Zápisnica zo zasadnutia
Vedeckej rady FZ TnUAD
Termín a miesto:
08. júna 2016 o 13:00 hod. v priestoroch Fakulty zdravotníctva (blok E, Novomeského11, Trenčín
Juh.)
Pozvaní:
Členovia Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva: prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.; prof. Ing.
Marek Liška, DrSc.; prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.; prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD.;
doc. PhDr. Helena Koňošová, PhD. mim prof.; doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.; doc. MUDr.
Mária Štefkovičová, PhD., MPH; doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.; doc. MUDr. Jana Slobodníková,
CSc.; doc. MUDr. Juraj Čelko, CSc.; doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD.; Mgr. Elena
Štefíková, MPH; MUDr. Marek Káčerik, PhD.; MUDr. Ľudmila Bučková, MPH; PhDr. Iveta
Matišáková, PhD.; MUDr. Marián Kaščák, PhD.; RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.; PhDr.
Katarína Gerlichová, PhD.; RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH; PhDr. Pavel Grabczak, PhD.
Ospravedlnení:
prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.; prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD.; doc. PhDr. Hana
Padyšáková, PhD.; MUDr. Marián Kaščák, PhD.;
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu VR FZ
(Predkladá: predsedníčka VR FZ TnUAD)
3. Kontrola zápisnice a plnenia úloh z predchádzajúcej VR FZ
(Predkladá: predsedníčka VR FZ TnUAD)
4. Odovzdanie menovacích dekrétov členom VR FZ
5. Výročná správa Fakulty zdravotníctva za rok 2015
(Predkladá: predsedníčka VR FZ TnUAD)
6. Správa o vedecko-výskumnej činnosti Fakulty zdravotníctva TnUAD za rok 2015
(Predkladá: prodekanka pre VVaMV FZ TnUAD)
7. Edičná činnosť Fakulty zdravotníctva TnUAD (Predkladá: prodekanka pre VVaMV FZ
TnUAD)
8. Kontrola stavu plnenia dlhodobého zámeru Fakulty zdravotníctva TnUAD (Predkladá:
predsedníčka VR FZ TnUAD)
9. Personálne zloženie členov prijímacej komisie pre uchádzačov, ktorí budú prijatí pre
akademický rok 2016-2017
(Predkladá: prodekanka pre VVČ FZ TnUAD)

10. Personálne zloženia členov štátnicových komisií pre I a II. stupeň vysokoškolského
vzdelávania a pre rigorózne konanie pre akademický rok 2016-2017

(Predkladá:

prodekanka pre VVČ FZ TnUAD)
11. Informácie o výsledkoch komplexnej akreditácie

(Predkladá: predsedníčka VR FZ

TnUAD)
12. Rokovací poriadok Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Rôzne
14. Ukončenie
K bodu 1
Otvorenie
Zasadnutie Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva (ďalej VR FZ) otvorila a viedla predsedníčka
vedeckej rady PhDr. Iveta Matišáková, PhD. Predsedníčka VR FZ privítala členov VR FZ a
ospravedlnila nezúčastnených členov VR FZ, následne konštatovala uznášaniaschopnosť VR FZ.
Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia VR FZ boli určení RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD. a
RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH.
Na začiatku zasadnutia VR FZ PhDr. Iveta Matišáková, PhD., odovzdala menovacie dekréty
členom VR FZ, ktorým skončilo funkčné štvorročné obdobie vo VR FZ.
Predsedníčka VR FZ odovzdala menovacie dekréty nasledujúcim členom VR FZ:
prof. Ing. Marek Liška, DrSc.;
doc. PhDr. Helena Koňošová, PhD. mim prof.;
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.;
Mgr. Elena Štefíková, MPH;
RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH;
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.;
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.;
PhDr. Pavel Grabczak, PhD.
Neprítomným členom VR FZ menovacie dekréty budú doručené poštou:
prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.;
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.;
MUDr. Marián Kaščák, PhD.;
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K bodu 2
Schválenie programu VR FZ
(Predkladá: predsedníčka VR FZ TnUAD)
Predsedníčka VR FZ PhDr. Iveta Matišáková, PhD., predložila program zasadnutia VR FZ.
Hlasovanie:
 za
- 16 hlasov,
 proti
- 0 hlasov,
 zdržal sa hlasovania
- 0 hlasov.
Uznesenie 01/1-VR FZ 2016
VR FZ schvaľuje bez pripomienok navrhnutý program zasadnutia.
K bodu 3
Kontrola zápisnice a plnenia úloh z predchádzajúcej VR FZ
(Predkladá: predsedníčka VR FZ TnUAD)
Predsedníčka VR FZ konštatovala, že všetky stanovené úlohy boli splnené okrem Uznesenia 05/2VR FZ 2015, ktoré ukladá prepracovanie dlhodobého zámeru FZ TnUAD a predloženie na
rokovanie na najbližšej VR FZ. Predsedníčka VR FZ zdôvodnila nesplnenie úlohy, vzhľadom na
absenciu zaznamenaných pripomienok k dlhodobému zámeru FZ TnUAD v zápisnici 2-VR FZ
2015.
Hlasovanie:
 za
 proti
 zdržal sa hlasovania

- 16 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 02/1-VR FZ 2016
VR FZ berie na vedomie predložené informácie o stave plnenia úloh z predchádzajúcej VR FZ.
K bodu 4
Odovzdanie menovacích dekrétov členom VR FZ
(Predkladá: predsedníčka VR FZ TnUAD)
Predsedníčka VR FZ PhDr. Iveta Matišáková, PhD., už na začiatku VR FZ odovzdala členom VR
FZ menovacie dekréty a popriala všetkým menovaným členom veľa úspechov.
K bodu 5
Výročná správa Fakulty zdravotníctva za rok 2015
(Predkladá: predsedníčka VR FZ TnUAD)
Predsedníčka VR FZ PhDr. Iveta Matišáková, PhD. predložila Výročnú správu Fakulty
zdravotníctva za rok 2015.
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Dekanka konštatovala, že výročná správa bola schválená vedením Fakulty zdravotníctva
a následne bude schválená v Akademickom senáte. Správa obsahuje organizačnú štruktúru fakulty,
činnosť katedier fakulty, oblasti vzdelávania, hodnotenie vzdelávania na fakulte, hodnotenie
kvality výučby podľa zavedeného vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského
vzdelávania a medzinárodných noriem a smerníc ESG. Dekanka zároveň predstavila systém
manažérstva kvality na FZ a jeho fungovanie v praxi, vyzdvihla postupné zavádzanie e-learningu
do vzdelávacieho procesu, odporúčania pre inováciu vo vzdelávaní, v klinickej praxi, v učebnom
pláne, podpísanie nových zmlúv pre klinickú prax v odbore fyzioterapia a ošetrovateľstvo.
V časti veda a výskum dekanka poukázala na edičnú činnosť fakulty a pokrok v publikačnej
činnosti a nárast o 23,45% v porovnaní s rokom 2014. Súčasťou správy je zoznam podaných
a riešených projektov a realizovaných konferencií FZ TnUAD v Trenčíne, priebeh ŠVOČ a jej
výsledky, zapojenie sa fakulty do programu Erasmus+ a jeho prínos pre študentov a pedagógov
fakulty. Na záver PhDr. Iveta Matišáková, PhD. doplnila informácie o obnovení infraštruktúry FZ
o špeciálne prístroje a učebné pomôcky a tiež o modernizácii a dobudovaní 3 odborných učební pre
študijný program Ošetrovateľstvo a 1 odbornej učebne pre všetky študijné program fakulty.
Hlasovanie:
 za
 proti
 zdržal sa hlasovania

- 16 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 03/1-VR FZ 2016
VR FZ schvaľuje predložený materiál „Výročná správa Fakulty zdravotníctva za rok 2015“ bez
pripomienok.
K bodu 6
Správa o vedecko-výskumnej činnosti Fakulty zdravotníctva TnUAD za rok 2015
(Predkladá: prodekanka pre VVaMV FZ TnUAD)
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., prodekanka pre VVaMV FZ, predstavila Správu o vedeckovýskumnej činnosti Fakulty zdravotníctva TnUAD za rok 2015, poukazujúc na to, že správa bola
napísaná v štandardnej formálnej úprave vyplývajúcej z platných formulárov vnútorného systému
kvality TnUAD.
Prodekanka pre VVaMV FZ predstavila jednotlivé súčasti správy o vedecko-výskumnej činnosti
fakulty, pričom poukázala na zvyšujúci sa trend publikačnej činnosti z kvantitatívneho
i kvalitatívneho hľadiska ako aj na nadštandardný citačný ohlas zamestnancov FZ a získaných
oceneniach.
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., konštatovala, že grantová úspešnosť z pohľadu získania
nových grantov je aj naďalej slabou stránkou fakulty, prihliadajúc na charakter vedného odboru.
Zároveň informovala členov VR FZ o aktuálne riešených grantových projektoch, o projektoch
v štádiu udržateľnosti ako aj o novej stratégii fakulty v podávaní žiadostí o nové projekty.
PhDr. Iveta Matišáková, PhD. doplnila, že publikačná činnosť za rok 2015 doc. MUDr. Márie
Štefkovičovej, PhD., MPH, bola ocenená Cenou rektora TnUAD. Ďalšími vyzdvihnutými v oblasti
publikovania na fakulte boli a prof. MUDr. Jiří Klein, PhD., FETCS a doc. MUDr. Vladimír
Oleár, PhD.
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prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. ocenil nastolený trend vo vedecko-výskumnej činnosti fakulty
a zároveň konštatoval, že z jej výsledkov je zrejmé rovnorodé zastúpenie príspevkov od
zamestnancov fakulty.
prof. Ing. Marek Liška, DrSc. podporil vedenie fakulty vo zvolenej stratégii, ktorá sa v príprave
žiadostí o grantové úlohy má sa opierať o integráciu z inými súčasťami univerzity alebo súčasťami
realizujúcimi výskum v podobných oblastiach ako FZ.
Hlasovanie:
 za
 proti
 zdržal sa hlasovania

- 16 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 04/1-VR FZ 2016
VR FZ schvaľuje bez pripomienok predloženú Správu o vedecko-výskumnej činnosti Fakulty
zdravotníctva TnUAD za rok 2015.
K bodu 7
Edičná činnosť Fakulty zdravotníctva TnUAD
(Predkladá: prodekanka pre VVaMV FZ TnUAD)
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD. predstavila Správu za edičnú činnosť fakulty za rok 2015
a Plán edičnej činnosti na rok 2016. Prodekanka vyzdvihla profesionálny a seriózny prístup
zamestnancov FZ pri príprave vysokoškolských učebníc i edícii vedeckého časopisu Zdravotnícke
listy. V roku 2015 bolo spolu vydaných 12 vysokoškolských učebníc, pričom 8 z nich bolo
financovaných v rámci riešenia projektu financovaného z EŠF a 4 vysokoškolské učebnice boli
financované z vlastných zdrojov FZ. Prodekanka pre VVaMV FZ súčasne informovala o zavedení
elektronickej knižnice dostupnej ako pre študentov, tak i pre zamestnancov fakulty ako aj
o možnosti predaja kníh vydaných zo zdrojov fakulty.
Hlasovanie:
 za
 proti
 zdržal sa hlasovania

- 16 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 05/1-VR FZ 2016
VR FZ schvaľuje bez pripomienok predloženú Správu edičnej činnosti Fakulty zdravotníctva
TnUAD.

K bodu 8
Kontrola stavu plnenia dlhodobého zámeru Fakulty zdravotníctva TnUAD
(Predkladá: predsedníčka VR FZ TnUAD)
Predsedníčka VR FZ TnUAD predstavila Dlhodobý zámer FZ TnUAD na roky 2013 až 2020
a konfrontovala ho s realitou. Zmena nastala v strategických cieľoch FZ a to zároveň v otváraní
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nových študijných programov ako aj postgraduálnych študijných programoch. PhDr. Iveta
Matišáková, PhD. konštatovala, že vedenie FZ sa snaží o udržanie akreditácie pre študijné
programy, ktoré sú aktuálne uskutočňované na FZ, čo je dosť náročné v súvislosti s personálnym
obsadením a splnením požiadaviek MŠVVaŠ SR ako aj MZ SR a kritérií pre akreditáciu.
V akademickom roku 2016/2017 bude fakulta otvárať nový študijný program Verejné
zdravotníctvo, ktorý bol úspešne akreditovaný v komplexnej akreditácii.
Dekanka FZ informovala o priebehu reakreditácie postgraduálnych študijných programov
špecializačný študijný program v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
pre zdravotnícke povolanie sestra a špecializačný študijný program v špecializačnom odbore
ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra a poukázala na
zámer akreditácie - špecializačný študijný program v špecializačnom odbore ošetrovateľská
starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva, špecializačný študijný program v špecializačnom
odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, špecializačný študijný program v špecializačnom
odbore fyzioterapia – fyzioterapia v športe a telovýchove.
V dlhodobom zámere v oblasti vedy a výskumu predstavila zámer existencie troch centier FZ:
Centrum pre hyperbarickú oxygenoterapiu, Centrum kvality života a Centrum bioštatistických
aplikácii.
Následne doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. predstavil vedecké zameranie Centra kvality života a
RNDr. Vladimír Meluš, PhD., predstavil zámer pre Centrum bioštatistických aplikácii.
Centrum pre hyperbarickú oxygenoterapiu predstavila RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD. nielen
z pohľadu vedecko-výskumnej činnosti, ale aj z hľadiska administratívno-technického
zabezpečenia. Členovia VR FZ boli informovaní aj o záujme zahraničných inštitúcií
o medzinárodnú spoluprácu s centrom ako aj o pripravovaných nových vedeckých projektoch,
ktoré súvisia s činnosťou centra.
PhDr. Iveta Matišáková, PhD. potvrdila náročnosť fungovania Centra pre hyperbarickú
oxygenoterapiu z hľadiska finančného zabezpečenia prevádzky centra a hľadania možnosti
udržateľnosti projektu, ako aj z hľadiska personálneho zabezpečenia.
Predsedníčka VR FZ TnUAD konštatovala stav a reálne plnenie dlhodobého zámeru FZ
a navrhované zmeny navrhla zapracovať do predstaveného materiálu, ktorý následne bude
schválený na AS FZ.
Uznesenie 06/1-VR FZ 2016
VR FZ berie na vedomie informácie o stave plnenia dlhodobého zámeru Fakulty zdravotníctva
TnUAD, predložený materiál navrhuje aktualizovať, zrevidovať ciele a plány FZ vo všetkých
oblastiach.
K bodu 9
Personálne zloženie členov prijímacej komisie pre uchádzačov, ktorí budú prijatí pre
akademický rok 2016-2017
(Predkladá: prodekanka pre VVČ FZ TnUAD)
Na základe požiadaviek vnútorného systému kvality PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
predstavila a zdôvodnila zloženie členov prijímacej komisie pre uchádzačov, ktorí budú prijatí pre
akademický rok 2016-2017.
Hlasovanie:
 za
 proti
 zdržal sa hlasovania

- 16 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.
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Uznesenie 07/1-VR FZ 2016
VR FZ schvaľuje predložený materiál bez pripomienok.
K bodu 10
Personálne zloženia členov štátnicových komisií pre I a II. stupeň vysokoškolského vzdelávania
a pre rigorózne konanie pre akademický rok 2016-2017
(Predkladá: prodekanka pre VVČ FZ TnUAD)
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. predložila zoznam členov štátnicových komisií pre I. a II.
stupeň vysokoškolského vzdelávania a pre rigorózne konanie pre akademický rok 2016-2017.
Hlasovanie:
 za
 proti
 zdržal sa hlasovania

- 16 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 08/1-VR FZ 2016
VR FZ schvaľuje bez pripomienok predložený zoznam členov štátnicových komisií pre I. a II.
stupeň vysokoškolského vzdelávania a pre rigorózne konanie pre akademický rok 2016-2017.
K bodu 11
Informácie o výsledkoch komplexnej akreditácie
(Predkladá: predsedníčka VR FZ TnUAD)
Predsedníčka VR FZ TnUAD predložila členom VR FZ priebeh akreditačného procesu na FZ
a vysvetlila dôvody pozastavenia akreditácie pre II. stupeň vysokoškolského vzdelania v študijnom
programe Ošetrovateľstvo.
Uznesenie 09/1-VR FZ 2016
VR FZ berie na vedomie informácie o výsledkoch komplexnej akreditácie na FZ TnUAD
K bodu 12
Rokovací poriadok Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne
(Predkladá: predsedníčka VR FZ TnUAD)
Dekanka FZ predložila VR FZ upravený rokovací poriadok VR FZ, ktorý prešiel úpravami a bol
zosúladený tak, aby korešpondoval so Zákonom o vysokých školách a Rokovacím poriadkom VR
TnUAD. Nový rokovací poriadok VR FZ TnUAD nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia VR
FZ, čiže 08.06.2016.
Hlasovanie:
 za
 proti
 zdržal sa hlasovania

- 16 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 10/1-VR FZ 2016
VR FZ schvaľuje bez pripomienok predložený nový rokovací poriadok VR FZ.
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K bodu 13
Rôzne
prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. Informoval prítomných o stretnutí s kultúrnym atašé ruskej
ambasády v SR a záujme ruských univerzít o spoluprácu s TnUAD v oblasti vedy a výskumu. Pán
prorektor apeloval na vedenie FZ o zmapovanie ruských univerzít a uvažovaní o spolupráci
s niektorými z nich v oblasti vedy a výskumu.
prof. Ing. Marek Liška, DrSc. uvažoval o spôsobe riešenia problému garantov pre odbor
ošetrovateľstva.
MUDr. Marek Káčerik, PhD. konštatoval dobrú spoluprácu vedenia Fakulty zdravotníctva
s vedením Fakultnej nemocnice Trenčín.
MUDr. Ľudmila Bučková, MPH poďakovala vedeniu FZ TnUAD za dobrú spoluprácu z RÚVZ
v Trenčíne a zdôraznila snahu vyučujúcich FZ venovať sa maximálne každému študentovi, čo sa
významný spôsobom sa prejavilo na štátnych záverečných skúškach v odbore LVMZ, kde študenti
preukázali vysokú úroveň vedomostí vo svojom odbore. Ďalej riaditeľka RÚVZ v Trenčíne
privítala otvorenie nového študijného odboru Verejné zdravotníctvo na FZ, a zdôraznila potrebu
takéhoto študijného programu najmä v externej forme štúdia.
K bodu 14
Ukončenie
Predsedníčka VR FZ PhDr. Iveta Matišáková, PhD. poďakovala všetkým prítomným
spoluprácu a ukončila zasadnutie VR FZ.
Zapísal:
PhDr. Pavel Grabczak, PhD.
tajomník VR FZ TnUAD
Overili:
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
členovia VR FZ TnUAD
PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
Predsedníčka VR FZ TnUAD
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