Zápisnica zo zasadnutia
Vedeckej rady FZ TnUAD
Termín a miesto:
15. máj 2018 o 13:00 hod. v priestoroch Fakulty zdravotníctva (blok E, miestnosť JL205,
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.; PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.; RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.;
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.; RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH; PhDr. Pavel
Grabczak, PhD.
Prizvaní študenti: Ľubica Kupková, Patrik Kulišiak
Ospravedlnení:
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. Dagmar Mastiliaková, PhD.; MUDr. Ľudmila Bučková, MPH;

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. Výročná správa Fakulty zdravotníctva za rok 2017
(Predkladá: predseda VR FZ TnUAD)
5. Správa o vedecko-výskumnej činnosti Fakulty zdravotníctva TnUAD za rok 2017
(Predkladá: prodekanka pre VVaMV FZ TnUAD)
6. Edičná činnosť Fakulty zdravotníctva TnUAD
(Predkladá: prodekanka pre VVaMV FZ TnUAD)
7. Kontrola stavu plnenia dlhodobého zámeru Fakulty zdravotníctva TnUAD
(Predkladá: predseda VR FZ TnUAD)
8. Schválenie akreditačného spisu študijného programu Verejné zdravotníctvo II. stupeň vysokoškolského vzdelávania, denná a externá forma štúdia (Predkladá:
predseda VR FZ TnUAD)
9. Návrh zmien podmieňujúcich predmetov v informačných listoch predmetov
študijného programu Fyzioterapia I. stupeň, denná aj externá forma štúdia
(Predkladá: prodekanka pre VaV FZ TnUAD)
10. Zmeny v učebných plánoch a informačných listoch v študijnom programe Verejné
zdravotníctvo I. stupeň vysokoškolského vzdelávania, denná a externá forma štúdia
(Predkladá: prodekanka pre VaV FZ TnUAD)
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11. Personálne zloženie prijímacej komisie pre uchádzačov, ktorí budú prijatí pre
akademický rok 2018/2019 (Predkladá: prodekanka pre VaV FZ TnUAD)
12. Personálne zloženie štátnicových komisií pre akademický rok 2017/2018 (Predkladá:
prodekanka pre VaV FZ TnUAD)
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,
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 návrhu študijného programu Verejné zdravotníctvo 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. Zdenka Krajčovičová, PhD. a RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH.
Hlasovanie:
• za
• proti
• zdržal sa hlasovania

- 13 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 01/1-VR FZ 2018
VR FZ schválila overovateľov zápisnice: RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.; 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
a navrhla doplniť program o bod odovzdanie menovacieho dekrétu za člena VR FZ PhDr.
Nikolete Poliakovej, PhD.
K predloženému programu s návrhom doplnenia programu neboli podané žiadne pripomienky.
Hlasovanie:
• za
• proti
• zdržal sa hlasovania

- 13 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 02/1-VR FZ 2018
VR FZ schválila navrhnutý program zasadnutia VR FZ s návrhom doplnenia programu o bod
odovzdania menovacieho dekrétu za člena VR FZ PhDr. Nikolete Poliakovej, PhD.
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K doplnenému bodu
Odovzdanie menovacieho dekrétu členovi VR FZ
(Predkladá: predsedníčka VR FZ TnUAD)
Predsedníčka VR FZ PhDr. Iveta Matišáková, PhD. odovzdala menovací dekrét za člena VR
FZ PhDr. Nikolete Poliakovej, PhD. a popriala novo menovanému členovi VR FZ veľa
úspechov.
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: 2/VR-FZ/2017
z predchádzajúceho zasadnutia VR FZ a zápisnice z hlasovaní per rollam: 3/VR-FZ/2017 a
4/VR-FZ/2017. Predsedníčka VR FZ PhDr. Iveta Matišáková, PhD. zdôvodnila nevyhnutnosť
rozhodnutia hlasovania korešpondenčnou formou v predchádzajúcich dvoch prípadoch
a následne konštatovala, že všetky stanovené úlohy vyplývajúce z vyššie uvedených zápisníc
boli splnené.
Hlasovanie:
• za
• proti
• zdržal sa hlasovania

- 13 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 03/1-VR FZ 2018
VR FZ schvaľuje predložené zápisnice bez pripomienok.
K bodu 4
Výročná správa Fakulty zdravotníctva za rok 2017
(Predkladá: predsedníčka VR FZ TnUAD)
Predsedníčka VR FZ PhDr. Iveta Matišáková, PhD. predložila Výročnú správu Fakulty
zdravotníctva TnUAD v Trenčíne za rok 2017.
Predstavila najdôležitejšie body a konštatovala, že výročná správa bola prerokovaná v kolégiu
dekanky dňa 11. apríla 2018 a schválená na zasadnutí Akademického senátu FZ TnUAD
v Trenčíne dňa 19. apríla 2018.
Správa obsahuje organizačnú štruktúru fakulty, činnosť katedier fakulty, vzdelávanie,
hodnotenie vzdelávania na fakulte, hodnotenie kvality výučby podľa zavedeného vnútorného
systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a medzinárodných noriem a
smerníc ESG, vedu a výskum a všetky aktivity realizované na Fakulte zdravotníctva v roku
2017.
Uznesenie 04/1-VR FZ 2018
VR FZ zhodnotila, prerokovala a berie na vedomie Výročnú správu Fakulty zdravotníctva za
rok 2017.
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K bodu 5
Správa o vedecko-výskumnej činnosti Fakulty zdravotníctva TnUAD za rok 2017
(Predkladá: prodekanka pre VVaMV FZ TnUAD)
Prodekanka pre VVaMV FZ RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD. predstavila Správu o vedeckovýskumnej činnosti Fakulty zdravotníctva TnUAD za rok 2017. Správa bola napísaná podľa
platných formulárov vnútorného systému zabezpečovania kvality TnUAD.
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD. predstavila jednotlivé súčasti správy o vedecko-výskumnej
činnosti fakulty: publikačnú činnosť Fakulty zdravotníctva za rok 2017 - poukázala na
udržujúci sa trend v tejto činnosti fakulty, citácie, mobilitu pracovníkov a študentov FZ,
grantovú úspešnosť, kvalitu výskumnej infraštruktúry fakulty, ocenenia vedeckopedagogických pracovníkov fakulty a aktivitu fakulty v rámci organizovania konferencií a
odborných seminárov.
Dekanka PhDr. Iveta Matišáková, PhD. doplnila, že grantová úspešnosť fakulty z pohľadu
získania nových grantov je aj naďalej náročná pre fakultu, prihliadajúc na charakter
znevýhodnenia nelekárskych odborov voči lekárskym a farmaceutickým vedám. Následne
predstavila projektovú činnosť FZ v jednotlivých projektových agentúrach, ďalšie plány
a očakávania. Zároveň konštatovala, že napriek týmto znevýhodneniam sa Fakulta
zdravotníctva zapája do grantových výziev a predkladá ďalšie návrhy projektov.
Uznesenie 05/1-VR FZ 2018
VR FZ zhodnotila, prerokovala a berie na vedomie Správu o vedecko-výskumnej činnosti
Fakulty zdravotníctva TnUAD za rok 2017.

K bodu 6
Edičná činnosť Fakulty zdravotníctva TnUAD
(Predkladá: prodekanka pre VVaMV FZ TnUAD)
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD. predstavila Správu za edičnú činnosť fakulty za rok 2017
a Plán edičnej činnosti na rok 2018. Správa bola vypracovaná v súlade s vnútorným systémom
zabezpečovania kvality TnUAD. Prodekanka pre VVaMV FZ TnUAD vyzdvihla profesionálny
a zodpovedný prístup zamestnancov FZ pri príprave vysokoškolských učebníc a edícii
vedeckého časopisu Zdravotnícke listy. Zdôraznila, že v edičnej činnosti má fakulta dve
priority. Prvou z nich je udržanie nastavenej úrovne kvality vydávaných článkov v časopise
Zdravotnícke listy. Časopis sa nachádza v štádiu hodnotenia do evidencie v databáze Scopus.
Druhou prioritou FZ v edičnej činnosti je aj naďalej vytváranie vysokoškolských učebníc pre
zlepšenie kvality vyučovania a zjednodušenie dostupnosti študijnej literatúry pre študentov
nelekárskych zdravotníckych odborov.
Uznesenie 06/1-VR FZ 2018
VR FZ zhodnotila, prerokovala a berie na vedomie predloženú Správu o edičnej činnosti
Fakulty zdravotníctva TnUAD bez pripomienok.
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K bodu 7
Kontrola stavu plnenia dlhodobého zámeru Fakulty zdravotníctva TnUAD
(Predkladá: predseda VR FZ TnUAD)
Predsedníčka VR FZ TnUAD predstavila Dlhodobý zámer FZ TnUAD na roky 2013 až 2020,
zrekapitulovala kľúčové zmeny v smerovaní fakulty. Poukázala na plány a dosiahnuté ciele FZ
v realizácii nových študijných programov. Informovala prítomných o procese akreditácie
študijného programu Fyzioterapia II. stupeň vysokoškolského štúdia. Následne oboznámila
členov VR FZ so zmenou garanta v študijnom programe Fyzioterapia, I. stupeň štúdia
v súvislosti s dosiahnutím veku súčasného garanta študijného programu. Dekanka PhDr. Iveta
Matišáková, PhD. poukázala na všetky špecifiká pri schvaľovaní akreditačných spisov pre nové
študijné programy. Zároveň predsedníčka VR FZ TnUAD predstavila legislatívnu zmenu
v oblasti certifikačných špecializačných študijných programov a konštatovala, že legislatívne
zmeny neumožnia pokračovať v Špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore
ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgia v zdravotníckom povolaní sestra.
Vzdelávanie v Špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore ošetrovateľská
starostlivosť v psychiatrii bude na fakulte pokračovať aj v nasledujúcom akademickom roku.
Prítomní členovia VR FZ boli informovaní o plánoch priestorového zabezpečenia výučby na
fakulte ako aj zmeny sídla FZ v priebehu dvoch rokov.
FZ v rámci skvalitnenia klinickej praxe vo všetkých študijných programoch podpísala ďalšie
zmluvy o spolupráci so špecializovanými pracoviskami, ktoré umožnia študentom nadobudnúť
nevyhnutné praktické zručnosti.
Uznesenie 07/1-VR FZ 2018
VR FZ prerokovala a berie na vedomie stav plnenia dlhodobého zámeru Fakulty zdravotníctva
TnUAD.
K bodu 8
Schválenie akreditačného spisu študijného programu Verejné zdravotníctvo II. stupeň
vysokoškolského vzdelávania, denná a externá forma štúdia
(Predkladá: predseda VR FZ TnUAD)
PhDr. Iveta Matišáková, PhD. prezentovala akreditačný spis študijného programu Verejné
zdravotníctvo II. stupeň vysokoškolského vzdelávania, v dennej a externej forme štúdia,
predstavila vedecko-pedagogickú charakteristiku garanta študijného programu: prof. MUDr.
Vladimíra Oleára, CSc. a ďalších vysokoškolských učiteľov vo funkcii docent, ktorí sa
podieľajú na zabezpečovaní študijného programu: doc. MUDr. Rastislava Maďara, PhD. a doc.
MUDr. Máriu Štefkovičovú, PhD., MPH.
Akreditačný spis bol pripravený podľa požiadaviek MZ SR a akreditačnej komisie.
Pri tvorbe študijného plánu študijného programu Verejné zdravotníctvo boli predmety
koncipované tak, aby rozšírili informácie a poznatky absolventov I. stupňa študijného odboru
Verejné zdravotníctvo a zároveň boli vyučované kvalifikovanými odborníkmi z praxe v oblasti
verejného zdravotníctva.
Predsedníčka VR informovala členov VR FZ o požiadavkách k akreditácii študijného
programu, špecifikách výučby, kritériách prijatia uchádzačov, špecifikách klinickej praxe, o
zmluvách s inštitúciami za účelom vykonávania klinickej praxe v odbore verejné
zdravotníctvo; o priestorovom, materiálnom a technickom zabezpečení študijného programu.
Doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH doplnila predsedníčku VR FZ zdôrazňujúc, že
akreditačný spis bol koncipovaný tak, aby absolventov študijného odboru verejné zdravotníctvo
pripravil čo najlepšie do praxe v sektore verejného zdravotníctva.
Hlasovanie:
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•
•
•

za
proti
zdržal sa hlasovania

- 13 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 08/1-VR FZ 2018
VR FZ schvaľuje predložený akreditačný spis študijného programu Verejné zdravotníctvo
II. stupeň vysokoškolského vzdelávania, denná a externá forma štúdia.
K bodu 9
Návrh zmien podmieňujúcich predmetov v informačných listoch predmetov študijného
programu Fyzioterapia I. stupeň, denná aj externá forma štúdia
(Predkladá: prodekanka pre VaV FZ TnUAD)
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. predložila zmeny v informačných listoch predmetov
v študijnom programe Fyzioterapia I. stupeň. Prodekanka pre VaV FZ TnUAD vysvetlila a
zdôvodnila členom VR FZ predkladané zmeny v informačných listoch.
Hlasovanie:
• za
• proti
• zdržal sa hlasovania

- 13 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 09/1-VR FZ 2018
VR FZ schvaľuje návrh zmien podmieňujúcich predmetov v informačných listoch predmetov
študijného programu Fyzioterapia I. stupeň, denná aj externá forma štúdia.

K bodu 10
Zmeany v učebných plánoch a informačných listoch v študijnom programe Verejné
zdravotníctvo I. stupeň vysokoškolského vzdelávania, denná a externá forma štúdia
(Predkladá: prodekanka pre VaV FZ TnUAD)
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. predložila zmeny v učebných plánoch a informačných listoch
v študijnom programe Verejné zdravotníctvo. Prodekanka pre VaV FZ TnUAD zdôvodnila
členom VR FZ predkladané zmeny, ktoré umožnia zjednotiť výučbu so študijnými programami
realizovanými na fakulte.
Hlasovanie:
• za
• proti
• zdržal sa hlasovania

- 13 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 10/1-VR FZ 2018
VR FZ schvaľuje návrh zmien v učebných plánoch a informačných listoch v študijnom
programe Verejné zdravotníctvo I. stupeň vysokoškolského vzdelávania denná a externá forma
štúdia.

K bodu 11
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Personálne zloženie prijímacej komisie pre uchádzačov, ktorí budú prijatí pre akademický
rok 2018/2019
(Predkladá: prodekanka pre VaV FZ TnUAD)
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. predstavila personálne zloženie prijímacej komisie pre
uchádzačov, ktorí budú prijatí pre akademický rok 2018/2019. Následne informovala členov
VR o stave a počtoch prihlášok uchádzačov na jednotlivé študijné programy na FZ pre
akademický rok 2018/2019.
Hlasovanie:
• za
• proti
• zdržal sa hlasovania

- 13 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 11/1-VR FZ 2018
VR FZ schvaľuje návrh personálneho zloženia prijímacej komisie pre uchádzačov, ktorí budú
prijatí pre akademický rok 2018/2019.

K bodu 12
Personálne zloženie štátnicových komisií pre akademický rok 2017/2018
(Predkladá: prodekanka pre VaV FZ TnUAD)
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. predložila zoznam členov štátnicových komisií pre
akademický rok 2017/2018. Prodekanka pre VaV FZ vyzdvihla variabilnosť komisií a zároveň
konštatovala, že opätovné schválenie personálneho zloženia štátnicových komisií pre
akademický rok 2017/2018 bolo podmienené zmenami v personálnom obsadení na fakulte.
Hlasovanie:
• za
• proti
• zdržal sa hlasovania

- 13 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 12/1-VR FZ 2018
VR FZ schvaľuje návrh personálneho zloženia štátnicových komisií pre akademický rok
2017/2018.

K bodu 13
Rôzne
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. informoval prítomných o situácii na iných fakultách zdravotníctva
pri akreditácii certifikačných špecializačných študijných programov a akreditácii nových
študijných programov. Doc. MUDr. J. Bielik, CSc. zdôraznil dôležitosť spolupráce fakulty
s fakultnou nemocnicou, ktorá je významnou súčasťou pri výučbe klinickej praxe
v nelekárskych študijných odboroch.
MUDr. Marek Káčerik, PhD. vyzdvihol nevyhnutnosť spolupráce Fakulty zdravotníctva
a Fakultnej nemocnice Trenčín.
K bodu 14
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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:
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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