
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   

 

 1 

Poradové číslo: 3/2013       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: 19. júna 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. Informácia o výsledkoch volieb do študentskej časti AS FSEV a AS TnUAD z dôvodu   

skončenia mandátu 3 členov AS v máji 2013: 

 Privítanie nových členov. 

 Voľba podpredsedu Akademického senátu FSEV TnUAD za študentskú časť. 

3. Prerokovanie a schválenie materiálu predkladaného dekanom fakulty: 

 Podmienky pre prijímacie konanie v bakalárskom stupni štúdia pre akademický rok 

2014/2015. 

4. Informácia o návrhu rozpočtu fakulty pre rok 2013. 

5. Informácia o promóciách absolventov inžinierskeho štúdia. 

6. Informácia o prijímacom konaní do 1. ročníka pre akademický rok 2013/2014. 

7. Informácia o pokynoch vydaných na júl a august 2013. 

8. Rôzne.   
 

Prítomní: 

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

Eva Koišová, PhD., Mgr. Ľudmila Vázalová, Ing. Martin Sedláček, Ing. Tatiana Masárová, 

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

Dobiašová, Anna Gerčicová, Bc. Ľudmila Kohútová, Veronika Petrušová, Anna Gerčicová 

(prišla na zasadnutie po rokovaní bodu č. 3). 

Ospravedlnení: PhDr. Eva Živčicová, PhD., Veronika Dobiašová.  

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

Jana Španková, PhD., Ing. Boris Janský. 
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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  

12 členov, 2 členky sa ospravedlnili, 1 členka prišla neskôr. 

 Voľba overovateľov. 

Hlasovanie: prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0. 

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

Koišová, PhD., Eva Gagová. 

 Schválenie programu alebo prípadných návrhov na zmenu alebo doplnenie 

programu.  

Hlasovanie: prítomní: 12, za: 12, 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.  

 

2. Informácia o výsledkoch doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FSEV a AS 

TnUAD z dôvodu skončenia mandátu troch členov AS v máji 2013: 

 Privítanie nových členov. 

Voľby do Akademického senátu fakulty a univerzity sa uskutočnili v dňoch 27. – 28. 

mája 2013, výsledky boli zverejnené na webovej stránke fakulty a na úradnej výveske 

Akademického senátu FSEV TnUAD.  

Do Akademického senátu FSEV TnUAD boli zvolené: Bc. Ľudmila Kohútová 

         Anna Gerčicová   

Veronika Petrušová,  

Do Akademického senátu TnUAD boli zvolené:   Bc. Ľudmila Kohútová 

Eva Gagová.  

V mene všetkých členov senátu predseda doc. Ing. Ján Kútik, CSc. privítal nové členky 

senátu a poprial im veľa elánu do práce. 

 Voľba podpredsedu Akademického senátu FSEV TnUAD za študentskú časť. 

Na návrh predsedu AS FSEV TnUAD doc. Ing. Jána Kútika, CSc., sa voľba 

podpredsedu Akademického senátu fakulty za študentskú časť uskutoční spoločne 

s voľbou podpredsedu Akademického senátu fakulty za zamestnaneckú časť. Dôvodom je 

ukončenie mandátu jedného z členov AS FSEV TnUAD 30. septembra 2013, nakoľko 

nebude v pracovnom pomere na ustanovený pracovný čas. Preto bude potrebné vyhlásiť 



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 

doplňujúce voľby a po zvolení nového člena uskutočniť aj voľbu podpredsedu 

Akademického senátu za zamestnaneckú časť, nakoľko Ing. Martin Sedláček pracoval  

na tejto funkcii.  

 

 

3. Prerokovanie a schválenie materiálu predkladaného dekanom fakulty: 

 Podmienky pre prijímacie konanie v bakalárskom stupni štúdia pre akademický rok 

2014/2015. 

S materiálom Podmienky pre prijímacie konanie v bakalárskom stupni štúdia  

pre akademický rok 2014/2015 oboznámila členov senátu prodekanka pre pedagogickú 

činnosť PhDr. Jana Španková, PhD. Spôsob bodovania na výberovom konaní sa za posledné 

dva roky osvedčil, oproti minulému roku boli doplnené niektoré časti, týkajúce sa najmä 

príloh prihlášky a podobne. Do podmienok bola zapracovaná dôležitá zmena v zákone, 

týkajúca sa podmienečného prijatia aj uchádzačov bez maturity. Takíto uchádzači musia 

doložiť chýbajúci doklad najneskôr v deň zápisu na fakultu. 

Hlasovanie: prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0. 

Výsledok hlasovania: Predložený materiál Podmienky prijatia na bakalárske 

štúdium v akademickom roku 2014/2015 bol schválený Akademickým senátom FSEV  

bez pripomienok. 
 

 

4. Informácia o návrhu rozpočtu fakulty pre rok 2013. 

 

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 presunté 

na rokovanie senátu v októbri – novembri 2013. 

 

 

5. Informácia o promóciách absolventov inžinierskeho štúdia. 

 

Štátne skúšky na našej fakulte v inžinierskom stupni štúdia sa uskutočnili v dňoch  13.  

mája – 17. mája 2013, v bakalárskom stupni štúdia v dňoch 20. – 22. mája 2013.  Prehľad 

podľa počtov a jednotlivých foriem štúdia v jednotlivých študijných programov je nasledovný: 

 

Študijný 

program 

Forma 

štúdia 

Počet 

prihlásených 

Vyhoveli Z toho 

vyznamenaní 

Nevyhoveli 

VS BC. Denná 130 121 1 9 

VS BC. Externá 36 31  5 

ĽZPM BC. Denná 1   1 

ĽZPM BC. Externá 12 12   

ĽZPM ING. Denná 219 217 9 2 

ĽZPM ING. Externá 163 159 2 4 

SPOLU  561 540 12 21 

 

 Promócie sa na fakulte konajú len v inžinierskom stupni štúdia, uskutočnili sa 11. – 12. 

júna 2013 v Posádkovom klube v Trenčíne. 
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6. Informácia o prijímacom konaní do 1. ročníka pre akademický rok 2013/2014. 

 

Zasadnutie prijímacej komisie sa uskutočnilo 14. júna 2013. Na základe prihlášok   

na štúdium v akademickom roku 2013/2014 zaevidovaných v Akademickom informačnom 

systéme boli v jednotlivých študijných programoch a formách štúdia prijatí uchádzači 

nasledovne: 

 

Študijný program SPOLU ÚČASŤ NEÚČASŤ PRIJATÍ 

BC. VS – denné štúdium 89 71 18 71 

BC. VS – externé štúdium 11 10 1 10* 

BC. ĽZPM – denné štúdium 341 275 66 275 

BC. ĽZPM – externé štúdium 78 71 7 71 

ING. ĽZPM – denné štúdium 102 94 8 94 

ING. ĽZPM – externé štúdium 95 79 16 79 

BC. VS – spolu 100 81 19 81 

BC. ĽZPM – spolu 419 346 73 346 

ING. ĽZPM – spolu 197 173 24 173 

SPOLU 716 600 116 600 

 

* Prijatí na ŠP Ľudské zdroje a personálny manažment externé štúdium 

 

Nekompletné prihlášky automaticky prechádzajú do druhého kola prijímacieho 

konania pre akademický rok 2013/2014, kde uchádzači majú možnosť prihlášky doplniť, resp. 

poslať nové až do 31. augusta 2013 vo všetkých študijných programoch a formách štúdia.  

 

 

7. Informácia o pokynoch vydaných na júl a august 2013. 

 

Predseda Akademického senátu doc. Ing. Ján Kútik, CSc. informoval členov 

o príprave nového harmonogramu zasadnutí Akademického senátu fakulty pre akademický 

rok 2013/2014. Bude zaslaný všetkým členom senátu a takisto vedeniu fakulty: dekanovi 

a prodekankám pre pedagogickú činnosť na pripomienkovanie a doplnenie. Pripomienky 

a návrhy je potrebné zaslať predsedovi senátu do 10. septembra 2013. Členovia senátu sa 

dohodli, že prvé zasadnutie v novom akademickom roku 2013/2014 sa uskutoční 30. 

septembra 2013 s predbežným nasledovným programom: 

1. Schválenie harmonogram práce AS FSEV TnUAD na rok 2013/2014. 

2. Prerokovanie materiálov pred zasadnutím Vedeckej rady fakulty. 

3. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FSEV TnUAD. 

4. Voľba podpredsedov AS FSEV TnUAD. 

Okrem povinných úloh senátu vyplývajúcich zo zákona o vysokých školách a štatútu 

VŠ čakajú senát v roku 2014 dôležité úlohy ako: voľby dekana, doplňujúce voľby  

do študentskej časti AS FSEV z dôvodu ukončenia štúdia členiek senátu a v septembri 2014 

skončí mandát všetkým členom senátu, takže bude potrebné vyhlásiť nové voľby. 

 

 

8. Rôzne. 

Nikto z členov senátu, ani z vedenia fakulty nemal žiadne pripomienky. 
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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 19. júna 2013 

 

 

doc. Ing. Ján Kútik, CSc. 

                      predseda AS FSEV TnUAD 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Eva Koišová, PhD.     ..............................................................................

      

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

 

Spracované v troch výtlačkoch: 

číslo 1 – dekan FSEV 

číslo 2 – pre zverejnenie 

číslo 3 – archívna dokumentácia 

 

Prílohy: 

 Prezenčná listina 

 


