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Poradové číslo: 6/2012       Výtlačok číslo: 3 

Počet listov: 3 

 

 

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: 7. novembra 2012 

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. Prerokovanie a schválenie materiálu predkladaného prodekankou pre pedagogickú činnosť    

    PhDr. Janou Špankovou, PhD.: 

Štipendijný poriadok Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD. 

3. Prerokovanie a schválenie materiálu predkladaného prodekankou pre pedagogickú činnosť   

    Ing. Adrianou Grenčíkovou, PhD.: 

Podmienky prijatia na inžinierske štúdium v študijnom programe Ľudské zdroje  

a personálny manažment v akademickom roku 2013/2014. 

4. Informácia o imatrikuláciách študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia v študijnom  

    programe Ľudské zdroje a personálny manažment a Verejná správa.  

5. Rôzne.   

 

Prítomní: 

Doc. Ing. Ján Kútik, CSc., Ing. RNDr. Dagmar Petrušová, PhD, PhDr. Eva Živčicová, PhD., 

Ing. Eva Ivanová, CSc., RNDr. Ján Šandora, CSc., Mgr. Ľudmila Vázalová, Ing. Marcel 

Kordoš, PhD., Ing. Martin Sedláček, Eva Gagová, Veronika Dobiašová, Martin Labudík,  

Bc. Lukáš Smilka, Bc. Roland Miklovič. 

Ospravedlnení: Ing. Tatiana Masárová, PhD., Ing. Eva Koišová, PhD. 

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

PhDr. Jana Španková, PhD. 

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.   
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 Kontrola uznášaniaschopnosti: zasadnutie bolo uznášaniaschopné, prítomní boli 13 

členovia, 2 sa ospravedlnili. 

 Voľba overovateľov. 

Hlasovanie: prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0. 

Výsledok hlasovania: za overovateľov zápisnice boli verejným jednohlasným 

hlasovaním zvolení: Ing. RNDr. Dagmar Petrušová, PhD., PhDr. Eva Živčicová, PhD. 

 Schválenie programu alebo prípadných návrhov na zmenu alebo doplnenie 

programu.  

Hlasovanie: prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0. 

Výsledok hlasovania: predložený program zasadnutia bol schválený bez zmeny. 

 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí AS FSEV - všetky 

uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené. 

 

2. Prerokovanie a schválenie Štipendijného poriadku Fakulty sociálno-ekonomických 

vzťahov TnUAD.  
Materiál na zasadnutie predložila prodekanka pre pedagogickú činnosť PhDr. Jana 

Španková, PhD. V krátkosti oboznámila členov senátu s nutnosťou novelizovať Štipendijný 

poriadok fakulty na základe zákona č. 125/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 

Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  v tom, že motivačné štipendium má byť poskytnuté nielen desiatim percentám 

študentov v študijných programoch v dennej forme štúdia okrem študijných programov 

tretieho stupňa, ale aj desiatim percentám študentov v študijných programoch v externej 

forme štúdia okrem študijných programov tretieho stupňa. 

Hlasovanie: prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0. 

Výsledok hlasovania: Predložený materiál Štipendijný poriadok Fakulty sociálno-

ekonomických vzťahov TnUAD bol schválený. Pani prodekanka zabezpečí jeho zverejnenie 

na webovej stránke fakulty. 

 

3. Prerokovanie a schválenie Podmienok prijatia na inžinierske štúdium v študijnom 

programe Ľudské zdroje  a personálny manažment v akademickom roku 2013/2014. 

 Materiál na schválenie akademickému senátu predložila prodekanka pre pedagogickú 

činnosť Ing. Adriana Grenčíková, PhD. Po krátkej diskusii a objasnení niektorých pojmov 

senát pristúpil k hlasovaniu. 

Hlasovanie: prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0. 

Výsledok hlasovania: Predložený materiál Podmienky prijatia na inžinierske štúdium 

v študijnom programe Ľudské zdroje a personálny manažment v akademickom roku 

2013/2014 bol schválený. 

 

4. Informácia o imatrikuláciách študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia v študijnom  

    programe Ľudské zdroje a personálny manažment a Verejná správa.  

 O imatrikuláciách informovala pani prodekanka Ing. Adriana Grenčíková, PhD.  

Na základe dohody s pánom dekanom a študentami fakulty sa imatrikulácie denných 

študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia uskutočnia na beánii, ktorá sa bude konať 20. 

novembra 2012. Študijné oddelenie zabezpečí Imatrikulačný sľub, ktorý prednesie jeden 

zástupca za všetkých  študentov fakulty. 
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5. Rôzne.   

 Pán dekan doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc. informoval členov senátu o kolégiu 

rektora TnUAD. 

 Predseda AS FSEV TnUAD doc. Ing Ján Kútik, CSc. informoval o príprave ďalších 

akreditačných spisov: v bakalárskom stupni štúdia Ekonomika a rozvoj regiónov 

v študijnom odbore 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj a v inžinierskom stupni 

štúdia Manažment a vzťahy s verejnosťou v študijnom odbore 3.3.15 Manažment. 

Obidva akreditačné spisy by sa mali prerokovať na decembrovom zasadnutí senátu 

a následne by mali byť schválené na februárovom zasadnutí Vedeckej rady fakulty. 

 Dekan fakulty doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc. pozval prítomných na pietnu 

spomienku na Alexandra Dubčeka, od tragickej smrti ktorého 7. novembra uplynulo 

20 rokov. Spomienka sa koná o 14.00 hod. vo vestibule rektorátnej budovy TnUAD. 

 

Záver. 

Predseda AS poďakoval všetkým prítomných za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľudmila Vázalová 

V Trenčíne 7. novembra 2012 

 

 

doc. Ing. Ján Kútik, CSc. 

                      predseda AS FSEV TnUAD 

 

Overovatelia zápisnice: 

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

      

PhDr. Eva Živčicová, PhD.   ..............................................................................

         

Spracované v troch výtlačkoch: 

číslo 1 – dekan FSEV 

číslo 2 – pre zverejnenie 

číslo 3 – archívna dokumentácia 

Prílohy: 

 Prezenčná listina 


