Zápisnica zo zasadnutia
Vedeckej rady FZ TnUAD
Termín a miesto:
25. apríla 2014 o 13:00 hod. v priestoroch Fakulty zdravotníctva (blok E, Novomeského11,
Trenčín Juh.)
Pozvaní:
Členovia Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva: prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc. LL.M; 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. 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.; PhDr.
Eva Červeňanová, PhD.; RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.; PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.;
RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH; PhDr. Pavel Grabczak, PhD.
Pozvaní hostia: doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH;
Ospravedlnení:
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc. LL.M.; prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.; prof. Ing. Marek
Liška, DrSc.; doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.; doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH;
doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.
Program:
1. Otvorenie
2. Odovzdanie menovacích dekrétov novým členom Vedeckej rady FZ TnUAD
3. Schválenie programu VR FZ
(Predkladá: predseda VR FZ TnUAD)
4. Kontrola zápisnice a plnenia úloh z predchádzajúcej VR FZ a hlasovaní per rollam
(Predkladá: predseda VR FZ TnUAD)
5. Prerokovanie podkladov pre komplexnú akreditáciu
5.1 Študijný program Ošetrovateľstvo I. stupeň denná forma štúdia
5.2 Študijný program Ošetrovateľstvo II. stupeň denná a externá forma štúdia
5.3 Študijný program Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve I. stupeň
denná a externá forma štúdia
5.4 Študijný program Fyzioterapia I. stupeň denná a externá forma štúdia
5.5 Študijný program Verejné zdravotníctvo I. stupeň denná a externá forma štúdia
6. Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti Fakulty zdravotníctva TnUAD za rok 2013
(Predkladá: prodekanka pre VVaMV FZ TnUAD)
7. Schválenie personálneho zloženia členov štátnicových komisií pre akademický rok 20132014

(Predkladá: prodekanka pre VVČ FZ TnUAD)
8. Rôzne
9. 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 PhDr.
Katarína Gerlichová, PhD. a RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH.
K bodu 2
Odovzdanie menovacích dekrétov novým členom Vedeckej rady FZ TnUAD
Predseda VR FZ doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., odovzdal menovacie dekréty novým externým
a interným členom VR FZ.
K bodu 3
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 01/3-VR FZ 2014
VR FZ schvaľuje navrhnutý program zasadnutia.

K bodu 4
Kontrola zápisnice a plnenia úloh z predchádzajúcej VR FZ a hlasovaní per rollam
(Predkladá: predseda VR FZ TnUAD – P)
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.
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Uznesenie 02/3-VR FZ 2014
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 5
Prerokovanie podkladov pre komplexnú akreditáciu
(Predkladá: predseda VR FZ TnUAD - P)
Predseda VR FZ doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. predstavil členom VR FZ podmienky komplexnej
akreditácie študijných programov. Zdôvodnil termín podávania akreditačných spisov poukazujúc
na postup v akreditácii nelekárskych študijných odborov, ktorý zahŕňa aj vyjadrenie Ministerstva
zdravotníctva SR k akreditovaným študijným odborom.
Uznesenie 03/3-VR FZ 2014
VR FZ berie na vedomie predložené informácie.
K bodu 5.1
Študijný program Ošetrovateľstvo I. stupeň denná forma štúdia
(prodekanka pre VVČ FZ TnUAD)
Prodekanka pre VVČ FZ PhDr. Iveta Matišáková, PhD., predložila akreditačný spis a predstavila
špecifiká Nariadenia vlády SR č. 296/2010 a Akreditačnej komisie ohľadom vyučovania v odbore
študijného programu Ošetrovateľstvo I. stupeň v dennej forme štúdia. Zároveň v skratke
predstavila vedecko-pedagogické charakteristiky garanta študijného programu doc. PhDr. Dagmar
Mastiliakovej, PhD. a spolugaranta prof. MUDr. Adriany Ondrušovej, PhD.
Predseda VR FZ doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. predstavil situáciu na Slovensku ohľadom
habilitačného a inauguračného konania v tomto odbore, ako aj možnosti zamestnancov FZ TnUAD
v zvýšení vedecko-pedagogickej kvalifikácie.
Hlasovanie:
 za
 proti
 zdržal sa hlasovania

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

Uznesenie 04/3-VR FZ 2014
VR FZ schvaľuje bez pripomienok predložený akreditačný spis študijného programu
Ošetrovateľstvo I. stupeň v dennej forme štúdia
K bodu 5.2
Študijný program Ošetrovateľstvo II. stupeň denná a externá forma štúdia
Prodekanka pre VVČ FZ PhDr. Iveta Matišáková, PhD., predložila akreditačný spis a predstavila
špecifiká Nariadenia vlády SR č. 296/2010 a Akreditačnej komisie ohľadom vyučovania v odbore
študijného programu Ošetrovateľstvo II. stupeň v dennej a externej forme štúdia. Taktiež
predstavila vedecko-pedagogické charakteristiky garanta študijného programu prof. MUDr.
Adriany Ondrušovej, PhD. a spolugaranta doc. PhDr. Dagmar Mastiliakovej, PhD.
Hlasovanie:
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za
proti
zdržal sa hlasovania

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

Uznesenie 05/3-VR FZ 2014
VR FZ schvaľuje bez pripomienok predložený akreditačný spis študijného programu
Ošetrovateľstvo II. stupeň v dennej a externej forme štúdia.
K bodu 5.3
Študijný program Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve I. stupeň denná a externá
forma štúdia
Prodekanka pre VVČ FZ PhDr. Iveta Matišáková, PhD. predložila akreditačný spis a predstavila
špecifiká Nariadenia vlády SR č. 296/2010 a Akreditačnej komisie ohľadom vyučovania
v študijnom programe Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. V skratke predstavila
vedecko-pedagogické charakteristiky garanta študijného programu doc. MUDr. Jany
Slobodníkovej, CSc. a spolugaranta doc. MUDr. Jána Bielika, CSc.
Dekan FZ doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. predstavil perspektívy rozvoja tohto študijného programu
z hľadiska akreditácie II. stupňa štúdia.
Hlasovanie:
 za
 proti
 zdržal sa hlasovania

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

Uznesenie 06/3-VR FZ 2014
VR FZ schvaľuje bez pripomienok predložený akreditačný spis študijného programu Laboratórne
vyšetrovacie metódy v zdravotníctve I. stupeň v dennej a externej forme štúdia.
K bodu 5.4
Študijný program Fyzioterapia I. stupeň denná a externá forma štúdia
Prodekanka pre VVČ FZ PhDr. Iveta Matišáková, PhD. predložila akreditačný spis a predstavila
špecifiká Nariadenia vlády SR č. 296/2010 a Akreditačnej komisie ohľadom vyučovania
v študijnom programe Fyzioterapia. Zároveň predstavila vedecko-pedagogické charakteristiky
garanta študijného programu doc. MUDr. Juraja Čelka, CSc. a spolugarantov prof. MUDr.
Jindřicha Vomelu, CSc., LL.M.; prof. MUDr. Jiřího Kleina, PhD.
V diskusii vystúpili:
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., ktorý poukázal na problémy, spôsob ich riešenia a špecifiká
študijného programu Fyzioterapia v súvislosti s uskutočňovaním praxe v tomto študijnom
odbore. Dekan FZ zároveň predstavil personálne posilnenie vyučujúcich v tomto odbore
vzhľadom na nutnosť udržateľnosti vysokej úrovne vyučovania v tomto odbore.
doc. MUDr. Juraj Čelko, CSc. vystúpil v diskusii ohľadom budúcnosti odboru Fyzioterapia v II.
stupni štúdia a zdôraznil význam praxe pre študentov tohto odboru.
Hlasovanie:
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za
proti
zdržal sa hlasovania

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

Uznesenie 07/3-VR FZ 2014
VR FZ schvaľuje bez pripomienok predložený akreditačný spis študijného programu Fyzioterapia
I. stupeň v dennej a externej forme štúdia.
K bodu 5.5
Študijný program Verejné zdravotníctvo I. stupeň denná a externá forma štúdia
Prodekanka pre VVČ FZ PhDr. Iveta Matišáková, PhD. predložila akreditačný spis a predstavila
špecifiká Nariadenia vlády SR č. 296/2010 a Akreditačnej komisie ohľadom vyučovania
v študijnom programe Verejné zdravotníctvo. Podotkla, že akreditačný spis už bol na kontrole MZ
SR a po zapracovaní pripomienok je odporučený akreditačnej komisii. Prodekanka predstavila
vedecko-pedagogické charakteristiky garanta a spolugarantov študijného programu doc. MUDr.
Márie Štefkovičovej, PhD., MPH a doc. MUDr. Vladimíra Oleára, CSc. a zdôraznila, že do
odovzdania akreditačného spisu na Akreditačnú komisiu FZ doplní rady spolugarantov v tomto
programe.
V diskusii vystúpili:
MUDr. Ľudmila Bučková, MPH, riaditeľka RÚVZ v Trenčíne, ktorá vyzdvihla výbornú
spoluprácu RÚVZ a FZ TnUAD a zdôraznila kvalifikovanosť pracovníkov RÚVZ
vo vyučovacom procese v študijnom programe Verejné zdravotníctvo. Zároveň predstavila
možnosti praxe pre študentov tohto odboru na RÚVZ, ale aj načrtla problém uplatniteľnosti
absolventov tohto študijného programu na trhu práce v slovenských podmienkach.
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., ktorý vyzdvihol spoluprácu FZ s RÚVZ v Trenčíne a zdôraznil, že
tento študijný program môže byť v budúcnosti súčasťou portfólia Fakulty vďaka tejto výbornej
spolupráci.
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., prodekanka pre VVaMV FZ vystúpila v diskusii ohľadom
uplatniteľnosti budúcich absolventov odboru Verejné zdravotníctvo a na príklade absolventov
LVMZ poukázala, že študenti máju možnosť pokračovania v štúdiu v II. stupni na iných
vysokých školách - dokonca aj v zahraničí, kde sú ochotne prijímaní – a po ukončení
inžinierskeho a magisterského štúdia majú skoro 100% uplatniteľnosť.
Hlasovanie:
 za
 proti
 zdržal sa hlasovania

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

Uznesenie 08/3-VR FZ 2014
VR FZ schvaľuje bez pripomienok predložený akreditačný spis študijného programu Verejné
zdravotníctvo I. stupeň v dennej a externej forme štúdia.
K bodu 6
Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti Fakulty zdravotníctva TnUAD za rok 2013
(Predkladá: prodekanka pre VVaMV FZ TnUAD)
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RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., prodekanka pre VVaMV FZ, predstavila Správu o hodnotení
vedecko-výskumnej činnosti Fakulty zdravotníctva TnUAD za rok 2013, poukazujúc na to, že
správa bola predstavená v inej, neštandardnej forme, ktorá vyplýva zo zavádzania Systému kvality
na univerzite. Nová forma Správy o hodnotení vedecko-výskumnej činnosti je v súlade
s podmienkami Akreditačnej komisie.
Prodekanka vyzdvihla posun v získavaní projektov zo štrukturálnych fondov EU.
V skratke predstavila projekt Hyperbarickej oxygenoterapie („Dobudovanie technickej
infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka
prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie“) a plán vedeckej činnosti Fakulty zdravotníctva
v súvislosti s fázou udržateľnosti projektu.
Následne prodekanka načrtla fázy riešenia projektu „Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
v Trenčíne chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie“, do ktorého je FZ zapojená a ktorý je
v štádiu riešenia.
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD. vyzdvihla postup v publikačnej činnosti pracovníkov FZ, čo
úzko súvisí s vydávaním fakultného vedeckého časopisu „Zdravotnícke listy“, ktorý Fakulta
zdravotníctva začala vydávať od marca 2013, a snaží sa o zaradenie do renomovaných
publikačných databáz.
Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a medzinárodné vzťahy predstavila najlepšie
dosiahnuté výsledky vo vedeckej činnosti vedecko-pedagogických pracovníkov FZ
V diskusii vystúpili:
prof. Ing. Dušan Galusek, Dr.Sc., ktorý priblížil dôvody zmeny formy hodnotenia vedeckej
činnosti tak, aby predstavovaná forma sa najviac priblížila požiadavkám hodnotenia výskumnej
činnosti súčastí univerzity Akreditačnou komisiou.
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., ktorý zdôraznil, že správa o vedecko-výskumnej činnosti obsahuje
faktický stav a zároveň hovorí o výkone vedecko-pedagogických pracovníkov. Dekan FZ
charakterizoval výsledky FZ vo vedeckej činnosti ako „funkčný maximalizmus pri obsahovom
minimalizme“.
doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD. sa zapojila do diskusie a konštatovala, že v hodnoteniach
vedecko-výskumnej činnosti akreditačná komisia a podobné inštitúcie musia brať do úvahy
špecifiká rôznych stupňov štúdia v danom odbore, kde I. stupeň štúdia je zameraný na prípravu
na praktický výkon činnosti a až II. a III. stupeň štúdia smeruje k intenzívnemu zapájaniu sa do
vedy.
Hlasovanie:
 za
 proti
 zdržal sa hlasovania

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

Uznesenie 09/3-VR FZ 2014
VR FZ schvaľuje bez pripomienok predloženú Správu o hodnotení vedecko-výskumnej činnosti
Fakulty zdravotníctva TnUAD za rok 2013
K bodu 7
Schválenie personálneho zloženia členov štátnicových komisií pre akademický rok 2013-2014
(Predkladá: prodekanka pre VVČ FZ TnUAD)
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PhDr. Iveta Matišáková, PhD. predložila zoznam členov komisií pre štátne skúšky pre akademický
rok 2013-2014.
Hlasovanie:
 za
 proti
 zdržal sa hlasovania

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

Uznesenie 10/3-VR FZ 2014
VR FZ schvaľuje bez pripomienok predložených členov komisií pre štátne skúšky pre akademický
rok 2013-2014.
K bodu 8
Rôzne
Členovia VR FZ diskutovali o pozitívach a negatívach pri udeľovaní čestného titulu „Doctor
Honoris Causa“, ktorý v rámci svojej pôsobnosti VR FZ na návrh dekana ma právo prerokúvať
a predkladať na schválenie VR TnUAD.
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. informoval prítomných členov VR FZ o pozitívnych vyjadreniach
vedecko-pedagogických pracovníkov Katolíckej univerzity v Ružomberku ohľadom možnosti
spolupráce obidvoch vysokých škôl v rámci príbuzných študijných programov v oblasti
publikačnej a vedeckej činnosti.
K bodu 9
Ukončenie
Predseda VR FZ doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. poďakoval všetkým prítomným za spoluprácu
a ukončil zasadnutie VR FZ.
Zapísal:
PhDr. Pavel Grabczak, PhD.
tajomník VR FZ TnUAD
Overili:
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
členovia VR FZ
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