Zápisnica zo zasadnutia
Vedeckej rady FZ TnUAD
Termín a miesto:
22. júna 2017 o 9:30 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. 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.
Ospravedlnení:
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. Ján
Bielik, CSc.; doc. MUDr. Juraj Čelko, CSc.; 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 2016
(Predkladá: predseda VR FZ TnUAD)
5. Správa o vedecko-výskumnej činnosti Fakulty zdravotníctva TnUAD za rok 2016
(Predkladá: prodekanka pre VVaMV FZ TnUAD)
6. Kontrola stavu plnenia dlhodobého zámeru Fakulty zdravotníctva TnUAD (Predkladá:
predseda VR FZ TnUAD)
7. Zmeny v učebných plánoch v študijnom programe Fyzioterapia I. stupeň vysokoškolského
vzdelávania (Predkladá: prodekanka pre VVČ FZ TnUAD)
8. Zmeny v informačných listoch v študijnom programe Verejné zdravotníctvo I. stupeň
vysokoškolského vzdelávania (Predkladá: prodekanka pre VVČ FZ TnUAD)
9. Podmienky prijatia na štúdium v študijných programoch Fakulty zdravotníctva TnUAD v
Trenčíne na akademický rok 2018/2019 – úprava v bakalárskych študijných programoch
Ošetrovateľstvo, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Verejné zdravotníctvo
(zmeny oproti AS) (Predkladá: prodekanka pre VVČ FZ TnUAD)
10. Rôzne
11. 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. Konštatovala uznášania schopnosť VR FZ prítomnosťou
nadpolovičnej väčšiny členov VR FZ.
K bodu 1
Voľba overovateľov zápisnice zo zasadnutia VR FZ
Predsedníčka VR FZ PhDr. Iveta Matišáková, PhD., predložila návrh na overovateľov zápisnice:
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.; RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH.
Hlasovanie:
 za
 proti
 zdržal sa hlasovania

- 11 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 01/2-VR FZ 2017
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.
K predloženému programu neboli podané žiadne pripomienky.
Hlasovanie:
 za
 proti
 zdržal sa hlasovania

- 11 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 02/2-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 zápisnicu: č. 1/VR-FZ/2017 a
konštatovala, že všetky stanovené úlohy boli splnené.
Hlasovanie:
 za
 proti
 zdržal sa hlasovania

- 11 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 03/2-VR FZ 2017
VR FZ schvaľuje predloženú zápisnicu bez pripomienok.
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K bodu 4
Výročná správa Fakulty zdravotníctva za rok 2016
(Predkladá: predsedníčka VR FZ TnUAD)
Predsedníčka VR FZ PhDr. Iveta Matišáková, PhD. predložila Výročnú správu Fakulty
zdravotníctva za rok 2016.
Predstavila najdôležitejšie body a konštatovala, že výročná správa bola prerokovaná v kolégiu
dekana dňa 26. apríla 2017 a schválená v akademickom senáte dňa 25. mája 2017.
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.
Na záver dekanka vyzdvihla úspechy našich študentiek v celoslovenskej súťaži študentov 3.
ročníkov denného štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo a diplomovaná všeobecná sestra na
Slovensku „Florence roka 2016“. Súťaž vyhrala študentka FZ Nikola Tomanová.
V diskusii vystúpili:
- MUDr. Marián Kaščák, PhD. vyzdvihol vysokú úroveň praxe študentov vo FN Trenčín
v porovnaní s inými vysokými školami v nelekárskych odboroch a navrhol tento fakt
zakomponovať do výročnej správy,
- doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH konštatovala, že prax v súčasnej podobe
v odbore LVMZ má veľmi dobrú odozvu medzi študentmi,
- doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., pozitívne vyjadrila o praxi v odbore LVMZ, kde
mentori venujú dostatočný čas výučbe študentov,
- PhDr. Iveta Matišáková, PhD., oznámila prítomným, že v bola vykonaná kontrola klinickej
praxe študentov FZ na výučbových pracoviskách FZ TnUAD v študijných programoch I.
stupňa vysokoškolského štúdia kontrolórkou TnUAD. Kontrolou neboli zistené závažné
porušenia Organizačného poriadku klinickej praxe študentov FZ TnUAD a príslušných
právnych predpisov. Prax vyžaduje ústretovosť a spoluprácu všetkých angažovaných pre túto
činnosť: študentov, pedagógov a mentorov.
VR FZ zhodnotila, prerokovala a berie na vedomie Výročnú správu Fakulty zdravotníctva za rok
2016.
K bodu 5
Správa o vedecko-výskumnej činnosti Fakulty zdravotníctva TnUAD za rok 2016
(Predkladá: prodekanka pre VVaMV FZ TnUAD)
Prodekanka pre VVaMV FZ predstavila Správu o vedecko-výskumnej činnosti Fakulty
zdravotníctva TnUAD za rok 2016. Správa bola napísaná v štandardnej formálnej úprave
vyplývajúcej z platných formulárov vnútorného systému kvality TnUAD.
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., predstavila jednotlivé súčasti správy o vedecko-výskumnej
činnosti fakulty, pričom poukázala na udržujúci sa trend v publikačnej činnosti pracovníkov fakulty.
Následne konštatovala, že grantová úspešnosť z pohľadu získania nových grantov je aj naďalej
slabou stránkou fakulty, prihliadajúc na charakter znevýhodnenia nelekárskych odborov voči
lekárskym a farmaceutickým vedám. Aj napriek tomuto znevýhodneniu fakulta sa snaží zapájať do
grantových výziev a predkladá a bude prekladať ďalšie návrhy projektov.
V diskusii vystúpili: doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH, doc. MUDr. Jana Slobodníková,
CSc., RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.; PhDr. Iveta Matišáková, PhD. a konštatovali úspešnosť
vedecko-pedagogických pracovníkov FZ v publikovaní a príprave článkov do karentovaných
časopisov.
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VR FZ zhodnotila, prerokovala a berie na vedomie Správu o vedecko-výskumnej činnosti Fakulty
zdravotníctva TnUAD za rok 2016.
K bodu 6
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. V dlhodobom zámere fakulta upravila svoje
strategické ciele v jednotlivých oblastiach svojho pôsobenia. Fakulta bude venovať svoju pozornosť
na udržanie kvality v pedagogickej a vedeckej oblasti fakulty a udržanie fakulty na konkurencie
schopnom mieste. Plány akreditácie nových študijných programov na FZ budú úzko súvisieť
so zabezpečením personálnych možností fakulty, a budú odrážať reálne potreby v oblasti
vzdelávania. Plány akreditácie nových študijných programov boli zároveň prispôsobené
pripravovaným zmenám v legislatíve, ktoré sa týkajú vysokých škôl. RNDr. Zdenka Krajčovičová,
PhD., predstavila zameranie vedy a výskumu na fakulte, strategické ciele a hlavné úlohy, ktoré sa
sústreďujú na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a výskumu, podporu prenosu
výsledkov vedeckého výskumu do praxe.
VR FZ prerokovala a berie na vedomie stav plnenia dlhodobého zámeru Fakulty zdravotníctva
TnUAD.
K bodu 7
Zmeny v učebných plánoch v študijnom programe Fyzioterapia I. stupeň vysokoškolského
vzdelávania
(Predkladá: prodekanka pre VVČ FZ TnUAD)
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. na základe získaných skúsenosti pedagógov v študijnom odbore
Fyzioterapia predložila zmeny v učebných plánoch v študijnom programe. Prodekanka pre VVČ FZ
TnUAD vysvetlila členom VR FZ predkladané zmeny v informačných listoch.
Hlasovanie:
 za
 proti
 zdržal sa hlasovania

- 11 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 04/2-VR FZ 2017
VR FZ schvaľuje predložené zmeny v učebných plánoch v študijnom programe Fyzioterapia I.
stupeň vysokoškolského vzdelávania bez pripomienok.
K bodu 8
Zmeny v informačných listoch v študijnom programe Verejné zdravotníctvo I. stupeň
vysokoškolského vzdelávania
(Predkladá: prodekanka pre VVČ FZ TnUAD)
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. na základe získaných skúsenosti pedagógov v rámci zlepšenia
výučby v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo predložila zmeny a úpravy v informačných
listoch predmetov. Prodekanka pre VVČ FZ TnUAD vysvetlila členom VR FZ predkladané zmeny
v informačných listoch.
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Hlasovanie:
 za
 proti
 zdržal sa hlasovania

- 11 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 05/2-VR FZ 2017
VR FZ schvaľuje predložené zmeny v informačných listoch v študijnom programe Verejné
zdravotníctvo I. stupeň vysokoškolského vzdelávania.
K bodu 9
Podmienky prijatia na štúdium v študijných programoch Fakulty zdravotníctva TnUAD v
Trenčíne na akademický rok 2018/2019 – úprava v bakalárskych študijných programoch
Ošetrovateľstvo, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Verejné zdravotníctvo
(Predkladá: prodekanka pre VVČ FZ TnUAD
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. predložila zmeny v podmienkach prijatia na štúdium v študijných
programoch Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne na akademický rok 2018/2019. Úpravy sa
týkajú študijných programov Ošetrovateľstvo, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve,
Verejné zdravotníctvo, kde uchádzači budú prijatí na základe prijímacieho konania, ktoré bude
prebiehať formou výberového konania – pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa budú brať
do úvahy výsledky stredoškolského štúdia a výsledky maturitnej skúšky uchádzača.

Hlasovanie:
 za
 proti
 zdržal sa hlasovania

- 11 hlasov,
- 0 hlasov,
- 0 hlasov.

Uznesenie 06/2-VR FZ 2017
VR FZ schvaľuje predložené podmienky prijatia na štúdium v študijných programoch
Ošetrovateľstvo, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Verejné zdravotníctvo Fakulty
zdravotníctva TnUAD v Trenčíne na akademický rok 2018/2019.
K bodu 10
Rôzne
- doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc. a RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD. informovali
prítomných o pripravovaných zmenách v predmetoch štátnej skúšky v odbore LVMZ, tak
aby predmety štátnej skúšky zahŕňali väčšie spektrum otázok z rôznych predmetov z odboru
LVMZ.
- členovia VR FZ diskutovali o možnostiach vzdelávania v študijnom odbore Ošetrovateľstvo.

K bodu 11
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
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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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