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Zápisnica z 7. riadneho zasadnutia Akademického senátu 

Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity 

zo dňa 13. 06. 2016 

 

 

Prítomní:  Bc. Alena Bednárová, doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD., doc. PhDr. Ondrej Botek, 

PhD. (ďalej len „predseda AS TU  FZaSP “), PhDr. Kristína Grendová PhD., PhDr. 

Andrej Kállay, PhD., doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD., PhDr. Zuzana 

Kráľová, PhD., prof. PhDr. Jana Levická, PhD., Mgr. Lenka Michalíková,  PhDr. 

Martin Vereš, PhD. 

 

Ospravedlnení:  doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD. et. PhD., Bc. Andrea Holická,  

                                       Mgr. Michaela Hromková, PhD., Mgr. Katarína Letovancová, Mgr. Daniela     

                                       Strýčková, 

     

     

 

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 2016 

5. Návrh na obnovenie členstva vo VR TU FZaSP 

6. Rozličné 
 

Bod č. 1 – Otvorenie 

Siedme 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 
Predseda AS TU FZaSP na základe kontroly prezenčnej listiny  konštatoval uznášaniaschopnosť, nakoľko 

bolo prítomných 10 členov AS TU FZaSP.  Predseda AS TU FZaSP ďalej konštatoval, že jedno uznesenie 

8/R2/15- návrh na schválenie komisií naďalej trvá, nakoľko predseda AS TU FZaSP nedostal žiadne návrhy 

na členov komisií, a žiadne 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/R7/16 

AS TU FZaSP schvaľuje za skrutátorov 7. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP PhDr. Martina Vereša, PhD.  

a Bc. Alenu Bednárovú. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:  8 

Za: 6 

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 2/R7/16 

AS TU FZaSP schvaľuje za členov návrhovej komisie 7. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP  doc. PhDr. 

Nadeždu Kovalčíkovú , PhD. a PhDr. Andreja Kállaya, PhD.   

 

Hlasovanie: 

Prítomní:  8 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

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

 

Uznesenie AS TU FZaSP 3/R7/16 

AS TU FZaSP schvaľuje za overovateľov zápisnice 7. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP prof. PhDr. Janu 

Levickú, PhD. a Mgr. Lenku Michalíkovú. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:  9 

Za: 9 

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 7. riadneho zasadnutia AS TU 

FZaSP  a AS TU FZaSP pristúpil k hlasovaniu o programe. 

 

Uznesenie AS TU FZaSP 4/R7/16 

AS TU FZaSP schvaľuje program 7. 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 2016 

5. Návrh na obnovenie členstva vo VR TU FZaSP 

6. Rôzne 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:  9 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

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

Bod č. 4-  Návrh rozpočtu TU FZaSP na rok 2016 

Predseda AS TU FZaSP odovzdal slovo predkladateľovi Návrhu rozpočtu TU FZaSP na rok 2016, 

dekanovi TU FZaSP. Dekan TU FZaSP uviedol, že rozpočet môže fakulta zostavovať s kľudom, nakoľko 

sme jedna z dvoch fakúlt, ktoré sú na tom z pohľadu počtov študentov a výsledkov akreditácie dobre. Ďalej 

uviedol, že v návrhu rozpočtu je zohľadnený aj zvýšený objem financií na odmeny a osobné ohodnotenia. 

Dekan TU FZaSP odovzdal slovo tajomníčke TU FZaSP, ktorá podľa príloh objasnila rozpis dotácií 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre jednotlivé vysoké školy, ako aj rozpis dotácií na 

jednotlivé fakulty a pracoviská Trnavskej univerzity. Z pohľadu celej univerzity najviac poklesol počet 

študentov a výkon Právnickej fakulty TU a naopak napriek nízkemu počtu študentov narástol výkon 

Teologickej fakulty TU, ktorá má grantovú a publikačnú činnosť. V úvode prezentácie návrhu rozpočtu 

fakulty tajomníčka TU FZaSP uviedla, že financií máme síce viac, ale výkony klesajú. Tajomníčka TU 

FZaSP ďalej uviedla, že 82% rozpočtu fakulty tvoria dotačné zdroje a 18% mimo dotačné zdroje (51% 

projekty a 29% externí študenti. Ďalej tajomníčka TU FZaSP uviedla, v akom pomere sa na jednotlivých 

kapitolách dotácie podieľala, ktorá katedra. Členovia AS TU FZaSP sa spýtali tajomníčky akým kľúčom 
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sú rozdeľované prostriedky za zahraničné granty, keďže na zahraničnom grante participujú riešitelia 

z viacerých katedier, ale uvádza sa len jedna katedra. Tajomníčka TU FZaSP uviedla, že finančné 

prostriedky sa uvádzajú podľa riešiteľov, avšak dotácie z MŠVVaŠ SR dostávame len na vedecké granty. 

Za ostatné obdobie stúpa výkon Katedry verejného zdravotníctva a Katedry sociálnej práce a klesá výkon 

Katedry ošetrovateľstva a Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve.  Pri kapitole 

nákladov tajomníčka TU FZaSP uviedla, že 52,6% nákladov tvoria mzdové prostriedky, ktoré boli na rok 

2016 navýšené o 100.000,- Euro. Mzdy sú garantované z dotácie MŠVVaŠ SR, nie je potrebné 

dofinancovanie. Pri prezentácii Spotreby materiálu sa člen AS TU FZaSP Dr. Kállay spýtal, čo zahŕňa 

položka -DHM - nábytok, interiérové vybavenie, ktorá tvorí 41,1% (cca 55.000,- Euro). Tajomníčka TU 

FZaSP uviedla, že sa jedná o prostriedky na rekonštrukciu pracovne dekana, kancelárie sekretariátu dekana 

a zasadacej miestnosti dekana. Dekan TU FZaSP uviedol, že je potrebné, aby tieto priestory boli účelné 

a zároveň dostatočne reprezentatívne. Budovy Právnickej fakulty a Filozofickej fakulty sú v dobrom stave, 

Pedagogická fakulta  má zánovnú budovu a chcela by sa presťahovať do centra mesta. Ďalej bolo uvedené, 

že keď nie je vôľa šetriť na rektoráte, je potrebné tieto financie využiť, aby sa nestalo, že budú zo strany 

univerzity prerozdelené. Obdobná rekonštrukcia na rektoráte stojí niekoľkonásobne viac. Napriek trendu 

fakúlt robiť personálne audity a neprijímať nových zamestnancov, rektorát prijíma nových zamestnancov. 

Predseda AS TU FZaSP uviedol, že prvýkrát v histórii univerzita skončila v mínuse. Dekan TU FZaSP 

uviedol, že na rektoráte nie je vôľa na zmenu. 

Členka akademickej obce TU FZaSP doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD. MPH. sa spýtala, či má fakulta 

finančný plán na ďalší akademický rast pedagogických zamestnancov, a či má fakulta zdroje na 

spolufinancovanie projektov inou formou ako spoluúčasťou vo forme mzdy riešiteľov. 

Tajomníčka TU FZaSP uviedla, že už bola zmenená smernica dekana TU FZaSP o spoluúčasti riešiteľov. 

Ďalšie zmeny je možné navrhnúť na Kolégiu dekana TU FZaSP prostredníctvom vedúcich katedier. Členka 

AS TU FZaSP prof. Levická uviedla, že v súčasnosti nemá pri riešení projektov medzi katedrovú 

spoluprácu a preto by bolo zložité prerozdeliť finančné prostriedky fakulty na spolufinancovanie projektov, 

preto je treba hľadať prierezové témy a podávať prierezové projekty. 

Predseda AS TU FZaSP uviedol, že doteraz nikto takýto návrh nepredložil, ale AS TU FZaSP tento podnet 

Akademickej obce TU FZaSP predloží dekanovi, spolu s podnetom o financovaní ďalšieho vzdelávania 

akademických zamestnancov na základe kariérnych plánov. Predseda AS TU FZaSP  ďalej uviedol, že 

prostriedky na ďalšie vzdelávanie by mali byť podľa jeho názoru súčasťou rozpočtu katedier 

a v kompetencii vedúcich katedier, nie fakulty. 

Tajomníčka TU FZaSP uviedla, že v kapitole Ostatné služby je položka Vzdelávanie zamestnancov, ktorá 

bola na rok 2016 vyčíslená na základe doterajších reálnych potrieb, avšak nevylučuje, že v rozpočte na rok 

2017 bude táto položka zakomponovaná v inej výške a forme. 

Člen AS TU FZaSP Dr. Kállay sa spýtal, či by v súvislosti s poklesom študentov nebolo dobre zlepšiť PR 

fakulty. Dekan TU FZaSP uviedol, že fakulta má zmluvu s profesionálnou novinárkou a taktiež na základe 

odporúčania PR manažéra univerzity Dr. Žuffu, fakulta zintenzívni aktivitu na sociálnych sieťach. 

Členka akademickej obce TU FZaSP doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD. MPH. sa spýtala prečo je 

problém zafinancovať garanta špecializačného programu MPH, keď fakulta vynakladá nemalé finančné 

prostriedky na rekonštrukciu dekanátu. 

Dekan TU FZaSP odpovedal, že finančné požiadavky garanta sú neadekvátne a na ostatnú ponuku do 

dnešného dňa nereagoval. 

Nakoľko neboli ďalšie otázky a pripomienky k Návrhu rozpočtu TU FZaSP na rok 2016, AS TU FZaSP 

pristúpil k hlasovaniu a prijal nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie AS TU FZaSP 5/R7/16 

AS TU FZaSP schvaľuje Návrh rozpočtu TU FZaSP na rok 2016. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:  10 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Predseda AS TU FZaSP  konštatoval, že uznesenie bolo  jednomyseľne schválené 
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Bod č. 5- Návrh na obnovenie členstva vo VR TU FZaSP 

Predseda AS TU FZaSP odovzdal slovo predkladateľovi návrhu dekanovi TU FZaSP, ktorý predložil návrh 

na obnovenie riadneho členstva vo VR TU FZaSP prof. MUDr. Viery Rusnákovej, CSc. MBA- prodekanky 

pre zahraničné vzťahy a rozvoj TU FZaSP a doc. PhDr. Mareka Majdana, PhD.- prorektora pre rozvoj TU. 

AS TU FZaSP pristúpil k tajnému hlasovaniu a prijal nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie AS TU FZaSP 6/R7/16 

AS TU FZaSP  schvaľuje  obnovenie riadneho členstva vo Vedeckej rade  TU FZaSP   

prof. MUDr. Viery Rusnákovej, CSc. MBA. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:  10 

Za: 9 

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

Uznesenie AS TU FZaSP 7/R7/16 

AS TU FZaSP  schvaľuje  obnovenie riadneho členstva vo Vedeckej rade  TU FZaSP   

doc. PhDr. Mareka Majdana, PhD. 
 

Hlasovanie: 

Prítomní:  10 

Za: 10 

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

 

Bod č. 6- Rozličné 

V bode Rozličné vystúpil člen AS TU FZaSP Dr. Kállay s podnetom od pedagógov a študentov z odboru 

Ošetrovateľstvo, od ktorých sa dozvedel o probléme medzi študentmi a vedúcou katedry, ako aj medzi 

zamestnankyňou a vedúcou katedry. 

Na tento podnet reagoval dekan TU FZaSP, ktorý uviedol, že o probléme vie, zamestnankyňa neinformuje 

o svojich aktivitách vedúcu katedry. Študenti boli už aj u rektora TU, ktorý o tom informoval dekana TU 

FZaSP. Dekan TU FZaSP sa stretol s rektorom TU, a následne dekan TU FZaSP presunul tento podnet na 

katedru. Dekan TU FZaSP a vedúca katedry Ošetrovateľstva plánujú stretnutie k rektorom TU za účelom 

doriešenia celej záležitosti. Dekan TU FZaSP stojí za vedúcou katedry. 

Ďalej predseda AS TU FZaSP oboznámil členov AS TU FZaSP, že do septembra, kedy začíname výučbu 

podľa novej akreditácie musí byť schválený dodatok k Študijnému poriadku, ktorý bude členom AS TU 

FZaSP rozoslaný a následne korešpondenčne schvaľovaný.  

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

poprial všetkým pekné leto a zasadnutie ukončil. 

 

Trnava 13. júna 2016 
 
 

Schválil: 

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

predseda AS TU FZaSP     

 

Overili:  

prof. PhDr. Jana Levická, PhD.,  v. r.       

členka AS TU FZaSP     

 

Mgr. Lenka Michalíková,       v. r.      

členka AS TU FZaSP     

 

Spracovala: 

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

tajomníčka AS TU FZaSP    


