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Poradové číslo: 6/2013       Výtlačok číslo: 3 

Počet listov: 5 

 

 

Z Á P I S N I C A 
z riadneho zasadania Akademického senátu  

Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov  

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

 

 

Dátum konania: 6. novembra 2013 

Miesto konania:  zasadačka FSEV 
 

Program: 
1. Otvorenie 

 Kontrola uznášaniaschopnosti Akademického senátu, 

 Voľba overovateľov zápisnice, 

 Kontrola plnenia uznesení z minulých zasadnutí Akademického senátu, 

 Schválenie programu alebo prípadných návrhov na zmenu alebo doplnenie programu. 

2. Informácie z doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu  FSEV. 

3. Prerokovanie a schválenie materiálu predkladaného dekanom fakulty FSEV TnUAD:     

 Podmienky prijatia na inžinierske štúdium v študijnom programe Ľudské zdroje 

a personálny manažment pre akademický rok 2014/2015. 

4. Prerokovanie a schválenie materiálu predkladaného dekanom fakulty do Vedeckej rady 

FSEV TnUAD: 

 Návrh na odvolanie člena Vedeckej rady FSEV TnUAD. 

 Návrh na menovanie člena Vedeckej rady FSEV TnUAD. 

5. Prerokovanie Štatútu FSEV TnUAD. 

6. Prerokovanie Zásad volieb kandidáta na dekana FSEV TnUAD. 

7. Rôzne. 
 

Prítomní: 

Doc. Ing. Ján Kútik, CSc., Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Eva Koišová, PhD., Mgr. Ľudmila 

Vázalová, Ing. Tatiana Masárová, PhD., Ing. Marcel Kordoš, PhD. (prišiel na zasadnutie na 

rokovanie bodu 3),  RNDr. Ján Šandora, CSc., PhDr. Eva Živčicová, PhD., RNDr. Ing. 

Dagmar Petrušová, PhD., PhDr. Erika Hančovská, PhD., Eva Gagová. 

Ospravedlnení: Anna Gerčicová, Bc. Ľudmila Kohútová, Veronika Dobiašová, Veronika 

Petrušová. 

Pozvaní hostia: Doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc., Ing. Adriana Grenčíková, PhD., PhDr. 

Jana Španková, PhD. 
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1. Otvorenie 

Riadne zasadnutie Akademického senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 

TnUAD (ďalej len AS FSEV TnUAD) v Trenčíne otvoril predseda doc. Ing. J. Kútik, CSc.,  

ktorý privítal členov AS FSEV TnUAD a hostí.   

 Kontrola uznášaniaschopnosti: zasadnutie bolo uznášaniaschopné, prítomných bolo 

10  členov, 4 členovia sa ospravedlnili. 

 Voľba overovateľov. 

Hlasovanie: prítomní: 10, za:10, proti: 0, zdržal sa: 0. 

Výsledok hlasovania: za overovateľov boli verejným hlasovaním zvolení: 

RNDr., Ing. Dagmar  Petrušová PhD., Eva Gagová. 

 Schválenie programu alebo prípadných návrhov na zmenu alebo doplnenie 

programu.  

Hlasovanie: prítomní: 10, za:10,  proti: 0, zdržal sa: 0. 

Výsledok hlasovania: predložený program bol verejným hlasovaním schválený  

bez zmeny. 

 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí AS FSEV –  

z predchádzajúcich zasadnutí ostalo jedno nesplnené - zo zasadnutia v decembri 2012: 

Uznesenie č. 5/2012 

Akademický senát FSEV TnUAD sa uzniesol, že Návrh rozpočtu fakulty na rok 2013  

pripraví dekan a tajomník fakulty a bude predložený na schválenie na zasadnutie senátu, 

ktoré sa uskutoční v apríli 2013.  

Zo zasadnutia 17. apríla 2013 vyplynulo: 

Akademický senát fakulty návrh rozpočtu fakulty na rok 2013 prerokoval a zobral  

na vedomie. Po schválení univerzitného rozpočtu budú prípadné zmeny zapracované  

do fakultného. Tajomník fakulty Ing. Boris Janský bude o situácii informovať členov senátu na 

zasadnutí v júni 2013.  

Zo zasadnutia 19. júna 2013 vyplynulo:  

Informáciu podal tajomník fakulty Ing. Boris Janský. Zatiaľ ešte stále nie je schválený 

rozpočet univerzity. Podľa výsledkov rokovania na poslednom stretnutí tajomníkov 

jednotlivých súčastí a vedenia univerzity schválenie rozpočtu fakulty na rok 2013 je presunuté 

na rokovanie senátu v októbri – novembri 2013. 

Zasadnutie 30. septembra 2013, 6. novembra 2013: 

Rozpočet univerzity doteraz  nebol schválený. 

 

 

2. Informácie z doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu  

FSEV TnUAD. 

Na základe Uznesenia č. 7/2013 Akademický senát FSEV TnUAD v súlade s § 26 odsek 

7 Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s vnútorným predpisom FSEV TnUAD 

Zásady volieb do AS FSEV a do AS TnUAD čl. 3. ods. 3 a čl. 7 vyhlásil doplňujúce voľby 

do zamestnaneckej časti Akademického senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 

TnUAD v Trenčíne. 

Voľby sa uskutočnili v dňoch 4. – 5. novembra 2013 v zasadačke FSEV.  



TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE 

    Fakulta  sociálno–ekonomických  vzťahov                                            

    A k a d e m i c k ý   s e n á t   F S E V 
    

Študentská 3, 911 50  Trenčín, tel. 032/7400411, e-mail: ludmila.vazalova@tnuni.sk   

 

 3 

Volebná komisia pracovala v zložení: Ing. Karol Krajčo - predseda, RNDr. Ján Šandora, CSc. 

– podpredseda, Ing. Jana Sochuľáková, PhD. – zapisovateľka, PhDr. Lenka Mandelíková, 

PhD. – členka a Ing. Miroslav Lukáč, PhD. - člen. 
Do Akademického senátu fakulty sa volil jeden člen.  

Za kandidátky boli navrhnuté:  doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD.  (získala 19 hlasov) 

    PhDr. Erika Hančovská, PhD.  (získala 25 hlasov) 

Na základe výsledkov bola do AS FSEV zvolená PhDr. Erika Hančovská, PhD. 

 

 

3. Prerokovanie a schválenie materiálu predkladaného dekanom fakulty FSEV TnUAD:     

 Podmienky prijatia na inžinierske štúdium v študijnom programe Ľudské zdroje 

a personálny manažment pre akademický rok 2014/2015. 

Materiál na zasadnutí uviedla prodekanka pre pedagogickú činnosť PhDr. Jana Španková, 

PhD. Podmienky boli oproti predchádzajúcemu akademickému roku upravené v zmysle 

zmien, vyplývajúcich zo Zákona o vysokých školách. Nikto nemal žiadne  pripomienky. 

 

Hlasovanie: prítomní: 11, za:11, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0. 

Výsledok hlasovania: Akademický senát schválil predložený materiál: Podmienky prijatia 

na inžinierske štúdium v študijnom programe Ľudské zdroje a personálny manažment  

pre akademický rok 2014/2015. 

 

 

4. Prerokovanie a schválenie materiálu predkladaného dekanom fakulty do Vedeckej 

rady FSEV TnUAD: 

 Návrh na odvolanie člena Vedeckej rady FSEV TnUAD. 

 Návrh na menovanie člena Vedeckej rady FSEV TnUAD. 

Dôvodom návrhu na odvolanie člena Vedeckej rady FSEV prof. PhDr. Petra Bartáka, 

DrSc. bolo ukončenie pracovného pomeru. Za novú členku Vedeckej rady FSEV bola 

navrhnutá doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD. Odvolanie a menovanie člena Vedeckej rady 

FSEV sa uskutočnilo tajným hlasovaním. Bola zvolená trojčlenná volebná komisia v zložení: 

RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD. – predsedníčka komisie, 

PhDr. Eva Živčicová, PhD., 

Ing. Eva Koišová, PhD. 

Predsedníčka vysvetlila členom senátu spôsob úpravy hlasovacích lístkov. Na základe 

výsledkov tajného hlasovania AS FSEV TnUAD prijal nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie č. 8: 

Akademický senát FSEV TnUAD schválil návrh dekana na odvolanie člena Vedeckej rady 

FSEV TnUAD prof. PhDr. Petra Bartáka, DrSc.  

Tajné hlasovanie: prítomní: 11, počet vydaných lístkov: 11, počet odovzdaných lístkov: 11,  

za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 

Uznesenie č. 9: 

Akademický senát FSEV TnUAD schválil návrh dekana na menovanie novej členky 

Vedeckej rady FSEV TnUAD doc. RNDr. Evy Grmanovej, PhD.  
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Tajné hlasovanie: prítomní: 11, počet vydaných lístkov: 11, počet odovzdaných lístkov: 11,  

za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 

5. Prerokovanie Štatútu FSEV TnUAD. 

V súvislosti s prerokovaním nového Štatútu FSEV predseda senátu doc. Ing. Ján Kútik, 

CSc. informoval členov senátu a vedenia, ktoré vnútorné predpisy v zmysle §33 zákona o VŠ 

musí každá fakulta mať a ktoré si môže podľa vlastných podmienok upraviť na základe 

univerzitných. 

Fakulta vydáva tieto vnútorné predpisy: 

 Štatút fakulty – bude schválený 18. decembra 2013 (AS FSEV) a vo februári 2014 

(AS TnUAD),  

 Organizačný poriadok fakulty - pripraví tajomník fakulty Ing. Boris Janský na 

zasadnutie senátu fakulty 26. februára 2014, 

 Zásady volieb do akademického senátu fakulty – budú pripravené na schválenie  

na zasadnutie AS FSEV 26. februára 2014,  

 Rokovací poriadok akademického senátu fakulty  

 Rokovací poriadok vedeckej rady fakulty – schvaľuje Vedecká rada FSEV.  

 

Fakulta ďalej vydáva aj tieto vnútorné predpisy: 

 Študijný poriadok  – fakulta sa riadi Študijným poriadkom TnUAD,  

 Pracovný poriadok – fakulta sa riadi Pracovným poriadkom TnUAD,  

 Štipendijný poriadok fakulty – fakulta má na vlastné podmienky podrobnejšie 

upravené udeľovanie motivačných štipendií,  

 Disciplinárny poriadok pre študentov – fakulta sa riadi Disciplinárnym poriadkom 

pre študentov TnUAD,  

 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie  – fakulta má vypracovaný vlastný 

rokovací poriadok. 

Okrem uvedených fakulta vydala: Etický kódex členov akademickej obce FSEV TnUAD, 

Poriadok pre štátne skúšky, Smernicu o edičnej činnosti na FSEV TnUAD, Smernicu 

o internej grantovej schéme FSEV TnUAD, Smernicu o záverečných prácach, Zásady volieb 

kandidáta na dekana FSEV TnUAD – budú schválené v AS FSEV 18. decembra 2013.  

Akademický senát prerokoval Štatút FSEV, po zapracovaní všetkých pripomienok 

a návrhov bude schválený na zasadnutí senátu fakulty 18. decembra 2013. Následne bude 

predložený na schválenie na zasadnutie Akademického senátu TnUAD vo februári 2014. 

 

 

6. Prerokovanie Zásad volieb kandidáta na dekana FSEV TnUAD. 

Akademický senát prerokoval Zásady volieb kandidáta na dekana FSEV, po zapracovaní 

pripomienok a návrhov bude schválený na zasadnutí senátu fakulty 18. decembra 2013. 

 

 

7. Rôzne. 

Členka senátu Ing. Tatiana Masárová, PhD. reagovala na návrh  Ing. Martina Sedláčka  

zo zasadnutia Akademického senátu FSEV TnUAD 30. septembra 2013, aby sa vypracoval 

Etický kódex študenta. Názory na samostatný kódex študenta diskutujúcich boli rôzne, 

nakoľko Etický kódex členov akademickej obce FSEV TnUAD v Trenčíne, ktorý je 

zverejnený na webovej stránke fakulty v sekcii ZAMESTNANCI, je určený všetkým 

zamestnancom, a takisto aj študentom. Práva a povinnosti študenta rieši taktiež Zákon 
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o vysokých školách, Študijný poriadok TnUAD a Pokyny pre štátne skúšky. Podnet zatiaľ 

ostáva v rovine návrhu, prípadne by sa rozšírila časť venovaná študentom v existujúcom 

kódexe. Aktualizovať Etický kódex členov akademickej obce FSEV TnUAD v Trenčíne  

pre študentov na webovej stránke fakulty www.fsev.tnuni.sk nie je potrebné, pretože sa 

v sekcii ŠTUDENTI už nachádza. 

 

 

Záver. 

Predseda AS FSEV TnUAD doc. Ing. Ján Kútik, CSc. poďakoval všetkým prítomným  

za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Zapísala: Mgr. Ľudmila Vázalová 

V Trenčíne 6. novembra 2013 

 

 

 

doc. Ing. Ján Kútik, CSc. 

                      predseda AS FSEV TnUAD 

Overovatelia zápisnice: 

RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD.               ..............................................................................

      

Eva Gagová                                                      .............................................................................. 

Spracované v troch výtlačkoch: 

číslo 1 – dekan FSEV 

číslo 2 – pre zverejnenie 

číslo 3 – archívna dokumentácia 

Prílohy: 

 Prezenčná listina 

http://www.fsev.tnuni.sk/

