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Poradové číslo: 2/2013       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: 17. apríla 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. Prerokovanie a schválenie materiálu predloženého dekanom fakulty: 

 Schválenie návrhu rozpočtu FSEV na rok 2013. 

3. Prerokovanie a schválenie materiálu predloženého dekanom fakulty:  

 Menovanie nového člena Vedeckej rady fakulty. 

4. Informácia o stave prípravy štátnych skúšok v bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia. 

5. Informácia o stave prihlášok na štúdium na fakulte pre akademický rok 2013/2014. 

6. Vyhlásenie volieb do študentskej časti AS FSEV a AS TnUAD z dôvodu skončenia 

mandátu 3 členov AS v máji 2013: 

 Voľba volebnej komisie, 

 Schválenie harmonogramu volieb. 

7. Rôzne.   
 

Prítomní: 

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

Ing. Eva Ivanová, CSc., Mgr. Ľudmila Vázalová, Ing. Martin Sedláček, Ing. Tatiana 

Masárová, PhD., Ing. Marcel Kordoš, PhD.,  RNDr. Ján Šandora, CSc., Eva Gagová, 

Veronika Dobiašová, Martin Labudík, Bc. Lukáš Smilka, Bc. Roland Miklovič. 

Ospravedlnení: Ing. Eva Koišová, PhD. 

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

Jana Španková, PhD., Ing. Boris Janský. 

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, prítomných bolo  

14 členov, 1 členka sa ospravedlnila. 

 Voľba overovateľov. 

Hlasovanie: prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0. 

Výsledok hlasovania: za overovateľov boli verejným hlasovaním zvolení: Ing. RNDr. 

Dagmar Petrušová, PhD., Eva Gagová. 

 Schválenie programu alebo prípadných návrhov na zmenu alebo doplnenie 

programu.  

Hlasovanie: prítomní: 14, za: 14, 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.  

PLNENIE: Rozpočet bude prejednávaný na dnešnom zasadnutí senátu. 

 

2. Prerokovanie a schválenie materiálu predloženého dekanom fakulty: 

 Schválenie návrhu rozpočtu FSEV na rok 2013. 

Materiál na zasadnutí senátu predniesol tajomník fakulty Ing. B. Janský. V krátkosti 

vysvetlil členom senátu hlavné položky. Pre porovnanie boli v prehľadnej tabuľke uvedené aj 

údaje za predchádzajúci rok. Po krátkej diskusii a vysvetlení niektorých pojmov sa členovia 

senátu dohodli, že nakoľko ešte nie je schválený rozpočet univerzity  na rok 2013 a nie je 

známe, aká bude výška dotačných prostriedkov pre našu fakultu, rozpočet fakulty je len 

informatívny, akademický senát ho neschváli. 

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. 

 

3. Prerokovanie a schválenie materiálu predloženého dekanom fakulty:  

 Menovanie nového člena Vedeckej rady fakulty. 

Materiál na schválenie do senátu predložil dekan fakulty doc. Mgr. S. Vojtovič, DrSc. Za 

nového člena Vedeckej rady fakulty bol navrhnutý prof. Dr. Rolf Karbach, Dipl. O návrhu 

informovala prodekanka pre pedagogickú činnosť Ing. A. Grenčíková, PhD., podľa vyjadrenia 

Akreditačnej komisie by mal byť garant študijného programu členom Vedeckej rady. 

 

Hlasovanie: prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0. 

Výsledok hlasovania: na základe hlasovania senát prijal nasledovné uznesenie: 

Uznesenie 3/2013 

Akademický senát FSEV TnUAD schválil návrh dekana na menovanie nového člena 

Vedeckej rady FSEV TnUAD prof. Dr. Rolfa Karbacha, Dipl.  
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4. Informácia o stave prípravy štátnych skúšok v bakalárskom a inžinierskom stupni 

štúdia. 

O príprave štátnych skúšok informovala prodekanka pre pedagogickú činnosť Ing. A. 

Grenčíková, PhD. Na webovej stránke fakulty sú zverejnené všetky potrebné informácie 

k ukončeniu štúdia, k protokolom, k odovzdávaniu záverečných prác a pod. Od 22. apríla do 

26. apríla 2013 sa uskutoční kontrola štúdia na inžinierskom stupni štúdia, predpokladaný 

počet študentov na ŠS je 400, štátne skúšky sa uskutočnia v dňoch  13. – 17. mája 2013. 

Plánovaný počet komisií je 6. Počet dní a komisií sa určí podľa počtu prihlásených študentov. 

Na bakalárskom štúdiu sa kontrola štúdia uskutoční v dňoch 6. – 7. mája 2013. Študentov na 

bakalárskom štúdiu je 197. ŠS sa uskutočnia hneď po inžinierskych štátniciach od 20. mája do 

23. mája 2013 podľa počtu prihlásených.  

 

5. Informácia o stave prihlášok na štúdium na fakulte pre akademický rok 2013/2014. 

O stave prihlášok na štúdium ku dňu 17. 4. 2013 pre akademický rok 2013/2014 

informovala členov senátu prodekanka pre pedagogickú činnosť Ing. A. Grenčíková, PhD. 

Stav podľa tabuľky k uvedenému dátumu je nasledovný : 

 

Študijný program Počet prihlášok 

Ľudské zdroje a personálny manažment denné bakalárske 166 

Ľudské zdroje a personálny manažment externé bakalárske 34 

Verejná správa denné bakalárske 27 

Verejná správa externé bakalárske 5 

Ľudské zdroje a personálny manažment denné inžinierske 24 

Ľudské zdroje a personálny manažment externé inžinierske 17 

SPOLU  273 

 

 

Na základe počtu zaevidovaných prihlášok v Akademickom informačnom systéme sa 

otvoril 2. termín prijímacieho konania pre akademický rok 2013/2014 – do 31. augusta 2013 

vo všetkých študijných programoch a formách štúdia. Výberové konanie sa uskutoční 

začiatkom septembra. Aktualizované boli Podmienky na prijímacie konanie na webovej 

stránke fakulty, univerzity a portáli VŠ. 

 

6. Vyhlásenie volieb do študentskej časti AS FSEV a AS TnUAD z dôvodu skončenia 

mandátu 3 členov AS v máji 2013: 

 Voľba volebnej komisie, 

 Schválenie harmonogramu volieb. 

 Traja členovia študentskej časti senátu, M. Labudík – bakalárske štúdium, Bc. L. 

Smilka, Bc. R. Miklovič – inžinierske štúdium, by mali v máji 2013 ukončiť štúdium štátnymi 

skúškami. Z tohoto dôvodu sa senát zaoberal otázkou vyhlásenia volieb do študentskej časti 

Akademického senátu fakulty (volia sa 3 členovia) a študentskej časti Akademického senátu 

univerzity (volia sa 2 členovia). Odchádzajúci členovia senátu sa k 25. aprílu 2013 vzdajú 

členstva v senáte na základe žiadosti. 

Akademický senát v zmysle Zásad volieb do AS FSEV a AS TnUAD vyhlásil svojím 

uznesením doplňujúce voľby do študentskej časti senátu fakulty a univerzity. 
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Uznesenie č. 4/2013: 

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 AS 

TnUAD čl. 3. ods. 3 a čl. 7 odsek vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti 

Akademického senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov a študentskej časti 

Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka  v Trenčíne a zároveň 

schvaľuje harmonogram prípravy a vykonania volieb. 

Hlasovanie: prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0. 

Výsledok hlasovania: Uznesenie bolo jednohlasne schválené.  
 

 Harmonogram volieb: 

Prijímanie návrhov na kandidátov do AS FSEV a AS TnUAD  

(7 pracovných dní):     26. apríla 2013 – 7. mája 2013 

Predloženie písomného súhlasu s kandidatúrou  

(5 pracovných dní)     09. mája 2013 – 15. mája 2013 

Zverejnenie kandidátskej listiny (7 pracovných dní) 16. mája 2013 – 24. mája 2013 

Konanie volieb (2 pracovné dni po 6 hodín)  27. mája 2013 – 28. mája 2013 

Vyhlásenie výsledkov volieb predsedovi AS FSEV, 

AS TnUAD      29. mája 2013 

  

 AS schválil aj volebnú komisiu, ktorá bude pracovať v zložení: 
 

1. Katarína Gardianová   – 1. ročník Ing. ĽZPM 

2. Katarína Gáliková   – 1. ročník Ing. ĽZPM 

3. Marek Beňo    – 1. ročník Bc. VS  

4. Miroslav Jurčo   – 1. ročník Bc. VS 

5. Miroslav Smolka   – 2. ročník Ing. ĽZPM 

Hlasovanie: prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0. 

Výsledok hlasovania: Volebná komisia bola schválená.  
 

Volebná komisia je zodpovedná za organizáciu, priebeh a výsledky volieb. Volebná 

komisia si na svojom prvom zasadnutí zvolí predsedu, podpredsedu a zapisovateľa, zverejní 

harmonogram volieb na výveske AS FSEV a na webovej stránke fakulty. Voľby sa uskutočnia 

podľa harmonogramu 27. – 28. mája 2013.  

 

7. Rôzne. 

 

 Doc. Ing. J. Kútik, CSc. informoval o príprave nového Štatútu univerzity, po jeho 

schválení na zasadnutí AS TnUAD a na MŠ budeme môcť pripraviť Štatút fakulty 

a následne všetky potrebné dokumenty, najmä Študijný poriadok, Organizačný 

poriadok, Zásady volieb do AS FSEV a AS TnUAD a pod. Pri vypracovávaní nových 

dokumentov bude potrebná pomoc všetkých členov senátu. 
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Záver. 

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

za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľudmila Vázalová 

V Trenčíne 17. apríla 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 

 


