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Zápisnica zo 14. riadneho zasadnutia Akademického senátu 
Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity 

zo dňa 28. 10. 2014 
 

 

Prítomní: RNDr. Mgr. Alžbeta Benedikovičová, PhD., doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., Miloš Čakloš, 

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

PhDr. Jana Keketiová, PhD., Bc. Dominika Kostolanská, doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD., 

PhDr. Zuzana Kráľová, PhD., doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD., Mgr. Katarína Letovancová, Lucia 

Rajnáková, prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 

 

Ospravedlnení: Lucia Slováková, PhDr. Martin Vereš, PhD. 

   

Program: 

1. Otvorenie , kontrola uznášania schopnosti a plnenia uznesení 

2. Kooptácia nových členov AS TU FZ a SP 

3. Voľba skrutátorov , členov návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice 

4. Schválenie programu 14.riadneho zasadnutia AS TU  FZ a SP 

5. Návrh dlhodobého zámeru TU FZ a SP na roky 2015-2020 

6. Voľby do AS TU FZ a SP 

7. Rôzne 

 

Bod č. 1 – Otvorenie,  kontrola plnenia uznesení a uznášaniaschopnosti 

 

  Štrnáste riadne zasadnutie Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce 

Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „AS TU FZaSP“) otvoril predseda AS TU FZaSP, privítal 

členov AS TU FZ a SP, a uviedol, že nie sú žiadne nesplnené uznesenia. 

  Predseda AS TU FZaSP konštatoval na základe kontroly prezenčnej listiny, že je prítomných 

12 členov AS TU FZaSP, a teda AS FZaSP je uznášaniaschopný. AS TU FZaSP prijal nasledovné 

uznesenia: 

 

Bod č. 2 – Kooptácia nových členov  AS TU FZ a SP  

 Predseda AS TU FZaSP oboznámil prítomných s výsledkom doplňujúcich volieb do študentskej 

časti AS TU FZaSP, ktoré sa konali 16.- 18.6.2014 a privítal nových členov AS TU FZaSP Mgr. 

Katarínu Letovancovú a Luciu Slovákovú. 

 

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

 

Uznesenie AS TU FZaSP 1/R14/14 

AS TU FZaSP schvaľuje za skrutátorov 14. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP PhDr. Zuzanu 

Kráľovú, PhD. a doc. MUDr. Adrianu Kršákovú, PhD.  

Hlasovanie:       

Prítomní:  12 

Za: 12 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

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

 

Uznesenie AS TU FZaSP 2/R14/14 

AS TU FZaSP schvaľuje za členov návrhovej komisie 14. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP  doc. 

PhDr. Ondreja Boteka, PhD. a prof. MUDr. Martina Rusnáka, CSc. 

Hlasovanie: 

Prítomní:  12 

Za: 12 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Predseda AS TU FZaSP konštatoval, že uznesenie bolo jednomyseľne  prijaté.  
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Uznesenie AS TU FZaSP 3/R14/14 

AS TU FZaSP schvaľuje za overovateľov zápisnice zo 14. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP  RNDr. 

Mgr. Alžbetu Benedikovičovú, PhD. a doc. PhDr. Nadeždu Kovalčíkovú, PhD.  

Hlasovanie: 

Prítomní:  12 

Za: 12 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

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

 

 

Na riadne zasadnutie AS TU FZaSP prišla doc. Keketiová. Predseda konštatoval, že je prítomných 

13 členov AS TU FZaSP. 

 

Bod č. 4- Schválenie programu 14. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP 

Uznesenie AS TU FZaSP 4/R14/14 

AS TU FZaSP schvaľuje program 14. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP nasledovne:  

1. Otvorenie , kontrola uznášania schopnosti a plnenia uznesení 

2. Kooptácia nových členov AS TU FZ a SP 

3. Voľba skrutátorov , členov návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice 

4. Schválenie programu 14.riadneho zasadnutia AS TU  FZ a SP 

5. Návrh dlhodobého zámeru TU FZ a SP na roky 2015-2020 

6. Voľby do AS TU FZ a SP 

7. Rôzne 

Hlasovanie: 

Prítomní:  13 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

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

 

Bod č. 5 – Návrh dlhodobého zámeru TU FZ a SP na roky 2015-2020 

Predseda AS TU FZ a SP otvoril diskusiu k predloženým materiálom: Koncept Dlhodobého zámeru 

TU FZaSP a Misia, vízia a hodnoty TU FZaSP. Do diskusie sa prihlásili viacerí členovia AS TU FZaSP. 

Ako prvá vystúpila doc. Kovalčíková, ktorá navrhla v materiály Misia do vety „Takýmto človekom 

v zdraví aj v chorobe sa zaoberáme tak na úrovni jednotlivca, ako aj na úrovni komunity a tiež aj 

celospoločensky.“ doplniť za slovo „ jednotlivca“ slovné spojenie „a jeho rodiny“.  

Uznesenie AS TU FZaSP 5/R14/14 

AS TU FZaSP schvaľuje doplniť do vety „Takýmto človekom v zdraví aj v chorobe sa zaoberáme tak 

na úrovni jednotlivca, ako aj na úrovni komunity a tiež aj celospoločensky.“ za slovo „ jednotlivca“ 

slovné spojenie „a jeho rodiny“.  

Hlasovanie: 

Prítomní:  13 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

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

 

K dokumentu Misia, vízia a hodnoty TU FZaSP sa ďalej vyjadril prof. Rusnák, ktorý poukázal na to, 

že tento dokument nehovorí o misii, ale len konštatuje určité fakty, misia a vízia majú určovať 

smerovanie, napr.: Misia je formovanie študenta. 

Doc. Botek sa vyjadril, že v jeho ponímaní je misia definíciou toho čo sme robili a čo robíme. 

Dr. Benedikovičová namietala, že na oboznamovanie sa s dokumentmi a ich pripomienkovanie mali 

členovia AS TU FZ a SP málo času a odporučila predsedovi AS TU FZ a SP, aby dával členom viac 

času na riadne oboznámenie sa s dokumentmi, najmä tými, ktoré tvoria súčasť interných predpisov 

a dokumentov fakulty. Ďalej sa vyjadrila, že misia, vízia a hodnoty majú byť formulované inak, a je 

potrebné si ujasniť filozofiu; poslanie, kto sme, kam ideme. Podľa nej by malo byť v Misii fakulty 

uvedené napr.: Poslaním FZaSP je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie a rozvíjať v človeku 
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vyrovnanú osobnosť, vedomosť, dobro a tvorivosť, rozvíjať poznanie na základe tvorivého 

vedeckého bádania v oblasti zdravia verejnosti, diagnostiky chorôb, ošetrovania a starostlivosti 

o chorých.  

Predseda AS TU FZaSP poukázal na to, že je potrebné mať definované, čo je naša fakulta. 

Dr. Benedikovičová poukázala na fakt, že v 5.bode Misie sa nesprávne konštatuje, že „udelením 

prestížnej značky diplomov ECTS label a DS sa zvyšuje uplatnenie absolventov v medzinárodnom 

kontexte“, pritom značka ECTS label a DS je značkou kvality vysokoškolského vzdelávania, to 

znamená, že dosahujeme kvalitu vzdelávania porovnateľnú na európskej úrovni, a značka 

napomáha k uznávaniu kreditov, a tým k podpore študentskej mobility, nie však k uznávaniu 

diplomov, nakoľko zdravotnícke povolania patria medzi regulované povolania.  

Doc. Botek pripomenul členom AS TU FZaSP, že sa jedná o pracovnú verziu dokumentov. 

Dr. Benedikovičová poukázala na to, že v predložených dokumentoch nepostačuje nahradiť slovo 

za slovo v jednotlivých častiach dokumentov a navrhla materiály prepracovať. 

Prof. Rusnák konštatoval, že misia nie je misiou, vízia nie je víziou a hodnoty nie sú hodnotami, 

ďalej uviedol, že chýbala diskusia k týmto dokumentom a spýtal sa, prečo chýba na zasadnutí 

predkladateľ. V materiáloch mu taktiež chýba súvis misie a vízie so Slovenskou republikou 

a Európskou úniou, zaujímalo by ho tiež ako sa dokumenty tvorili. 

Predseda AS TU FZaSP ospravedlnil dekana TU FZaSP ako predkladateľa, ktorý sa nemohol 

zúčastniť z dôvodu účasti na Kolégiu rektora TU. Ďalej uviedol, že dekan TU FZaSP predkladá 

dlhodobý zámer, ktorý 20 rokov chýbal. Vyjadrujeme sa k dokumentu, ktorý je pracovná verzia. Je 

otázkou, či diskusiu posunieme na Kolégium dekana TU FZaSP, alebo materiál začneme tvoriť 

odznova. 

Dr. Benedikovičová poukázala na fakt, že na 12. riadnom zasadnutí AS TU FZaSP dňa 23.1.2014 

bolo prijaté uznesenie 5/R12/14, ktorým AS TU FZ a SP zaviazal dekana TU FZ a SP  k predloženiu 

návrhu Dlhodobého zámeru TU FZ a SP do 31.5.2014. Nakoľko dekan k uvedenému dátumu návrh 

Dlhodobého zámeru TU FZ a SP na roky 2015-2020 Akademickému senátu TU FZ a SP nepredložil, 

uznesenie nebolo splnené. Ďalej uviedla, že podľa nej je predložený návrh dlhodobého zámeru  

skôr harmonogramom úloh na roky 2014-2015, príp. 2016. Dlhodobý zámer podľa nej má byť 

dokument, ktorý obsahuje strednodobý a dlhodobý plán, pričom strednodobý horizont je 3 roky, 

dlhodobý 5 rokov, dokument by mal vychádzať z identifikácie súčasného stavu, tzn. mali by sme 

vedieť kde sme, čo máme, a kam chceme sa posunúť, čo chceme dosiahnuť. Odporučila vychádzať 

z predchádzajúceho Dlhodobého zámeru TU FZ a SP  na roky 2009-2014 a urobiť SWOT analýzu. 

Doc. Botek uviedol, že je treba vychádzať zo situácie, v ktorej sme, máme možnosť vyjadriť sa 

k pracovnej verzii a vyjadriť konkrétne pripomienky nakoľko sme v polovičke procesu. 

Predseda AS TU FZ a SP uviedol, že AS TU FZ a SP zaviazal dekana k vypracovaniu takéhoto 

dokumentu skôr, ako to od nás žiadala Akreditačná komisia. Dokument má slúžiť v prvom rade AS 

TU FZ a SP a akademickej obci TU FZ a SP na hodnotenie činnosti vedenia TU FZ a SP. Diskusia 

k tak závažnému dokumentu by mala prebiehať na úrovni katedier, kolégia dekana, vedenia 

fakulty a akademickom senáte, nie zvolaním akademickej obce. Potrebná je diskusia najmä na 

úrovni katedier. Doc. Botek a predseda AS TU FZ a SP sa vyjadrili, že členovia AS TU FZ a SP majú 

teraz možnosť pomôcť pri tvorbe Dlhodobého zámeru fakulty. 

Prof. Rusnák uviedol, že to či sa to volá Misia a Vízia, alebo akokoľvek inak je len formalita. Päť 

rokov (2015-2020) je pomerne dlhé časové obdobie, dlhodobé výhľady by nemali byť o dátumoch 

a partikulárnych krokoch, ale reakciách na mnohé tendencie a odpovediach na otázky kde sme 

a kam smerujeme? a na základe odpovedí na tieto otázky si určiť úlohy. 

Doc. Keketiová a doc. Kovalčíková požiadali senátorov, aby sa prešlo ku konkrétnym 

pripomienkam. 

Predseda AS TU FZaSP vyzval členov AS TU FZaSP, aby sa vyjadrili, či materiály vrátime dekanovi 

TU FZaSP na prepracovanie, alebo ich bude senát pripomienkovať. 

Dr. Benedikovičová reagovala na doc. Boteka a predsedu AS TU FZ a SP, poukázala na to, že na 

riadnom zasadnutí AS TU FZ a SP dňa 23.1.2014 sa oni dvaja zhodne vyjadrili, že členovia AS TU 

FZ a SP sa nemajú zúčastniť tvorby tohto dokumentu, že akademický senát dokument len 

schvaľuje, ona vtedy navrhla, aby sme – senátori - do procesu tvorby dokumentu boli aj zapojení. 

Navrhla dokumenty vrátiť na prepracovanie, nakoľko dlhodobý zámer nemá odzrkadľovať funkčné 

obdobie dekana a nesmie byť harmonogramom úloh, má poukazovať na smerovanie fakulty a má 

byť kľúčovým dokumentom fakulty na ďalšie obdobie. Pokiaľ ide o konkrétne pripomienky k obom 

dokumentom (Misia, vízia, hodnoty a Dlhodobý zámer FZ a SP na roky 2015 – 2020), tak má 

viacero pripomienok. Mnohé konkrétne pripomienky predložila 11.3.2014, napr. aké by mali byť 

hodnoty fakulty a prečo (identita, integrita, transparentnosť, zodpovednosť, kvalita, ľudskosť 

a humanizmus, inovácie, princípy – právny, princíp rovnosti a nediskriminácie, princíp 
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profesionality...), vypracovanie interných predpisov – Pracovný poriadok zamestnancov TU FZ 

a SP, Etický (deontologický) kódex pedagogických zamestnancov a výskumných pracovníkov, 

Etický kódex študenta, študijní koordinátori a iné. Pokiaľ ide o diskusiu k návrhu na vytvorenie 

Dlhodobého zámeru, tak táto na katedrovej úrovni prebehla, zamestnanci v stanovenom termíne 

dodali pripomienky k tomu, čo by mal dokument obsahovať, veď aj ona s kolegyňami predložila 

dňa 11.3.2014 pripomienky, tieto neboli do dokumentu zapracované, ani spätnú väzbu nemajú, 

preto ak zlyhala komunikácia, tak mimo katedier na inej úrovni. 

Do diskusie sa zapojili aj senátori za študentskú časť. Mgr. Letovancová sa stotožnila s názorom, 

aby boli dokumenty vrátené dekanovi na prepracovanie. P. Čakloš sa stotožnil s názorom Dr. 

Benedikovičovej a s tým, aby boli dokumenty vrátené na prepracovanie predkladateľovi. 

Predseda AS TU FZaSP požiadal členov návrhovej komisie o prípravu znenia uznesení a vyhlásil 5 

minútovú prestávku. 

Po prestávke členovia návrhovej komisie predniesli členom AS TU FZaSP návrh uznesenia. Zo 

zvyšku zasadnutia sa ospravedlnila Bc. Dominika Kostolanská a nebola prítomná doc. Keketiová. 

Uznesenie AS TU FZaSP 6/R14/14 

AS TU FZaSP konštatuje, že dokument Misia, vízia a hodnoty predstavuje dobrý základ pre diskusiu 

členov akademickej obce. AS TU FZaSP odporúča dekanovi TU FZaSP prediskutovať uvedené 

oblasti aj s akademickou obcou. 

Hlasovanie: 

Prítomní:  11 

Za: 2 

Proti: 0 

Zdržal sa: 9 

Predseda AS TU FZaSP konštatoval, že uznesenie nebolo prijaté.  

 

AS TU FZaSP diskutoval o výklade pojmu akademická obec, čo pod týmto pojmom členovia 

návrhovej komisie presne mysleli a pristúpil k opätovnému hlasovaniu o pozmenenom uznesení 

Uznesenie AS TU FZaSP 7/R14/14 

AS TU FZaSP konštatuje, že dokument Misia, vízia a hodnoty predstavuje dobrý základ pre diskusiu 

členov akademickej obce. AS TU FZaSP odporúča dekanovi TU FZaSP prediskutovať uvedené 

oblasti aj s akademickou obcou, učiteľmi a garantmi študijných odborov. 

Hlasovanie: 

Prítomní:  11 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 

Predseda AS TU FZaSP konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.  

 

Doc. Botek upozornil, že dlhodobý zámer predložený AS TU FZaSP nie je kompatibilný s dlhodobým 

zámerom, ktorý schválilo Kolégium dekana TU FZaSP. 

Dr. Benedikovičová odporučila aktualizovať existujúci dlhodobý zámer. 

AS TU FZaSP pristúpil k hlasovaniu o predloženom uznesení. 

Uznesenie AS TU FZaSP 8/R14/14 

AS TU FZaSP  odporúča dopracovať dokument Dlhodobý zámer TU FZaSP na roky 2015-2020 

o kapitoly: ciele, východiská, zdroje, priority, prípadne oblasti, ktoré vyplynú z ďalších návrhov. AS 

TU FZaSP odporúča dekanovi TU FZaSP prediskutovať uvedené oblasti aj s akademickou obcou, 

učiteľmi a garantmi študijných odborov. 

Hlasovanie: 

Prítomní:  11 

Za: 8 

Proti: 2 

Zdržal sa: 1 

Predseda AS TU FZaSP konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.  

 

Bod č. 6- Voľby do AS TU FZ a SP 

Predseda AS TU FZaSP informoval členov AS TU FZaSP, že v dňoch 18.-20.11.2014 sa budú konať 

voľby do AS TU FZaSP, nakoľko 30.11.2014 súčasnému AS TU FZaSP končí funkčné obdobie. 

Členov AS TU FZaSP oboznámil s harmonogramom volieb. 
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Dr. Grendová uviedla, že opakovane sa u nej, ako tajomníčky AS TU FZaSP študenti informujú 

o možnosti kandidovania externých študentov, nakoľko vysokoškolský zákon to nevylučuje, ale 

Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity v Trnave neumožňujú externým študentom kandidovať. 

Do diskusie  sa prihlásila Dr. Benedikovičová a uviedla, že nie je možné vnútorným predpisom 

študentov v externej forme diskriminovať. Nie je v súlade s vysokoškolským zákonom, aby boli 

študenti externej formy vylúčení z možnosti byť volení. Podľa vysokoškolského zákona majú 

študenti bez ohľadu na formu štúdia rovnaké práva. 

Predseda AS TU FZaSP uviedol na vysvetlenie, že úprava kandidatúry externých študentov vznikla 

v minulosti kedy bol problém s účasťou externých študentov na zasadnutiach a následne 

s uznášania schopnosťou. 

Doc. Botek uviedol, že je povinnosťou AS TU FZaSP upraviť vnútorný predpis tak, aby nebol 

v rozpore so zákonom. 

Pred hlasovaním bolo opätovne prítomných 12 členov AS TU FZaSP. 

Uznesenie AS TU FZaSP 9/R14/14 

AS TU FZaSP schvaľuje §7 ods. 3 Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty zdravotníctva 

a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave v znení „Návrh kandidáta za zamestnaneckú časť 

obsahuje meno, priezvisko, akademický titul kandidáta a katedru, na ktorej kandidát pracuje . 

Návrh kandidáta za študentskú časť obsahuje meno, priezvisko študenta a údaj o tom, či má na 

príslušnej fakulte zapísaný študijný program prvého, druhého alebo tretieho stupňa a ročník 

štúdia.“ 

Hlasovanie: 

Prítomní:  12 

Za: 12 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

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

 

Bod č. 7–Rôzne 

V bode rôzne prof. Rusnák predložil návrh na vypracovanie správy o činnosti AS TU FZaSP za celé 

funkčné obdobie. Predseda AS TU FZaSP nemal voči tomuto návrhu výhrady. Správa bude 

vypracovaná a predložená členom AS TU FZaSP na pripomienkovanie do 15.11.2014, aby mohla 

byť následne do 30.11.2014 schválená. Nakoľko nikto ďalší sa do bodu rôzne neprihlásil, predseda 

AS TU FZaSP poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

Trnava, 4. november 2014 

 

Schválil: 

PhDr. Andrej Kállay, PhD.,  v. r.   

predseda AS TU FZaSP  

 

Overili:  

RNDr. Mgr. Alžbeta Benedikovičová, PhD.,     v. r.  

členka AS TU FZaSP    

 

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.,         

členka AS TU FZaSP       v. r.  

 

Spracovala: 

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

tajomníčka AS TU FZaSP 


