
 1 

Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia Akademického senátu 

Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity 

zo dňa 17. 06. 2015 

 

 

Prítomní:      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., 

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

Nadežda Kovalčíková, PhD., prof. PhDr. Jana Levická, PhD., Mgr. Katarína Letovancová,  

Mgr. Daniela Strýčková, PhDr. Martin Vereš, PhD. 

 

Ospravedlnení:  Alena Bednárová, doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD., Mgr. Lenka Michalíková 

 

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

(ďalej len „tajomníčka TU FZaSP “) 
 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení 

3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

4. Návrh rozpočtu TU FZaSP na rok 2015 

5. Informácia o výsledku volieb zástupcu TU FZaSP v Rade vysokých škôl na obdobie 2015-2019 

6. Rôzne 
 

Bod č. 1 – Otvorenie 

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

(ďalej len „AS TU FZaSP “) otvoril predseda AS TU FZaSP , a privítal na zasadnutí  dekana TU FZaSP, tajomníčku 

TU FZaSP a členov AS TU FZaSP .   

 

Bod č. 2 – Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení 
Na základe kontroly prezenčnej listiny  konštatoval uznášaniaschopnosť, nakoľko bolo prítomných 12 členov AS TU 

FZaSP.  Predseda AS TU FZaSP ďalej konštatoval, že jedno uznesenie 8/R2/15- návrh na schválenie komisií ešte stále 

trvá, nakoľko predseda AS TU FZaSP nedostal žiadne návrhy 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/R3/15 

AS TU FZaSP schvaľuje za skrutátorov 3. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP PhDr. Martina Vereša, PhD.  a Mgr. 

Danielu Strýčkovú. 

Hlasovanie: 

Prítomní:      12 

Za:               12             

Proti:          0     

Zdržal sa:      0  

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

 

Uznesenie AS TU FZaSP 2/R3/15 

AS TU FZaSP schvaľuje za členov návrhovej komisie 3. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP  PhDr. Andreja Kállaya, 

PhD. a Andreu Holickú. 

Hlasovanie: 

Prítomní:   12 

Za:   12 

Proti:      0 

Zdržal sa:     0 

Predseda AS TU FZaSP  konštatoval, že uznesenie bolo jednomyseľne schválené.  
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Uznesenie AS TU FZaSP 3/R2/15 

AS TU FZaSP schvaľuje za overovateľov zápisnice 3. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP doc. PhDr. Janu Boroňovú, 

PhD. a Mgr. Katarínu  Letovancovú. 

Hlasovanie: 

Prítomní:      12 

Za:    12          

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 3. riadneho zasadnutia a AS TU FZaSP 

pristúpil k hlasovaniu o programe. 

 

Uznesenie AS TU FZaSP 4/R3/15 

AS TU FZaSP schvaľuje program 3. riadneho zasadnutia v nasledovnom znení:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení 

3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

4. Návrh rozpočtu TU FZaSP na rok 2015 

5. Informácia o výsledku volieb zástupcu TU FZaSP v Rade vysokých škôl na obdobie 2015-2019 

6. Rôzne 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:     12 

Za:   12            

Proti:          0   

Zdržal sa:      0   

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

Bod č. 4 – Návrh rozpočtu AS TU FZaSP na rok 2015 

Predseda AS TU FZaSP oboznámil členov AS TU FZaSP a hostí s tým, že k Návrhu rozpočtu TU FZaSP na rok 2015 

nikto neposlal písomné pripomienky  a odovzdal slovo dekanovi TU FZaSP, ako predkladateľovi materiálu. Dekan 

TU FZaSP uviedol, že zo strany univerzity prebiehali jednania s MŠVVaŠ SR o pridelenej dotácii. Dotácia MŠVVaŠ 

SR je nižšia ako v roku 2014, približne na úrovni roku 2013. Skladá sa z dotácie na študentov, kde fakulta 

zaznamenáva tak ako aj iné fakulty a vysoké školy pokles študentov  a dotácie na vedu a výskum , kde sme poškodení 

najmä minulou akreditáciou. Pri klesajúcom počte študentov prebieha medzi vysokými školami boj o študenta, kde 

fakulty môže uspieť skvalitňovaním súčasných študijných program, otváraním nových študijných programov, ako aj 

vhodne zvoleným PR.  Dekan TU FZaSP uviedol, že došlo k zmene metodiky pri financovaní publikačných výstupov, 

čím sa však netreba dať demotivovať, treba publikovať také výstupy aké máme, metodika sa môže opätovne meniť. 

Čo sa týka financovania projektov, zahraničné sú výborne financované, s domácimi je to horšie a v súčasnosti fakulta 

potrebuje získať „africký grant“, nakoľko tieto sú medzi domácimi dobre hodnotené. Vo vzťahu k zamestnancom sa 

nebude nič meniť, v ostatných rokoch vedúci katedier racionalizovali stavy zamestnancov na čiastočný úväzok. FZaSP 

a Pedagogická fakulty pokrývajú celý rok mzdy zamestnancov z dotácie na rozdiel od iných fakúlt, kde sú potrebné 

mimodotačné zdroje, resp. finančná výpomoc. Dekan TU FZaSP poďakoval tajomníčke TU FZaSP za prípravu návrhu 

rozpočtu a odovzdal jej slovo. 

Tajomníčka TU FZaSP  na základe predloženého návrhu rozpočtu a power pointovej prezentácie (prílohy zápisnice) 

uviedla, že pridelený objem financií na rok 2015 pre univerzitu je o cca 600.000,- € nižší ako v roku 2014. Najväčší 

pokles dotácie je v položke mzdy, a taktiež došlo k poklesu financií v súvislosti s poklesom najmä externých 

študentov. Ďalej uviedla, že na Právnickej fakulte sú mzdy od septembra hradené z mimodotačných prostriedkov 

a fakulty prispievajú na mzdy rektorátu a Teologickej fakulte. FZaSP pokryje mzdy aj vďaka racionalizačným 

opatreniam, ktoré boli robené v ostatných rokoch. 

Dr. Kállay mal otázku ako je to s financovaním rektorátu a študentského domova. Tajomníčka TU FZaSP a dekan TU 

FZaSP  uviedli, že študentský domov bol otvorený o polroka skôr ako bolo potrebné, a taktiež, že prostriedky na jeho 

činnosť ešte neprišli, a z tohto dôvodu je financovanie na pleciach Pedagogickej fakulty a FZaSP. Ďalej uviedol, že 

problémom je taktiež študentská jedáleň, ktorá neposkytuje adekvátne stravovanie (za posledných 5 rokov pokles 

obedov o 50%), preto apeloval na zástupcov v AS TU, aby otvorili diskusiu k týmto otázkam. K mzdám 

zamestnancov dekan TU FZaSP uviedol, že na Kolégiu rektora TU bola opakovane riešená otázka racionalizačných 

opatrení na Právnickej a Teologickej fakulte, na čo apelujú dekani FZaSP a Pedagogickej fakulty, nakoľko na budúci 

rok nebudú tieto fakulty ochotné dofinancovať fakulty, ktoré nerobia racionalizačné opatrenia. Tajomníčka TU FZaSP 
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uviedla, že pracovné miesta na rektoráte sa rušia a nové vytvárajú, so službami so strany rektorátu fakulty nie je 

spokojná (autodoprava, veda a výskum....). Zo strany rektorátu taktiež nie sú poskytované adekvátne služby na 

vrátnici budovy Ad Albertinum, kde v mesiaci jún je pracovná doba od 7,30 do 15,30 hod., vrátnik má zákaz ostať 

v práci dlhšie, čo je nevyhovujúce nakoľko aj v popoludňajších hodinách tu prebieha skúšanie študentov. Dekan TU 

FZaSP tiež uviedol, že napriek tomu, že univerzita klesla rektorát relatívne stúpol vo výkone. Pokiaľ  porovnáva 

služby rektorátu TU s inými vysokoškolskými inštitúciami, na TU je rektorát niečo ako generálne riaditeľstvo 

a v iných inštitúciách odvodený od fakúlt. 

Tajomníčka TU FZaSP uviedla, že predkladaný je vyrovnaný s predpokladaným ziskom (kladným hospodárskym 

výsledkom). Zdroje tvorí z 80% dotácia MŠVVaŠ SR a z 20% mimodotačné zdroje. Dotácia na mzdy sa skladá 

z programu vysoká škola a programu veda. Do programu vysoká škola patrí pedagogický výkon (počty študentov, 

koeficient študijného odboru, kvalifikačná štruktúra pedagógov) a scholarship (publikačná činnosť bez učebných 

textov).  

Predseda AS TU FZaSP sa spýtal, ako je to s prepočtami. Tajomníčka TU FZaSP uviedla, že na Pedagogickej fakulte 

a FZaSP pripadá na 1 pedagóga 16 študentov a oproti tomu na  Teologickej fakulte na 1 pedagóga 3 študenti. Čo sa 

týka prepočtu koeficientom študijného odboru, najviac do rozpočtu prispieva FZaSP. Pedagogická fakulta má najvyšší 

výkon vo Vede. FZaSP je v pedagogickom výkone nad priemerom SR.  

Dekan TU FZaSP uviedol, že na Kolégiu rektora TU bola diskusia o racionalizačných opatreniach a bolo povedané, že 

FZaSP robí tieto opatrenia dlhodobo, iné fakulty uviedli, že u nich bol nárast v oblasti vedy.  Taktiež bola diskusia 

o zriadení Prírodovedeckej fakulty, proti čomu je však Pedagogická fakulta.  

Tajomníčka TU FZaSP uviedla, že napriek zmenám vo financovaní jednotlivých publikačných výstupov je potrebné 

udržať „zlatú strednú cestu“.  

Prof. Levická sa spýtala, ako sú finančne ohodnotené jednotlivé kategórie publikačných výstupov, konkrétne kategória 

C. Tajomníčka TU FZaSP uviedla, pri kategórii B je to v roku 2015 nárast na 4.000,- €, pri kategórii C je to 1.618,- €, 

pri kategórii A1 je to pokles oproti roku 2014 zo 4.000- 5.000,- € na 1.149,- €, pri kategórii A2 je to 817,- € a pri 

kategórii D je to 142,- €.  Ďalej uviedla, že v programe veda sme poškodený najmä koeficientom akreditácie 

v súvislosti s minulou akreditáciou. Do kategórie veda patria projekty a granty, PhD. študenti a publikácie okrem 

kategórie A2 (učebnice a skriptá). Pri publikáciách v kategórii A1 zaznamenala najväčší nárast Filozofická fakulta, čo 

ju však v roku 2015 poškodilo. Právnická a teologická fakulta sa menej snažia v publikačnej činnosti. Taktiež sme 

zaznamenali pokles interných doktorandov, nakoľko si ich musí každá fakulta financovať sama.  

Prof. Levická sa spýtala, aký je pomer nákladov a ziskov pri interných doktorandoch, na čo tajomníčka TU FZaSP 

uviedla, že náklady sú vyššie ako zisk a v súčasnosti máme 23 doktorandov, financovať si však môžeme dovoliť 15 

doktorandov. V akademickom roku 2015/2016 sa na fakultu budú prijímať 4 interní doktorandi. 

Tajomníčka TU FZaSP ďalej konštatovala, že na fakulte je pokles ako domácich, tak zahraničných grantov 

a v súčasnosti úplne chýbajú „africké granty“, k čomu sa rozprúdila diskusia, prečo tieto granty v súčasnosti nemáme. 

Dekan TU FZaSP uviedol, že hovoril s Dr. Kráľovou, a v budúcom roku sa fakulta zameria najmä na získanie grantu 

v Keni, kde tento rok došlo k problému s lokálnym partnerom, grant na Južný Sudán bol podaný. 

Prof. Levická uviedla, že by bolo dobre, keby  zástupca AS TU FZaSP v rade vysokých škôl predniesol otázky: prečo 

nie sú dotačné a akreditačné kritériá na publikácie totožné, a tak isto ako sa bude meniť metodika na financovanie 

grantov. 

Dr. Kállay sa spýtal, či by sa nám neoplatili aj menšie domáce granty. Tajomníčka TU FZaSP odpovedala, že by 

fakulte pomohli najmä „africké granty“. 

Tajomníčka TU FZaSP uviedla, že 74 % z celovej dotácie tvorí neúčelová dotácia. Ďalej uviedla, že pri 

pedagogických úväzkoch sa diskutuje, či ich treba prepočítavať na počet študentov, alebo na počet kreditov za 

predmet ( na jednotlivých fakultách nie je rovnaká metodika). 

Predseda AS TU FZaSP uviedol, že kredity určujú záťaž na študenta, nie na pedagóga. 

Na otázku členov AS TU FZaSP aká časť dotácie pripadá na pedagogických a aká časť na THP pracovníkov, 

tajomníčka TU FZaSP uviedla, že cca 1.000 000,- € je na pedagogických pracovníkov a cca 190.000,- € na THP 

pracovníkov. 

Pri položkách náklady na reprezentáciu a reklamné predmety sa Dr. Kállay spýtal, či je postačujúce vyčleniť 0,8%  

a 0,1% rozpočtu na tieto účely. Tajomníčka TU FZaSP uviedla, že približne rovnaká čiastka (cca 7.000,- €) bola 

použitá na tieto účely aj po minulé roky. O darčekových predmetoch- knihy o Trnave za symbolickú cenu momentálne 

rokuje s Mestom Trnava, ďalej sa počíta s perami, ceruzkami a letákmi o fakulte. Členovia AS TU FZaSP navrhli 

USB kľúče s logom fakulty. Dekan TU FZaSP uviedol, že bude potrebná aj zmena webovej stránky fakulty, nakoľko 

terajšia farebnosť pripomína skôr stránku pohrebného ústavu. Ďalej prebehla diskusia o možnostiach prezentácie 

fakulty a študijných odborov a  AS TU FZaSP  prijal nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie AS TU FZaSP 5/R3/15 

AS TU FZaSP odporúča Vedeniu TU FZaSP spolu s katedrami hľadať efektívnejšie formy prezentácie fakulty 

a študijných odborov. 
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Hlasovanie: 

Prítomní:      10 

Za:    10           

Proti:           0   

Zdržal sa:       0   

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

 

Pri spotrebnom materiály- IKT (25,2%) sa Dr. Kállay spýtal, kedy a akým spôsobom bude prebiehať nákup 

IKT. Tajomníčka TU FZaSP uviedla, že momentálne je problém s rámcovou zmluvou a dodávateľom, takže 

musíme počkať do vyriešenia. Dr. Kállay sa ďalej spýtal, či by pri IKT nebola vhodnejšia forma leasingu, 

prenájmu, resp. hľadanie nových možností. Doc. Boroňová uviedla, že v takomto prípade by bol 

zabezpečený aj servis IKT. 

Tajomníčka TU FZaSP uviedla, že suma na cestovné sa oproti minulému roku zvýšila o 3.000,- €. Položka 

ostatné služby vo výške 9,6% je takto nastavená z dôvodu, že niektorých externých vyučujúcich vyplácame cez 

faktúru, čo zahŕňa táto položka. 

Pri položke „Ďalšie vzdelávanie“ sa otvorila diskusia, čo všetko táto položka zastrešuje, či sa jedná aj o kariérny rast, 

výcviky, podporu zverejňovania článkov v Impactových časopisoch a ďalšie. Diskutovalo sa aj o tom, do akej miery 

má fakulta finančne podporovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov. Na základe diskusie AS TU FZaSP prijal 

nasledovné uznesenie: 

Uznesenie AS TU FZaSP 6/R3/15 

AS TU FZaSP odporúča Vedeniu TU FZaSP zvážiť možnosti finančnej podpory kariérneho rastu zamestnancov. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za:             11 

Proti:         0 

Zdržal sa:     0 

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

 

Pri položke Iné- ostatné náklady- „klinické pracoviská„ sa doc. Boroňová spýtal, či pod túto položku 

nespadá aj poistenie študentov počas povinnej odbornej praxe. Tajomníčka TU FZaSP odpovedala, že táto 

položka zahŕňa praxe študentov v odbore ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a laboratórne vyšetrovacie 

metódy v zdravotníctve, ale poistiť sa musí dať každý študent individuálne, na vlastné náklady. 

Na záver Dr. Kállay konštatoval, že je zvláštne, že sa rozpočet schvaľuje v polovici kalendárneho roka. 

Nakoľko sa nikto neprihlásil o slovo, AS TU FZaSP pristúpil k hlasovaniu a prijal nasledovné uznesenie: 
Uznesenie AS TU FZaSP 7/R3/15 

AS TU FZaSP schvaľuje Rozpočet TU FZaSP na rok 2015 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 

Za:             11 

Proti:         0 

Zdržal sa:     0 

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

 

Dekan TU FZaSP a tajomníčka TU FZaSP sa poďakovali členom AS TU FZaSP za schválenie predložených 

materiálov. 

 
Bod č. 5- Informácia o výsledku volieb zástupcu TU FZaSP v Rade vysokých škôl na obdobie 2015-2019 

Predseda AS TU  FZaSP informoval, že prebehlo prezenčné hlasovanie o zástupcovi AS TU FZaSP  v rade vysokých 

škôl SR, ktorého sa zúčastnilo 13 členov AS TU FZaSP, a v ktorom bola za zástupcu zvolená PhDr. Kristína 

Grendová, PhD. 

 

Bod č. 6- Rôzne 

V bode Rôzne predseda AS TU FZaSP informoval, že 12.05.2014 sa uskutočnila Akademická obec TU FZaSP, kde sa 

zúčastnilo 20 pedagógov a študentov. Predseda AS TU FZaSP uviedol, že by bolo vhodné viac apelovať na pedagógov 

a študentov, aby sa na obci zúčastnili. Dr. Kállay uviedol, že má pocit, že obce sú viac pre pedagógov ako pre 

študentov. Ďalej predseda AS TU FZaSP uviedol, že ďalšia Akademická obec TU FZaSP sa bude konať 20.10.2015 

o 13,00 hod. v Aule Pázmaneum. 
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V novom akademickom bude treba zvoliť zástupcu študentov do AS TU, nakoľko doterajšiemu členovi Vladimírovi 

Lazovému členstvo zaniklo ukončením bakalárskeho štúdia. 

Dr. Grendová informovala o zasadnutí Rady vysokých škôl SR- za predsedu RVŠ SR bol zvolený doterajší 

podpredseda doc. RNDr. Martin Putala, PhD. a za podpredsedníčky PhDr. Anna Čekanová, PhD. a doc. Mgr. 

Marianna Sirotová, PhD. Na zasadnutí boli ďalej zvolené komisie a prijaté uznesenia týkajúce sa dotácie na vedu, 

výskum a umeleckú činnosť, zmeny obstarávania tovarov a služieb pre vedu, výskum a umenie, metodiky rozpisu 

dotácií a financovania prístupu do databáz Web of Science, Scopus a ďalšie. Uznesenia budú poslané Vláde SR 

a MŠVVaŠ SR. 

 

Nakoľko sa nikto ďalší do bodu Rôzne neprihlásil, predseda AS TU FZaSP sa všetkým poďakoval za účasť 

a zasadnutie ukončil. 

 

Trnava 24. marca 2015 
 

 

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 


