
 
 

 

 

 

Správa o č innost i  

Akademického senátu Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných 

štúdií SZU za akademický rok 2012/2013 

 
 
 

 Akademický senát FOaZOŠ SZU, v zmysle § 27 odsek 1 písmeno l) zákona č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách v platnom znení, podáva správu o svojej činnosti za obdobie od 1. 9. 
2012 do 31. 8. 2013.  
 V hodnotenom období AS FOaZOŠ SZU pracoval v zložení 11 členov s tým, že za 
zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty bolo zastúpených 7 členov a za študentskú 
časť štyria členovia. 
 V akademickom roku 2012/2013 sa uskutočnili 3 zasadania senátu, a to: 25. októbra 
2012, 17. januára 2013 a 21. marca 2013. 
 Na jednotlivé zasadania AS fakulty bol pripravený návrh programu a obsah jednotlivých 
bodov programu. Podkladové materiály k dôležitým bodom rokovania boli členom AS 
zasielané vždy včas. 
 Účasť členov senátu na zasadaniach bola veľmi dobrá. Za hodnotené obdobie AS 
fakulty prijal 9 uznesení k prerokovávaným a schvaľovaným materiálom. 
 Medzi najdôležitejšie materiály, ku ktorým sa AS fakulty na svojich zasadaniach 
vyjadroval, prijímal stanoviská a ktoré schvaľoval, patria: 

 
 Návrh dekana fakulty na rozšírenie Vedeckej rady fakulty o nového člena  
AS FOaZOŠ akceptoval návrh dekana fakulty a do VR fakulty schválil PhDr. Elenu 

Žiakovú, PhD., vedúcu Katedry fyzioterapie v tajnom hlasovaní v zmysle § 27 ods. 1 písm. d) 
a ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z.  o vysokých školách v platnom znení. 
 

 Informácia dekana fakulty o zámere fakulty pripraviť na akreditáciu dva 
študijné programy: 

- magisterský študijný program fyzioterapia 
- bakalársky študijný program dentálna hygiena  

AS FOaZOŠ SZU k informácii dekana fakulty zaujal podporné stanovisko.  
 
 Návrh predsedníčky AS fakulty na prerokovanie a schválenie návrhu Správy 

o činosti AS FOaZOŠ za akademický rok 2011/2012 a časového plánu zasadania 
senátu v akademickom roku 2012/2013 

AS FOaZOŠ SZU schválil dňa 25. októbra 2012 Správu o činnosti AS a časový plán 
zasadnutia AS v aktuálnom akademickom roku s tým, že oba materiály budú zverejnené na 
úradnej výveske AS fakulty a webovom sídle fakulty. Zároveň časový plán zasadnutia AS 
v akademickom roku 2012/2013 bol zaslaný všetkým členom AS a vedeniu fakulty.  
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 Príprava a realizácia doplňujúcich volieb do AS SZU za študentskú časť AO 
AS FOaZOŠ vyzval členov študentskej časti AS, aby iniciatívne prispeli 

k zorganizovaniu doplňujúcich volieb do AS FOaZOŠ a zvolili dvoch nových členov za 
študentov, ktorým členstvo v senáte zaniklo skončením štúdia. Študentská časť AO FOaZOŠ 
právoplatne zvolila do AS fakulty Patríciu Zekuciovú a Andreu Rešetárovú s platnosťou 
členstva do konca funkčného obdobia.   

 
 Návrh dekana na prerokovanie a schválenie kandidáta na funkciu prodekana 

fakulty pre vedeckovýskumnú činnosť 
AS FOaZOŠ do funkcie prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť v tajnom hlasovaní 

schválil doc. PhDr. A. Repkovú, PhD. 
 
 Návrh dekana FOaZOŠ na prerokovanie a schválenie Smernice dekana 

o vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti pedagogických a vedeckovýskumných 
zamestnancov fakulty 

S účelom smernice bližšie AS oboznámila prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť 
doc. PhDr. A. Repková, PhD. Po konštruktívnej diskusii AS schválil „Zásady 
vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti pedagogických a vedeckovýskumných zamestnancov 
FOaZOŠ SZU“.  

 
 Návrh dekana fakulty na prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti 

fakulty za rok 2012   
AS fakulty na svojom marcovom zasadaní schválil dekanom predloženú Výročnú správu 

o činnosti fakulty po jej prerokovaní a zapracovaní vznesených pripomienok.  
 
 Informáciu prodekanky pre vzdelávaciu činnosť doc. PhDr. H. Padyšákovej, 

PhD. o kritériách priznania a prehľade vyplatenia motivačných štipendií 
študentom denného štúdia AS FOaZOŠ SZU zobral na vedomie. 

 
Ďalšie podrobnosti z činnosti AS fakulty sú uvedené v zápisniciach, ktoré boli 

zverejnené na úradnej výveske a dostupné všetkým členom akademickej obce. 

AS FOaZOŠ v rozsahu svojich kompetencií vyplývajúcich zo zákona o vysokých 
školách a Štatútu FOaZOŠ SZU v hodnotenom období aktívne riešil, zaujímal stanoviská 
a prijímal uznesenia ku všetkým aktuálnym otázkam fakulty. Úzko spolupracoval s vedením 
fakulty, najmä účasťou dekana fakulty a prodekanov na zasadaniach AS fakulty. 

Všetkým členom AS fakulty Predsedníctvo senátu ďakuje za vykonanú prácu v prospech 
fakulty. 
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