Zápisnica zo zasadnutia
Vedeckej rady FZ TnUAD
Termín a miesto:
26. maj 2015 o 13:30 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. Hana Padyšáková, PhD.; doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH; doc. MUDr.
Ján Bielik, CSc.; doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.; doc. MUDr. Juraj Čelko, CSc.; Mgr.
Elena Štefíková, MPH; doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD.; MUDr. Marek Káčerík, PhD.;
PhDr. Iveta Matišáková, PhD.; MUDr. Ľudmila Bučková, MPH; MUDr. Marián Kaščák, PhD.;
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.; PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.; RNDr. Vladimír Meluš,
PhD., MPH; PhDr. Pavel Grabczak, PhD.
Ospravedlnení:
prof. Ing. Marek Liška, DrSc.; MUDr. Marián Kaščák, PhD.; doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.;
Neprítomní:
prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.; MUDr. Marek Káčerík, PhD.;

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu VR FZ
(Predkladá: predseda VR FZ TnUAD)
3. Kontrola zápisnice a plnenia úloh z predchádzajúcej VR FZ a hlasovaní per rollam
(Predkladá: predseda VR FZ TnUAD)
4. Výročná správa Fakulty zdravotníctva za rok 2014
(Predkladá: prodekanka pre VVČ FZ TnUAD)
5. Správa o vedecko-výskumnej činnosti Fakulty zdravotníctva TnUAD za rok 2014
(Predkladá: prodekanka pre VVaMV FZ TnUAD)
6. Kontrola stavu plnenia dlhodobého zámeru Fakulty zdravotníctva TnUAD (Predkladá:
predseda VR FZ TnUAD)
7. Edičná činnosť Fakulty zdravotníctva TnUAD (Predkladá: prodekanka pre VVaMV FZ
TnUAD)
8. Schválenie personálneho zloženia členov prijímacej komisie pre akademický rok 20152016 (Predkladá: prodekanka pre VVČ FZ TnUAD)
9. Schválenie personálneho zloženia členov štátnicových komisií pre I a II. stupeň
vysokoškolského vzdelávania a pre rigorózne konanie pre akademický rok 2015-2016
(Predkladá: prodekanka pre VVČ FZ TnUAD)
10. Návrh študijných programov FZ TnUAD predkladaných do komplexnej akreditácie –
doplnenie materiálu (Predkladá: prodekanka pre VVČ FZ TnUAD)
11. Rôzne
12. Ukončenie

K bodu 1
Otvorenie
Zasadnutie Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva (ďalej VR FZ) otvoril a viedol predseda vedeckej
rady doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., ktorý ospravedlnil nezúčastnených členov VR FZ a konštatoval
uznášaniaschopnosť VR FZ. Za overovateľa zápisnice zo zasadnutia VR FZ boli určení doc.
MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH; RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
K bodu 2
Schválenie programu VR FZ
(Predkladá: predseda VR FZ TnUAD)
Predseda VR FZ doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., predložil program zasadnutia VR FZ.
Hlasovanie:
 za
- 14 hlasov,
 proti
- 0 hlasov,
 zdržal sa hlasovania
- 0 hlasov.
Uznesenie 01/2-VR FZ 2015
VR FZ schvaľuje navrhnutý program zasadnutia.
K bodu 3
Kontrola zápisnice a plnenia úloh z predchádzajúcej VR FZ a hlasovaní per rollam
(Predkladá: predseda VR FZ TnUAD)
Predseda VR FZ konštatoval, že všetky stanovené úlohy boli splnené.
Doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. poďakoval všetkým členom VR za pohotové a operatívne hlasovanie
per rollam v jednotlivých bodoch počas akademického roka.
Hlasovanie:
 za
 proti
 zdržal sa hlasovania

- 14 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 02/2-VR FZ 2015
VR FZ berie na vedomie predložené informácie o stave plnenia úloh z predchádzajúcej vedeckej
rady a hlasovania per rollam s konštatovaním, že všetky prislúchajúce úlohy boli splnené.
K bodu 4
Výročná správa Fakulty zdravotníctva za rok 2014
(Predkladá: prodekanka pre VVČ FZ TnUAD)
Prodekanka pre VVČ FZ TnUAD PhDr. Iveta Matišáková, PhD. predložila Výročnú správu
Fakulty zdravotníctva za rok 2014. Prodekanka konštatovala, že výročná sprava prešla schválením
na Akademickom senáte a kolégium dekana, a zhrňuje atribúty hodnotiace výchovno-vzdelávacej
činnosti fakulty podľa zavedeného na univerzite vnútorného systému kvality vysokej školy a
medzinárodných noriem a smerníc ESG. PhDr. Iveta Matišáková, PhD. podotkla, že hodnotenia
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študentov výchovno-vzdelávacej činnosti fakulty boli zapracovane do výročnej správy a vo väčšine
prípadov boli to pozitívne hodnotenia. V prípade negatívnych hodnotení vedenie fakulty snaží sa
postupne odstraňovať vyskytujúce sa nedostatky. Prodekanka pre VVČ FZ prezentovala v skratke
špecifika klinickej praxe a výsledky zapojenia sa fakulty do programu Erazmus+, zhodnotila
súčasný stav a načrtla budúcu víziu a plány fakulty zdravotníctva v rozvoji programu mobilít.
Predseda VR FZ doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. otvoril diskusiu
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. vyzdvihol význam programu Erazmus+ pre fakultu, ktorý má vplyv
na výsledky zároveň vo výchovno-vzdelávacej ako aj vedeckej činnosti Fakulty zdravotníctva.
Následne dekan vyzdvihol spoluprácu z Fakultnou nemocnicu Trenčín a Regionálnym úradom
verejného zdravotníctva v Trenčíne.
Vo výchovno-vzdelávacej činnosti fakulty dekan konštatoval pretrvávajúci záujem uchádzačov
o štúdium na Fakulte zdravotníctva, čo sa odráža v počte prihlášok na akad. rok 2015/2016
v študijných programoch: Fyzioterapia - 120 uchádzačov; Ošetrovateľstvo (I. stupeň) – 70; LVMZ
– 22; Ošetrovateľstvo (II. stupeň) – 65.
PhDr. Iveta Matišáková, PhD. konštatovala, že pokles uchádzačov v študijných programe
Fyzioterapia je spôsobený novinkou v prijímacích skúškach, kde uchádzači o štúdium v tomto
odbore musia sa preukázať aj fyzické predpoklady.
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. konštatoval, že Fakulta zdravotníctva si udržala určitú úroveň
kvality, čo sa prejavuje aj na prihláškach na prijímacie konanie.
Hlasovanie:
 za
 proti
 zdržal sa hlasovania

- 14 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 03/2-VR FZ 2015
VR FZ schvaľuje predložený materiál „Výročná správa Fakulty zdravotníctva za rok 2014“ bez
pripomienok

K bodu 5
Správa o vedecko-výskumnej činnosti Fakulty zdravotníctva TnUAD za rok 2014
(Predkladá: prodekanka pre VVaMV FZ TnUAD)
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., prodekanka pre VVaMV FZ, predstavila Správu o vedeckovýskumnej činnosti Fakulty zdravotníctva TnUAD za rok 2014, poukazujúc na to, že správa bola
predstavená v inej, neštandardnej forme, ktorá vyplýva z formulárov vnútornej kvality záväzných
na univerzite v rámci zavedenia Systému kvality na univerzite.
Prodekanka pre VVaMV FZ predstavila špecifiká publikačnej činnosti v oblasti nelekárskych vied
a zároveň poukázala na problém úzkej kategorizácie publikačnej činnosti vyšších kategórií, ale
napriek tomu konštatovala nárast kvality publikačnej činnosti zamestnancov fakulty za rok 2014.
Citačný index na fakulte za rok 2014 bol na primeranej úrovni. RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.,
konštatovala, že grantová úspešnosť je slabou stránkou fakulty prehľadajúc na charakter vedného
odboru a informovala členov VR o prijatých opatreniach na zvýšenie grantovej aktivity. Okrem
toho prodekanka informovala o riešení projektov zo ŠF EÚ – predovšetkým Hyperbarickej
oxygenoterapie („Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie“)
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a plán vedeckej činnosti FZ v súvislosti s fázou udržateľnosti projektu, tak aby boli splnené
merateľné ukazovatele úspešnosti projektu. Následne bol predstavený projekt „Trenčianska
univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie“, v rámci
ktorého zamestnanci FZ pripravujú učebnice pre výučbu nosných predmetov v ponúkaných
študijných programoch na FZ.
Následné boli predstavené najlepšie dosiahnuté výsledky a ocenenia vo vedeckej činnosti vedeckopedagogických pracovníkov FZ
Predseda VR FZ doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. otvoril diskusiu:
prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. ocenil prácu zamestnancov FZ v snahe o zvýšenie kvality
vedeckých výstupov napriek pedagogickej zaťaží.
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. konštatoval, že FZ v organizovaní konferencií a vedeckých podujatí
nadobudla určitú stabilitu a štandard, ktorý sa snaží udržať a zvýšiť kvalitu organizovaných
podujatí.
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD. vyzdvihla postup v publikačnej činnosti pracovníkov FZ, čo
úzko súvisí s vydávaním fakultného vedeckého časopisu „Zdravotnícke listy“, ktorý v roku 2014
bol indexovaný v Bibliographia medica Slovaca a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Hlasovanie:
 za
 proti
 zdržal sa hlasovania

- 14 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 04/2-VR FZ 2015
VR FZ schvaľuje bez pripomienok predloženú Správu o vedecko-výskumnej činnosti Fakulty
zdravotníctva TnUAD za rok 2014
K bodu 6
Kontrola stavu plnenia dlhodobého zámeru Fakulty zdravotníctva TnUAD
(Predkladá: predseda VR FZ TnUAD)
Predseda VR FZ TnUAD predstavil dlhodobý zámer FZ a konfrontoval ho s realitou.
Hlasovanie:
 za
 proti
 zdržal sa hlasovania

- 14 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 05/2-VR FZ 2015
VR FZ berie na vedomie informácie o stave plnenia dlhodobého zámeru Fakulty zdravotníctva
TnUAD schvaľuje predložený materiál s pripomienkou, že dlhodobý zámer FZ TnUAD bude
prepracovaný a predložený na rokovanie najbližšej VR FZ.
K bodu 7
Edičná činnosť Fakulty zdravotníctva TnUAD
(Predkladá: prodekanka pre VVaMV FZ TnUAD)
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Prodekanka pre VVaMV FZ predložila edičnú činnosť FZ a vyzdvihla činnosť Edičnej rady FZ.
Predložená činnosť edičnej rady a jej harmonogram úzko súvisí s riešením projektov na fakulte.
Edičná rada zameriava sa predovšetkým na vydávanie vysokoškolských učebníc a ich špecifikáciu
tak, aby uľahčiť študentom prípravu na štúdium.
Hlasovanie:
 za
 proti
 zdržal sa hlasovania

- 14 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 06/2-VR FZ 2015
VR FZ schvaľuje predložený materiál bez pripomienok.
K bodu 8
Schválenie personálneho zloženia členov prijímacej komisie pre akademický rok 2015-2016
(Predkladá: prodekanka pre VVČ FZ TnUAD)
Na základe požiadaviek systému vnútornej kvality PhDr. Iveta Matišáková, PhD. predstavila
zloženie členov prijímacej komisie pre akademický rok 2015-2016.
Hlasovanie:
 za
 proti
 zdržal sa hlasovania

- 14 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 07/2-VR FZ 2015
VR FZ schvaľuje predložený materiál bez pripomienok.
K bodu 9
Schválenie personálneho zloženia členov štátnicových komisií pre I a II. stupeň vysokoškolského
vzdelávania a pre rigorózne konanie pre akademický rok 2015-2016
(Predkladá: prodekanka pre VVČ FZ TnUAD))
PhDr. Iveta Matišáková, PhD. predložila zoznam členov štátnicových komisií pre I a II. stupeň
vysokoškolského vzdelávania a pre rigorózne konanie pre akademický rok 2015-2016
Hlasovanie:
 za
 proti
 zdržal sa hlasovania

- 14 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 08/2-VR FZ 2015
VR FZ schvaľuje bez pripomienok predložený zoznam členov štátnicových komisií pre I a II.
stupeň vysokoškolského vzdelávania a pre rigorózne konanie pre akademický rok 2015-2016
K bodu 10
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