Zápisnica zo zasadnutia
Vedeckej rady FZ TnUAD
Termín a miesto:
04. apríla 2017 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.; 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.; PhDr. 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.
Prizvaní študenti: Ivana Mazúchová, Kristína Sýkorová
Ospravedlnení:
prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.; MUDr. Marián Kaščák, PhD.; doc. PhDr. Helena Koňošová,
PhD.
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu VR FZ
(Predkladá: predseda VR FZ TnUAD)
3. Kontrola zápisnice a plnenia úloh z predchádzajúcej VR FZ
(Predkladá: predseda VR FZ TnUAD)
4. Edičná činnosť Fakulty zdravotníctva TnUAD
(Predkladá: prodekanka pre VVaMV FZ TnUAD)
5. Personálne zloženie prijímacej komisie pre uchádzačov, ktorí budú prijatí pre
akademický rok 2017-2018
(Predkladá: prodekanka pre VVČ FZ TnUAD)
6. Personálne zloženie štátnicových komisií pre akademický rok 2017-2018
(Predkladá: prodekanka pre VVČ FZ TnUAD)
7. Schválenie akreditačného spisu študijného programu Fyzioterapia - II. stupeň
vysokoškolského vzdelávania, denná a externá forma štúdia
(Predkladá: predseda VR FZ TnUAD)
8. Rôzne
9. 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 neprítomných členov VR FZ a zdôvodnila prítomnosť zástupcov študentov.
Prítomnosť študentov vyžaduje Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov pri schvaľovaní akreditačného spisu odboru Fyzioterapia II. stupeň
vysokoškolského vzdelania.
K bodu 1
Voľba overovateľov zápisnice zo zasadnutia VR FZ
Predsedníčka VR FZ PhDr. Iveta Matišáková, PhD., predložila návrh na overovateľov zápisnice:
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. a RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH.
Hlasovanie:
 za
 proti
 zdržal sa hlasovania

- 17 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 01/1-VR FZ 2017
VR FZ schválila overovateľov zápisnice: PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. a RNDr. Vladimír
Meluš, PhD., MPH.
K bodu 2
Schválenie programu VR FZ
(Predkladá: predsedníčka VR FZ TnUAD)
Predsedníčka VR FZ PhDr. Iveta Matišáková, PhD., predložila program zasadnutia VR FZ.
K predloženému programu neboli podané žiadne pripomienky.
Hlasovanie:
 za
 proti
 zdržal sa hlasovania

- 17 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 02/1-VR FZ 2017
VR FZ schválila navrhnutý program zasadnutia VR FZ bez pripomienok.
K bodu 3
Kontrola zápisníc a plnenia úloh z predchádzajúcej VR FZ
(Predkladá: predsedníčka VR FZ TnUAD)
Predsedníčka VR FZ predložila členom VR FZ na schválenie zápisnice: č. 1/VR-FZ/2016 a č.
2/VR-FZ/2016.
PhDr. Iveta Matišáková, PhD. konštatovala, že všetky stanovené úlohy boli splnené, okrem
Uznesenia 06/1-VR FZ 2016, ktoré ukladá aktualizovať dlhodobý zámer FZ TnUAD, zrevidovať
ciele a plány FZ vo všetkých oblastiach. Predsedníčka VR FZ zdôvodnila nesplnenie úlohy
vzhľadom na avizované zmeny Ministerstva zdravotníctva SR v sústave špecializačných odborov
v nelekárskych zdravotníckych povolaniach. Dlhodobý zámer FZ TnUAD po avizovaných
zmenách by mal byť zaktualizovaný a prispôsobený potrebám a situácii vzdelávania
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v nelekárskych študijných špecializačných programoch a následne podložený členom VR na
schválenie na najbližšom riadnom zasadnutí VR FZ.
Hlasovanie:
 za
 proti
 zdržal sa hlasovania

- 17 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 03/1-VR FZ 2017
VR FZ schvaľuje predložené zápisnice a berie na vedomie informácie o stave plnenia úloh
z predchádzajúcej VR FZ.
K bodu 4
Edičná činnosť Fakulty zdravotníctva TnUAD
(Predkladá: prodekanka pre VVaMV FZ TnUAD)
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD. predstavila Správu za edičnú činnosť fakulty za rok 2016
a Plán edičnej činnosti na rok 2017. Správa bola vypracovaná v súlade s vnútorným systémom
kvality zavedeným na TnUAD. Prodekanka pre VVaMV FZ TnUAD vyzdvihla profesionálny
a zodpovedný prístup zamestnancov FZ pri príprave vysokoškolských učebníc a edícii vedeckého
časopisu Zdravotnícke listy. Cieľom vydania vysokoškolských učebníc je zjednodušenie
dostupnosti študijnej literatúry pre študentov nelekárskych zdravotníckych odborov.
V diskusii vystúpili:
PhDr. Iveta Matišáková, PhD., ktorá doplnila predloženú správu a konštatovala, že časť vydanej
literatúry FZ musela zabezpečiť z vlastných finančných zdrojov, zároveň vyjadrila nádej, že po
zvládnutí technických problémov súvisiacich s predajom učebníc, bude FZ môcť zabezpečiť
prístup študentom k študijnej literatúre.
Hlasovanie:
 za
 proti
 zdržal sa hlasovania

- 17 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 04/1-VR FZ 2017
VR FZ schvaľuje predloženú Správu o edičnej činnosti Fakulty zdravotníctva TnUAD bez
pripomienok.
K bodu 5
Personálne zloženie prijímacej komisie pre uchádzačov, ktorí budú prijatí pre akademický rok
2017-2018
(Predkladá: prodekanka pre VVČ FZ TnUAD)
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. predstavila stav prihlášok uchádzačov pre akademický rok 20172018, zároveň informovala členov VR FZ, že prijímacie konanie na FZ sa uskutoční v dňoch 13.14.06.2017 a následne 16.06.2017 zasadnú prijímacie komisie pre jednotlivé študijný programy.
Prodekanka pre VVČ FZ TnUAD zdôvodnila a vysvetlila zloženie prijímacích komisií, kde je
predsedom komisie garant príslušného študijného programu.
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Hlasovanie:
 za
 proti
 zdržal sa hlasovania

- 17 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 05/1-VR FZ 2017
VR FZ schvaľuje predložené zloženie prijímacej komisie pre uchádzačov, ktorí budú prijatí pre
akademický rok 2017-2018.
K bodu 6
Personálne zloženie štátnicových komisií pre akademický rok 2017-2018
(Predkladá: prodekanka pre VVČ FZ TnUAD)
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. predložila zoznam členov štátnicových komisií pre akademický
rok 2017-2018. Prodekanka pre VVČ FZ TnUAD vyzdvihla variabilnosť komisií a zároveň
konštatovala, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom do zoznamu členov boli zaradení noví
členovia, ktorí boli v akademickom roku 2016/2017 prijatí na FZ na plný alebo čiastočný úväzok.
Hlasovanie:
 za
 proti
 zdržal sa hlasovania

- 17 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 06/1-VR FZ 2017
VR FZ schvaľuje predložený zoznam členov štátnicových komisií pre akademický rok 2017-2018
bez pripomienok.
K bodu 7
Schválenie akreditačného spisu študijného programu Fyzioterapia - II. stupeň vysokoškolského
vzdelávania, denná a externá forma štúdia
(Predkladá: predseda VR FZ TnUAD)
Predsedníčka VR FZ prestavila členom VR špecifiká schvaľovania akreditačného spisu v prípade
zdravotníckych nelekárskych odborov, poukazujúc na postup v akreditácii nelekárskych študijných
odborov, ktorý zahŕňa vyjadrenie Ministerstva zdravotníctva SR k akreditovanému študijnému
programu, a až po pozitívnom vyjadrení MZ SR nasleduje vyjadrenie Akreditačnej komisie.
Následne PhDr. Iveta Matišáková, PhD. prezentovala akreditačný spis študijného programu
Fyzioterapia - II. stupeň vysokoškolského vzdelávania, v dennej a externej forme štúdia,
predstavila vedecko-pedagogickú charakteristiku garanta študijného programu: prof. MUDr. Jiří
Klein, FETCS, a spolugaranta: Mgr. Miroslav Černický, PhD. Na základe požiadaviek na splnenie
minimálnej podmienky personálneho zabezpečenia studijního programu druhým docentom je: doc.
MUDr. Juraj Čelko, PhD. a tretím profesorom je prof. MUDr., Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
Pri tvorbe študijného plánu študijného programu Fyzioterapia predmety boli koncipované tak, aby
rozšírili informácie a poznatky absolventov I. stupňa študijného odboru Fyzioterapia a zároveň
vyučované kvalifikovanými fyzioterapeutmi. Predsedníčka VR informovala členov VR FZ
o požiadavkách k akreditácii študijného programu: špecifikách výučby – kontaktné a nekontaktné
hodiny, kontrolovaný praktický výstup, kritériá prijatia uchádzačov, špecifiká klinickej praxe, o
zmluvách so zdravotníckymi zariadeniami na vykonávanie fyzioterapeutickej praxe, o
priestorovom, materiálnom a technickom zabezpečení študijného programu.
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Predsedníčka VR FZ informovala zároveň, že spis bude akreditovaný aj v anglickom jazyku a je
pripravený tak, aby boli splnené všetky požiadavky a legislatívne predpisy MŠVVaŠ SR a MZ SR.
Hlasovanie:
 za
 proti
 zdržal sa hlasovania

- 17 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 07/1-VR FZ 2017
VR FZ schvaľuje akreditačný spis študijného programu Fyzioterapia - II. stupeň vysokoškolského
vzdelávania, denná a externá forma štúdia, bez pripomienok.
K bodu 8
Rôzne
V diskusii vystúpili:
- doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD., informovala prítomných o vytvorení
Akreditačného úradu v ČR a zároveň avizovala zmenu vysokoškolského zákona, kde
akreditácia nového študijného programu by bola garantovaná tímom garantov - špecialistov
príslušného odboru. Podobným legislatívnym smerom by sa mala uberať aj SR.
- doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., informovala členov VR FZ, že pripravovaná zmena
vysokoškolského zákona počíta s funkčnými miestami docentov a profesorov, nakoľko
situácia vo vysokom školstve je taká, že niektoré odbory majú problém s garantmi.
Očakávaná legislatívna zmena by mala priniesť viac kvality vo vzdelávaní a akreditácii
nových študijných programov.
- PhDr. Elena Štefíková, MPH, z pohľadu odboru zdravotníctva v rámci TSK konštatovala
deficit sestier a fyzioterapeutov v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Ich
zamestnanie v spomínaných zariadeniach by zvýšilo kvalitu poskytovanej starostlivosti.
- PhDr. Katarína Gerlichová, PhD., konštatovala, že zdravotnícke a sociálne zariadenia by
mali ísť cestou tzv. „českej stratégie“ kampane medzi študentmi príslušných odborov
s ponukami výhodných bonusov pri zamestnaní v spomínaných zariadeniach.
- MUDr. Marek Káčerik, PhD., informoval, že aj FN Trenčín má deficit sestier na
oddeleniach a klinikách. Benefity pre absolventov FZ by mali mať motivačný charakter,
nakoľko Fakultná nemocnica vzhľadom na svoju geografickú polohu v regióne bude mať
v budúcnosti rastúci výkon v rámci zdravotníckych činností.
- doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., konštatovala, že absolventi I. stupňa
vysokoškolského stupňa majú záujem o ďalšie vzdelávanie, ale nakoľko na Slovensku
nemajú takú možnosť, vzhľadom na legislatívu alebo na ohraničený počet prijatých
uchádzačov, odchádzajú do Českej republiky. Vzhľadom na to akreditácia II. stupňa
vysokoškolského vzdelania v odbore Fyzioterapia je vítaná.
- doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., referoval o stave výskumu v rámci Centra pre výskum kvality
života, vyzdvihol úspechy a zároveň načrtol perspektívu výskumu v rámci spolupráce s FN
Trenčín v témach záverečných prác. Zároveň konštatoval, že uvedená forma spolupráce
bola by výhodná pre FN Trenčín aj FZ TnUAD.
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K bodu 9
Ukončenie
Predsedníčka VR FZ PhDr. Iveta Matišáková, PhD. poďakovala všetkým prítomným za účasť a
spoluprácu a zasadnutie VR FZ ukončila.
Zapísal:
PhDr. Pavel Grabczak, PhD.
tajomník VR FZ TnUAD
Overili:
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
členovia VR FZ TnUAD
PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
predsedníčka VR FZ TnUAD
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