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DLOHODOBÝ ZÁMER   

Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce 

Trnavskej univerzity v Trnava    

na obdobie rokov 2021 - 2026 
 

Dlhodobý zámer (ďalej DDZ) Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce 

Trnavskej univerzity v Trnave je dokumentom, ktorý reflektuje ako aktuálny stav 

fakulty a univerzity, tak aj zložitú súčasnú ekonomicko- spoločenskú situáciu 

(pandémia koronavírusu), konkretizuje základné strategické ciele a úlohy fakulty v 

oblasti vzdelávacej, vedeckovýskumnej aj vonkajšej činnosti (outreach), so zreteľom 

na ich ekonomické, organizačné, personálne a investičné zabezpečenie. 

 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave bola 

založená dňa 1.7.1994 ako ďalšia z fakúlt obnovenej Trnavskej univerzity, ktorá 

nadväzuje na Trnavskú univerzitu, založenú Petrom kardinálom Pázmáňom (1570 - 

1637) v roku 1635 a na lekársku fakultu tejto univerzity, založenú v roku 1770. 

 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce vznikla v roku 1994 ako prvá fakulta s 

takýmto jedinečným zložením na Slovensku, a to z nelekárskych zdravotníckych 

odborov (laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo, verejné 

zdravotníctvo), a zároveň aj z vied behaviorálnych – sociálna práca. Táto zostava je 

skutočne jedinečná a môže byť aj neobyčajne plodná a prospešná ako pedagogicky, 

tak aj vedecky. Nejedná sa len o výskumy, ktoré tak môžu byť vedené 

interdisciplinárne, ale ide aj o samotnú klímu akademického prostredia, ktoré táto 

jedinečná konštelácia obohacuje, respektíve obohacovať môže - pre posilňovanie 

vnútornej súdržnosti a spolupráce. Toto obohacujúci prostredie nevznikne však „samé 

od seba“ - vzniká až ako výsledok celkovej kultúrnosti a kultúry vnútorného 

prostredia školy.  

 Tento fakt je potrebné mať na pamäti dnes aj do budúcnosti, pretože ani to 

najlepšie vybavenie, moderná technika, budovy, nie sú to najpodstatnejšie: pre 

konečný výsledok konania akejkoľvek inštitúcie sú podstatní predovšetkým ľudia a 

vnútorná kultúra spoločenstva inštitúcie. Je to teda hlavne otázka nastavenia našich 

hodnôt a ich zvnútornenie samotnými študentmi a pedagógmi. (viď ďalej „Naše 

zdieľané hodnoty“).  

 Zmyslom a poslaním univerzít a ich častí, fakúlt, je povzniesť vzdelanosť 

krajiny, ponúknuť svojim občanom čo najkvalitnejšie vzdelanie a získavaním nových 

poznatkov svojim výskumom prispievať ku kvalitnejšiemu a lepšiemu životu 

všetkých. Poslaním našej fakulty je vzdelávanie a výchova študentov, doktorandov a 

neoddeliteľne spolu s ňou aj výskum v zdravotníckych vedách a v sociálnej práci. 
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Výstupy vied o človeku však nemôžu byť eticky neutrálne. U vied o človeku 

konečným výstupom a zmyslom musí byť DOBRO. Vedy na našej fakulte sú vedami 

„o človeku“, a preto musia byť vedami „pre človeka“, pre DOBRO človeka. Vedy o 

človeku nie sú vedami “o niečom“, pretože je to nakoniec vždy „o niekom“, o 

niekom veľmi konkrétnom, „tu a teraz“, o niekom kto čaká a potrebuje našu pomoc. 

Toto všetko sú podstatné a zásadné etické východiská prípravy našich študentov do 

ich životnej práce a praxe. Nejde a nemôže ísť o mechanické získanie profesijných 

znalostí a zručností - našu školu by mala opúšťať vzdelaná a hodnotovo ukotvená 

osobnosť so znalosťami a zručnosťami, na ktoré bude môcť v budúcnosti svojim 

ďalším štúdiom dobre nadväzovať, ale nemenej tiež osobnosť so schopnosťami 

kriticky myslieť a vytvoriť si svoj vlastný názor. Toto všetko je úlohou pedagógov, 

úlohou, ktorá sa odovzdáva osobným príkladom, nielen slovami. Fakulta, ako školská 

inštitúcia, chce byť príťažlivou a atraktívnou modernou školou, opierajúci sa o 

tradície univerzitného akademického prostredia i tradičnej hodnoty európskej kultúry. 

 Za viac ako dvadsaťpäť rokov svojej existencie si fakulta vybudovala rozsiahlu 

sieť kontaktov v oblasti vedy a výskumu. Aktívne sa zapája do výskumným 

projektov, spolupracuje s mnohými zahraničnými univerzitami, rozvíja a podporuje 

mobility študentov a pedagógov. Fakulta je členkou „Asociácie vzdelávateľov v 

zdravotníckych odboroch Slovenska“, a naviac sa stala (v súvislosti s tým, že súčasný 

dekan fakulty bol zvolený aj predsedom Asociácie), aj sídlom tejto Asociácie. Naša 

fakulta si uvedomuje svoju zodpovednosť v odboroch profesijného vzdelávania 

spojených so zdravím človeka, so zdravím ako telesným, psychickým, tak i 

sociálnym. Tak ako doteraz, bude fakulta i naďalej ponúkať aj svoje expertné 

skúsenosti, a tým aj odborné zázemie, pre ďalšie subjekty mesta, kraja, štátu. Naša 

fakulta nezameriava svoje aktivity len na Slovensko. Bola, je a chce zostať 

medzinárodne ukotvenou vzdelávacou a výskumnou inštitúciou. A nielen to – naše 

pracovisko v Afrike (Keňa) nie je príkladom iba vedeckej činnosti, či získavania 

odbornej erudície pre svojich pracovníkov, ale v súlade s našimi uznávanými 

hodnotami je priestorom pre vysoko humanitárnu, charitatívnu a rozvojovú činnosť.  

 V súčasnosti však už nestačí byť výborný, je nutné sa aj adekvátne v tomto 

smere prezentovať. Preto jednou z priorít do ďalších rokov je i systematické 

budovanie a práce na P.R. fakulty - je to nevyhnutná činnosť nielen v rámci tvorby 

„dobrej značky“ školy na verejnosti, ale tiež pre získavanie nových záujemcov pre 

štúdium na našej škole.  

 Dnes však nemôžeme rozvíjať len ony dva klasické piliere akademického 

prostredia, teda vzdelávanie a výskum - je nutné toto doplniť aj o pilier tretí-   

"outreach", teda o tzv. tretiu úlohu univerzít: je to pôsobenie akademického prostredia 

„navonok“ do „neakademického“ okolia, aplikácia odborných poznatkov do praxe v 
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rámci spolupráce s mestom, krajom, aj v rámci celého  Slovenska… Ale nemôže ísť 

iba o odborné pôsobenie na okolie - univerzity vždy boli a musia vždy aj byť 

hodnototvorné a mienkotvorné inštitúcie, univerzity nemôžu "mlčať" v rámci 

spoločenského pohybu spoločnosti! 

 Tento Dlhodobý zámer fakulty nadväzuje na aktuálny Dlhodobý zámer 

Trnavskej univerzity, doplňuje ho a rozvíja v konkrétnych oblastiach, týkajúcich sa 

našej fakulty (vr. riadenia kvality). 

 Pri konkrétnom zostavovaní DDZ vychádzame aj z aktuálneho Vyhlásenia 

vlády SR 2020. 

 Tento DDZ vzniká v neľahkej dobe – v roku 2020, počas 

pandémie koronavírusu COVID-19, kedy nepoznáme ešte všetky 

možné dopady tejto situácie: je neistá ekonomická prognóza ako 

Slovenska, tak aj EÚ, resp. globálne - s očakávaným prepadom 

ekonomiky, a tým aj poklesom finančných možností každého štátu. 

 

 

 

MISIA fakulty 

 

- Naša fakulta predstavuje jedinečné zloženie vzájomne spolupracujúcich vied 

o človeku -  v jeho zdraví, ale aj v chorobe, v núdzi, v sociálnych problémoch. 

Zaoberáme sa týmto ako na úrovni jednotlivca, rodiny, na úrovni komunity, a tiež aj 

celospoločensky. 

- Sme renomovanou vzdelávacou inštitúciou, nadväzujúcou na historické tradície 

Trnavskej univerzity založenej v roku 1635. Našim poslaním je nielen plnenie 

vzdelávacej a vedeckovýskumnej úlohy, ale ako akademická inštitúcia plníme aj 

svoje poslanie na poli spoločenskom, kultúrnom a mravnom. 

- Na základe nami vykonávaného výskumu prinášame nové vedecké poznatky a 

dosahujeme v tom medzinárodnú akceptáciu. Získané vedecké výsledky aplikujeme 

do výučby v našich akreditovaných študijných programoch.  

- Máme nielen rozsiahlu medzinárodnú vzdelávaciu a vedeckú spoluprácu, ale tiež 

riadime svoje vlastné pracovisko v Afrike (Keňa). Význam afrického pracoviska je 

však nielen odborný, ale tiež – v zhode s našimi princípmi a hodnotami – hlboko 

humanitárny. 
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- Naši absolventi úspešne nachádzajú svoje uplatnenie na Slovensku aj 

v medzinárodnom kontexte. 

  

VÍZIA  fakulty 

- Chceme zaujímať prestížne miesto medzi zdravotno-sociálnymi fakultami a byť 

rešpektovanou odbornou a vedeckou autoritou vo všetkých našich odboroch, a to 

nielen v rámci Slovenska, ale aj medzinárodne. 

- Chceme byť medzinárodne pôsobiacou fakultou (vrátanie štúdia v anglickom 

jazyku) a medzinárodne akceptovanou fakultou. 

- Chceme, aby naši absolventi boli žiadaní na medzinárodnom trhu práce a náš 

diplom bol vysoko rešpektovaný nielen na úrovni SR, ale aj medzinárodne - vďaka 

ich vedomostiam, zručnostiam, ako aj ich vedeckej kompetencii. 

  

Naše zdieľané HODNOTY 

-  Uznávame humanistické princípy, rešpekt k dôstojnosti každého človeka bez 

ohľadu na jeho stav - je to bezpodmienečný rešpekt k človeku „bez adjektív“. 

- Uznávame kresťanské a civilizačné hodnoty, ako sú solidarita, spoločné dobro, 

altruizmus, nadväzujeme na tie najlepšie tradície európskeho myslenia, filozofie a 

kultúry. 

-  Ako fakulta vysokej školy, v súlade s historickým poslaním univerzít, uznávame 

hodnotu slobodného hľadania a nachádzania pravdy, a to pedagógov spolu so 

študentmi. Sme školou modernou, ale rešpektujúci a udržujúci akademické tradície. 

- Naša fakulta je verná hodnotám, s úctou k tradíciám a otvorená výzvam.  

 

 

Specifikovaný DDZ 

 

1. Výučba a štúdium 

 

2. Veda a výskum, doktorandské štúdium 

 

3. Zamestnanci 

 

4. Študenti a sociálna podpora študentov 
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5. Aktivity fakulty v Afrike 

 

6. Vonkajšia spolupráca,  „tretia úloha univerzít “ 

 

7. Medzinárodná spolupráca, internacionalizácia 

 

8. Rozvoj školy, infraštruktúry, riadenie kvality 

 

9. Marketing, P.R. fakulty 

 

10. „Akademické podnikanie“ a viaczdrojové financovanie fakulty 

 

11. Kultúra vnútorného prostredia a sociálnej klímy školy 

 

PRIORITY (= čiastkové ciele VÍZIE fakulty) 

 

Akademický senát TU FZaSP  schválil dňa 15.10. 2020 

 

Vedecká rada TU FZaSP  schválila dňa  25. 11. 2020    

 

 

 PhDr. Kristína Grendová, PhD. MPH.      prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 

  predsedníčka Akademického senátu                   dekan      

                   TU FZaSP                                                        TU FZaSP 


