Kršáková uviedla, že na fakulte chýba niečo ako katedra zastrešujúca 

klinických pracovníkov, nakoľko mnohé klinické predmety sa rušia, a vzniká problém s úväzkami, a členovia katedry 

majú pocit, že ich nikde nechcú. Dr. Grendová uviedla, že ju mrzí, že katedra zaniká práve v čase keď je pripravený 

študijný program, fakulta a katedra má za sebou úspešný projekt- LEONARDO- CABIS IDA, ale na druhej strane vie, 

že na katedre boli aj viaceré problémy, ktoré bolo treba riešiť už skôr. 

Dekan TU FZaSP uviedol, že je smutné, že práve Dr. Grendová spomenula problémy na katedre a bol by nerád keby 

boli spájané akokoľvek s jej osobou. 

Dekan TU FZaSP uviedol, že jeho skúsenosť je taká, že  Katedra klinických odborov je na fakultných, avšak zo strany 

Katedry ošetrovateľstva má informáciu, že takáto katedra sa v minulosti neosvedčila. Počas roka dekan TU FZaSP 

rokoval s riaditeľom Fakultnej nemocnice Trnava o spolupráci, táto spolupráca zostáva na riešenie do budúceho roka. 

 

Uznesenie AS TU FZaSP 7/R1/14 

AS TU FZaSP prediskutoval a vzal na vedomie presun KEŇA- Zahraničné pracovisko fakulty pod priame riadenie 

dekana TU FZaSP 

Hlasovanie: 

za:      15 

proti:                 0   

zdržal sa:       0    

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

 

Uznesenie AS TU FZaSP 8/R1/14 

AS TU FZaSP prediskutoval a vzal na vedomie návrh dekana TU FZaSP na zrušenie Katedry rozvojových štúdií 

a tropického zdravotníctva. 

Hlasovanie: 

za:      13 

proti:                 0   

zdržal sa:       2    

Predseda AS TU FZaSP  konštatoval, že uznesenie bolo  potrebnou väčšinou hlasov schválené. 
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Uznesenie AS TU FZaSP 8/R1/14 

AS TU FZaSP schvaľuje presun Referátu pre rigorózne konanie k Referátu pre študijné záležitosti. 

Hlasovanie: 

za:      15 

proti:                 0   

zdržal sa:       0    

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

 

Uznesenie AS TU FZaSP 9/R1/14 

AS TU FZaSP schvaľuje presun KEŇA- Zahraničné pracovisko fakulty na úroveň „Katedry, Ústavy, Detašované 

pracoviská“ 

Hlasovanie: 

za:      15 

proti:                 0   

zdržal sa:       0    

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

 

Uznesenie AS TU FZaSP 10/R1/14 

AS TU FZaSP schvaľuje Schému organizačnej štruktúry TU FZaSP predloženú dekanom TU FZaSP so schválenými 

pripomienkami. 

Hlasovanie: 

za:      15 

proti:                 0   

zdržal sa:       0    

Predseda AS TU FZaSP  konštatoval, že uznesenie bolo  jednomyseľne schválené 

 

Nakoľko z diskusie vyplynulo viacero otázok a pripomienok k Schéme organizačnej štruktúry TU FZaSP , AS TU 

FZaSP prijal nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie AS TU FZaSP 11/R1/14 

AS TU FZaSP ukladá dekanovi TU FZaSP prediskutovať možnosti rekonštrukcie Schémy organizačnej štruktúry TU 

FZaSP. 

Hlasovanie: 

za:      15 

proti:                 0   

zdržal sa:       0    

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

 

Bod č. 6 – Dlhodobý zámer Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU na roky 2015-2020 

Dekan TU FZaSP predložil členom AS TU FZaSP Dlhodobý zámer Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU na 

roky 2015-2020 (DDZ)a uviedol, že tento rok končí platnosť doterajšieho Dlhodobého zámeru TU FZaSP na roky 

2009-2014 a materiál bol prerokovaný na všetkých úrovniach (KD, VF, AS, VR, katedry). Na Vedeckej rade TU 

FZaSP boli do DDZ boli doplnené pripomienky, s ktorými bol AS TU FZaSP oboznámený. 

Predseda AS TU FZaSP otvoril k predloženému dokumentu diskusiu. Predseda AS TU FZaSP sa v diskusii vyjadril, 

že návrhy študijných programov a celoživotného vzdelávania sú určené na diskusiu zodpovedných do termínu, ktorý 

bol určený. Prof. Levická sa spýtala, či sa k založeniu nových študijných programov zaväzujeme. Dekan TU FZaSP 

uviedol, že sa k ničomu nezaväzujeme, ale do termínu je potrebné dať vyjadrenie. Do diskusie sa prihlásila doc. 

Dobríková, ktorá sa vyjadrila, že súhlasí s tým, aby sa v DDZ neškrtalo nič, pretože čas ukáže, či sú študijné programy 

a kurzy realizovateľné, napr. epidemiologická sestra, kde bude potrebná diskusia odboru laboratórne vyšetrovacie 

metódy v zdravotníctve a odboru Ošetrovateľstvo. Mgr. Michalíková uviedla, že takáto špecializácia je potrebná 

pretože údaje ECDC uvádzajú, že máme najmenej epidemiologických sestier v Európe. Doc. Boroňová poznamenala, 

že takúto špecializáciu slovenská legislatíva nepozná a pojem „sestra“ treba  používať bez akéhokoľvek prídavného 

mena. Doc. Kovalčíková sa opýtala, aký je rozdiel medzi epidemiologickou sestrou a verejným zdravotníkom, na čo 

odpovedal Mgr. Michalíková, že epidemiologická sestra je úzko špecializovaná na nozokomiálne nákazy. Predseda 

AS TU FZaSP podporil návrh, aby sa nič neškrtalo z DDZ, ale aby zodpovedné osoby podali v stanovenom termíne 

stanovisko, ako sa bude s úlohami pokračovať. Dr. Kállay uviedol, že je potrebné upraviť DDZ podľa zmenenej 
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organizačnej štruktúry. Predseda AS TU FZaSP navrhol na základe pripomienok Vedeckej rady TU FZaSP  nahradiť 

pojem „epidemiologická sestra pojmom „ epidemiologický pracovník“. 

 

Uznesenie AS TU FZaSP 12/R1/14 

AS TU  FZaSP navrhuje  v úlohe 1.2. bod 1.2.6 zmeniť pojem „ epidemiologická sestra“ za pojem „ epidemiologický 

pracovník“ 

Hlasovanie: 

za:      15 

proti:                 0   

zdržal sa:       0 

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

 

Uznesenie AS TU FZaSP 13/R1/14 

AS TU  FZaSP v súlade so zmenou organizačnej štruktúry platnej od 1.1.2015 navrhuje  nahradiť  „prodekan pre 

doktorandské štúdium a rigorózne konanie“ za „príslušný prodekan“. 

Hlasovanie: 

za:      14 

proti:                 0   

zdržal sa:       0 

nehlasoval:       1 

Predseda AS TU FZaSP  konštatoval, že uznesenie bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené. 

 

Uznesenie AS TU FZaSP 14/R1/14 

AS TU  FZaSP v súlade so zmenou organizačnej štruktúry platnej od 1.1.2015 navrhuje  nahradiť  „Katedra 

rozvojových štúdií a tropického zdravotníctva “ za vedúci KEŇA- Zahraničné pracovisko fakulty“, alebo „ Katedra 

verejného zdravotníctva“, alebo „ prodekan pre zahraničné záležitosti a rozvoj“. 

Hlasovanie: 

za:      14 

proti:                 0   

zdržal sa:       0 

nehlasoval:       1 

Predseda AS TU FZaSP  konštatoval, že uznesenie bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené. 

 

Dr. Kállay navrhol v bode 2.5.1 doplniť počet grantov, alebo percento z rozpočtu, ktorým budú tieto granty 

podporené. 

 

Uznesenie AS TU FZaSP 14/R1/14 

AS TU  FZaSP  schvaľuje doplniť v bode 2.5.1 znenie „Fakulta chce podporiť 4 granty ročne“.  

Hlasovanie: 

za:      12 

proti:                 2   

zdržal sa:       1 

Predseda AS TU FZaSP  konštatoval, že uznesenie bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené. 

 

Nakoľko sa do diskusie nikto ďalší neprihlásil, predseda AS TU FZaSP diskusiu ukončil a AS TU FZaSP pristúpil 

k hlasovaniu. 

 

Uznesenie AS TU FZaSP 12/R/14 

AS TU schvaľuje  Dlhodobý zámer TU FZaSP na roky 2015-2020 so schválenými pripomienkami. 

Hlasovanie: 

za:      14 

proti:                 0   

zdržal sa:       0 

nehlasoval:       1 

Predseda AS TU FZaSP  konštatoval, že uznesenie bolo potrebnou väčšinou hlasov schválené. 
 

 

Bod č. 5- Rôzne 

V bode rôzne predseda AS TU FZaSP informoval členov AS TU FZaSP o Akademickej obci TU FZaSP, ktorá sa 

bude konať 17.12.2014 o 13,00 hod. a požiadal všetkých senátorov o účasť. 

Komentár od [OB1]: Toto by tam podľa mňa nemalo byť, ide 

niečo pod prodekana?Myslím, že lenKVZ a Keňa. 
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Nakoľko sa nikto ďalší do bodu Rôzne neprihlásil, predseda AS TU FZaSP sa všetkým poďakoval za účasť 

a zasadnutie ukončil. 

 

Trnava 15. decembra 2014 
 

 

Schválil: 

doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.,       v. r.  

predseda AS TU FZaSP  

 

Overili:  

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.,        v. r. 

podpredsedníčka AS TU FZaSP  

 

 

Mgr. Katarína Letovancová,       v. r.  

podpredsedníčka AS TU FZaSP  

 

 

Spracovala: 

 

PhDr. Kristína Grendová, PhD.,       v. r.  

tajomníčka AS TU FZaSP 


