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Správa o činnosti Akademického senátu  
Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov  

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  
za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019  

 
 

Akademický senát je samosprávny zastupiteľský orgán Fakulty sociálno-
ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Je 
tvorený volenými zástupcami zamestnaneckej a študentskej akademickej obce 
fakulty.  

Akademický senát Fakulty sociálno–ekonomických vzťahov Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len AS FSEV) podľa § 27 ods. 1  
písm. l) Zákona NR SR č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, podáva akademickej obci fakulty raz za rok správu o svojej 
činnosti. 

Akademický senát má v zmysle Zásad volieb do Akademického senátu FSEV 
a TnUAD 11 členov – 7 za zamestnaneckú časť a 4 členov za študentskú časť. 

 
Zloženie AS FSEV v danom období: 

 

Od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019:  

prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc. – predseda AS FSEV, 
Ing. Tatiana Masárová, PhD. – podpredsedníčka AS FSEV, 
Mgr. Ľudmila Vázalová – tajomníčka AS FSEV, 
PhDr. Miroslav Fašanok, PhD. – člen, 
Ing. Martina Jakubčinová, PhD. – členka, 
Ing. Jana Masárová, PhD. – členka, 
PhDr. Eva Živčicová, PhD. – členka. 
 

Študentská časť: 

Ing. Patrik Bulko – člen, 
Ing. Júlia Kostrová – členka, 
Ing. Natália Letková – členka, 
Ing. Adriana Martošová – podpredsedníčka AS FSEV za študentskú časť. 
 
 
 

 
 
 AS FSEV sa vo svojej činnosti riadil platnou legislatívou: Zákonom o vysokých 
školách, vnútornými normami fakulty: Štatútom FSEV, Rokovacím poriadkom AS 
FSEV a Dlhodobým zámerom rozvoja fakulty a univerzity. 
 Podľa Rokovacieho poriadku AS FSEV sa riadne zasadnutia senátu konajú 
spravidla každé dva mesiace, okrem prázdninového obdobia – júl a august, teda 
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minimálne 5 krát ročne. Akademický senát fakulty v roku 2019 zasadal 7 krát, z toho 
6 zasadnutí bolo riadnych a 1 zasadnutie bolo mimoriadne. Každé zasadnutie bolo 
uznášaniaschopné, t.zn. že bola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov 
Akademického senátu. Členovia senátu aktívne vystupovali na rokovaniach. Program 
riadnych zasadnutí senátu bol vopred stanovený na začiatku akademického roka 
schváleným harmonogramom, aktualizovaný na zasadnutiach predsedníctva senátu 
pred každým zasadnutím senátu, prípadné zmeny a doplnenia sa schvaľovali priamo 
na zasadnutí senátu.  
 

 Akademický senát prijal 1 uznesenie, ktoré sa týkalo vyhlásenia volieb do AS 
TnUAD z dôvodu ukončenia funkčného obdobia senátu.  K materiálom predloženým 
na prerokovanie a schválenie prijal senát príslušné závery a odporúčania.  

Všetky rokovania AS FSEV boli verejné. Na základe prizvania k rokovaniu sa na 
zasadnutiach pravidelne zúčastňovali: – dekanka fakulty Ing. Eva Ivanová, CSc.,  
prodekani FSEV doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD., Ing. Eva Koišová, PhD., doc. Mgr. 
Sergej Vojtovič, DrSc. a tajomník fakulty Ing. Boris Janský. Ďalej boli na rokovania 
Akademického senátu fakulty podľa potreby pozývaní aj ďalší hostia – predovšetkým 
členovia volebných komisií na voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS 
TnUAD. 
  Rokovania AS FSEV boli zamerané na riešenie hlavných aktuálnych úloh 
fakulty v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti (vyučovací proces, prijímacie skúšky 
na všetkých stupňoch, štátne skúšky), na zabezpečenie stability a rozvoja fakulty, 
volieb do AS TnUAD na nové funkčné obdobie.  

 
Počas roka 2019 boli v akademickom senáte prerokované a schválené zmeny  

v nasledovných vnútorných normách Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD: 

 Organizačný poriadok a jeho príloha – Štruktúra funkčných miest, 
 Metodický pokyn Zásady volieb kandidáta na dekana FSEV. 

 
V oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti v roku 2019 AS FSEV:  

 Schválil Podmienky prijatia a plánované počty študentov na prijímacie konanie 
v doktorandskom stupni štúdia v študijnom programe Ľudské zdroje 
a personálny manažment pre akademický rok 2019/2020, 

 Schválil Podmienky prijatia a plánované počty študentov na prijímacie konanie 
v inžinierskom stupni štúdia v študijnom programe Ľudské zdroje a personálny 
manažment pre akademický rok 2019/2020 v slovenskom a anglickom jazyku, 

 Schválil Podmienky prijatia a plánované počty študentov na prijímacie konanie 
v bakalárskom stupni štúdia v študijných programoch Ľudské zdroje 
a personálny manažment, Verejná správa pre akademický rok 2020/2021, 

 Schválil Podmienky prijatia a plánované počty študentov na prijímacie konanie 
v inžinierskom stupni štúdia v študijnom programe Ľudské zdroje a personálny 
manažment na externom štúdiu v slovenskom jazyku a na dennom štúdiu 
v slovenskom a anglickom jazyku pre akademický rok 2020/2021, 

 Schválil Podmienky prijatia a plánované počty študentov na prijímacie konanie 
v doktorandskom stupni štúdia v študijnom programe Ľudské zdroje 
a personálny manažment pre akademický rok 2020/2021. 
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V ekonomickej, riadiacej a personálnej oblasti AS FSEV: 

 Na základe vyhlásenia volieb do AS TnUAD vyhlásil a participoval na realizácii 
volieb do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu TnUAD za 
našu fakultu na nové funkčné obdobie, 

 Schválil Výročnú správu o hospodárení fakulty za rok 2018, 
 Schválil Výročnú správu o činnosti fakulty za rok 2018, 
 Schválil návrh rozpočtu fakulty na rok 2019, 
 Schválil Správu o činnosti Akademického senátu fakulty za rok 2018, 
 Schválil Harmonogram práce AS FSEV na obdobie september 2019 – jún 2020, 
 Prerokoval a schválil návrh na nového člena Vedeckej rady fakulty, 
 Prerokoval a schválil návrh na nových členov študentskej časti Disciplinárnej 

komisie FSEV pre študentov, 
 Prerokoval a zvolil zástupcu do Rady vysokých škôl za našu fakultu na obdobie 

2019 – 2023, 
 Prerokoval a vzal na vedomie návrh zmeny v poskytovaní študijného programu 

Ľudské zdroje a personálny manažment – zmena garanta, 
 Navrhol nového člena Komisie pre ubytovanie študentov TnUAD za našu 

fakultu. 
 

 
Zasadnutia AS FSEV prebiehali v nasledovných termínoch s uvedeným 

programom (pred samotným prerokovaním jednotlivých bodov programu sa 
kontrolovala uznášaniaschopnosť AS FSEV, volili sa skrutátori – overovatelia 
zápisnice, kontrolovalo sa plnenie uznesení z minulých zasadnutí AS a schvaľoval sa, 
prípadne dopĺňal program zasadnutia):  

 

29. januára 2019  

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie a schválenie materiálu predkladaného Akademickým senátom 
fakulty: 

 Správa o činnosti Akademického senátu fakulty za rok 2018. 
3. Prerokovanie a schválenie materiálov predkladaných dekankou fakulty Ing. Evou 
Ivanovou., CSc.: 

 Podmienky prijatia na inžiniersky študijný program Ľudské zdroje a personálny 
manažment v slovenskom a anglickom jazyku v akademickom roku 
2019/2020, 

 Podmienky prijatia na doktorandský študijný program Ľudské zdroje 
a personálny manažment v akademickom roku 2019/2020. 

 Schválenie návrhu na nového člena Vedeckej rady fakulty. 
4. Rôzne. 

 

26. marca 2019  

1. Otvorenie 
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2. Prerokovanie a schválenie materiálov predkladaných dekankou fakulty Ing. Evou 
Ivanovou., CSc.: 

 Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2018, 
 Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2018. 

3. Rôzne. 

09. apríla 2019  

1. Otvorenie 
2. Voľba člena do Rady vysokých škôl na obdobie rokov 2019 – 2023 za našu fakultu. 
3. Návrh zmeny v poskytovaní študijného programu – zmena garanta. 
4. Rôzne. 
 

27. mája  2019 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie a schvaľovanie rozpočtu fakulty na rok 2019. 
3. Rôzne. 
 

25. júna  2019 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie a schválenie materiálov predkladaných dekankou fakulty Ing. Evou 
Ivanovou, CSc.: 

 Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy v akademickom roku 
2019/2020, 

 Schválenie nových členov študentskej časti Disciplinárnej komisie FSEV pre 
študentov. 

3. Informácia o promóciách.  
4. Informácia o prijímacom konaní.  
5. Informácia dekanky o pokynoch vydaných na júl a august. 
6. Rôzne. 
 

24. septembra 2019 

1. Otvorenie 
2. Vyhlásenie volieb do Akademického senátu TnUAD v Trenčíne, schválenie 
harmonogramu a volebných komisií. 
3. Prerokovanie a schválenie Harmonogramu práce Akademického senátu FSEV na 
akademický rok 2019/2020. 
4. Informácia o počte študentov FSEV v akademickom roku 2019/2020.  
5. Rôzne. 
 

19. novembra 2019 

1. Otvorenie 
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2. Prerokovanie a schválenie materiálov predkladaných dekankou fakulty Ing. Evou 
Ivanovou, CSc.: 

 Podmienky prijatia na inžinierske štúdium v študijnom programe Ľudské zdroje 
a personálny manažment s vyučovacím jazykom slovenským a anglickým pre 
akademický rok 2020/2021, 

 Podmienky prijatia na doktorandské štúdium v študijnom programe Ľudské 
zdroje a personálny manažment pre akademický rok 2020/2021, 

 Organizačný poriadok – Príloha č. 2 Štruktúra funkčných miest. 
3. Prerokovanie a schválenie materiálu predkladaného AS FSEV: 

 Metodický pokyn Zásady volieb kandidáta na dekana FSEV – návrh zmien. 
4. Príprava materiálov a zodpovednosť: 

 Správa o činnosti Akademického senátu fakulty za rok 2019,                                     
 Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2019, 
 Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2019. 

5. Rôzne. 
 
 Akademický senát FSEV informoval členov Akademickej obce FSEV o svojich 
zasadnutiach a o úlohách na svojej výveske, ktorá sa nachádza na prízemí v budove 
C a na internetovej stránke fakulty www.fsev.tnuni.sk v sekcii venovanej 
Akademickému senátu FSEV (http://fsev.tnuni.sk/index.php?id=169). 

Správa bola schválená na zasadnutí AS FSEV TnUAD dňa 21. januára 2020 
a bude zverejnená na webovej stránke fakulty.  

 
 

 prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.  
predseda AS FSEV TnUAD 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

