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Poradové číslo: 4/2013       Výtlačok číslo: 2 

Počet listov: 3 

 

 

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

Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov  

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

 

 

Dátum konania: 04. septembra 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 predkladaného dekanom fakulty: 

 Podmienky pre prijímacie konanie v bakalárskom stupni štúdia pre akademický rok 

2014/2015 v študijnom programe Regionálna ekonomika a rozvoj. 

3. 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.,  RNDr. Ján Šandora, CSc., 

PhDr. Eva Živčicová, PhD., Veronika Dobiašová, Eva Gagová, Bc. Ľudmila Kohútová, 

Veronika Petrušová. 

Ospravedlnení: Ing. RNDr. Dagmar Petrušová, PhD., Ing. Martin Sedláček, Anna Gerčicová.  

Pozvaní hostia: 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.   

 Kontrola uznášaniaschopnosti: zasadnutie bolo uznášaniaschopné, prítomných bolo  

12 členov, 3 členovia sa ospravedlnili. 

 Voľba overovateľov. 

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

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

Ivanová CSc., Bc. Ľudmila Kohútová. 
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 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.  

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. 

 

2. Prerokovanie a schválenie materiálu predkladaného dekanom fakulty: 

 Podmienky pre prijímacie konanie v bakalárskom stupni štúdia pre akademický rok 

2014/2015 v študijnom programe Regionálna ekonomika a rozvoj. 

Podmienky pre prijímacie konanie v bakalárskom stupni štúdia pre akademický rok 

2014/2015 pre študijné programy Ľudské zdroje a personálny manažment a Verejná správa už 

Akademický senát FSEV TnUAD schválil na svojom zasadnutí 19. júna 2013. Z dôvodu 

udelenia akreditácie v novom študijnom programe Regionálna ekonomika a rozvoj 

v študijnom odbore Verejná správa a regionálny rozvoj bolo potrebné podmienky 

aktualizovať, aby mohla fakulta v prijímať uchádzačov na nový študijný program.  

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

Výsledok hlasovania: Predložený materiál Podmienky prijatia na bakalárske 

štúdium v akademickom roku 2014/2015 v študijnom programe Regionálna ekonomika 

a rozvoj bol schválený Akademickým senátom FSEV bez pripomienok. 
 

3. Rôzne. 

 Predseda AS FSEV TnUAD informoval členov senátu o dokumentoch TnUAD, ktoré 

je potrebné vzhľadom na novelu Zákona o vysokých školách aktualizovať:  

Štatút TnUAD po zapracovaní pripomienok z MŠ SR je pripravený na schválenie v AS 

TnUAD, ktoré sa uskutoční 6. septembra 2013. Je pripravený aj Štatút FSEV TnUAD, po 

jeho pripomienkovaní bude predložený na schválenie na zasadnutí AS FSEV TnUAD 

v novembri 2013. 

Ďalej boli spracované Zásady volieb kandidáta na rektora, čo vyplynulo z nového Štatútu 

TnUAD a následne na to predseda AS FSEV TnUAD doc. Ing. Ján Kútik, CSc. pripravil aj 

Zásady volieb kandidáta na dekana FSEV, ktoré takisto budú predložené na prerokovanie 

v Akademickom senáte FSEV v novembri 2013. 
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 Tajomník fakulty Ing. Boris Janský informoval o aktualizácii prílohy 

k Organizačnému poriadku fakulty Štruktúra funkčných miest na FSEV TnUAD. 

Materiál je pripravený a môže byť zaradený do programu na rokovanie senátu  

fakulty 30. septembra 2013. 

 V zmysle pripravovaného Harmonogramu zasadnutí na akademický rok 2013/2014 

predseda senátu informoval o hlavných bodoch programu  najbližšieho zasadnutia 

Akademického senátu fakulty, ktoré sa uskutoční 30. septembra 2013 s 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. 

 Členka senátu Veronika Dobiašová oznámila, že z dôvodu účasti na výmennom 

pobyte Erazmus v zimnom semestri akademického roka 2013/2014 sa nezúčastní 

zasadnutí AS FSEV TnUAD konaných v tomto období. 

 

Záver. 

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

za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľudmila Vázalová 

V Trenčíne 4. septembra 2013 

 

doc. Ing. Ján Kútik, CSc. 

                      predseda AS FSEV TnUAD 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Eva Ivanová, CSc.     ..............................................................................

      

Bc. Ľudmila Kohútová   .............................................................................. 

 

Spracované v troch výtlačkoch: 

číslo 1 – dekan FSEV 

číslo 2 – pre zverejnenie 

číslo 3 – archívna dokumentácia 

 

Prílohy: 

 Prezenčná listina 

 


