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Poradové číslo: 5/2015       Výtlačok číslo: 1 

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: 06. októbra 2015 

Miesto konania:  zasadačka FSEV, 09.30 hod. 
 

 

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 materiálu dekana fakulty pred jeho schválením vo Vedeckej rade FSEV:  

 Študijný program 3. stupňa vysokoškolského štúdia „Ľudské zdroje a personálny 

manažment“ v študijnom odbore 3. 3. 14 „Ľudské zdroje a personálny manažment“.  

3. Rôzne. 

 

Prítomní: 

PhDr. Miroslav Fašanok, PhD., PhDr. Erika Hančovská, PhD., Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. 

Eva Koišová, PhD., Ing. Marcel Kordoš, PhD., doc. Mgr. Emília Krajňáková, CSc., Ing. 

Katarína Kráľová, PhD., doc. Ing. Ján Kútik, CSc., RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD., Bc. 

Veronika Balajová, Bc. Adriana Martošová, Bc. Eva Navrátilová.  

 

Ospravedlnení: Mgr. Ľudmila Vázalová, Bc. Anna Gerčicová.  

 

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

Jana Španková, PhD., Ing. Boris Janský. 
 

1. Otvorenie 

Mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Fakulty sociálno-ekonomických 

vzťahov TnUAD (ďalej len AS FSEV TnUAD) v Trenčíne otvoril doc. Ing. J. Kútik, CSc., 

ktorý privítal členov AS FSEV TnUAD a hostí.   

 Kontrola uznášaniaschopnosti: zasadnutie bolo uznášaniaschopné, prítomných bolo  

8 členov, ďalší 4 členovia prišli až po otvorení, 2 ospravedlnení.  

 Voľba overovateľov. 

Hlasovanie: prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0. 

Výsledok hlasovania: za overovateľky boli verejným hlasovaním zvolené:  

Ing. Katarína Kráľová, PhD., RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD. 
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 Schválenie programu alebo prípadných návrhov na zmenu alebo doplnenie 

programu. Na návrh predsedu AS FSEV doc. Ing. J. Kútika, CSc. bol program 

doplnený o bod č. 3 Informácia o výške školného na akademický rok 2016/2017 

a bod č. 4 Ukončenie členstva Bc. Filipa Baľaľu v AS FSEV za študentskú časť. 

Hlasovanie: prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0. 

Výsledok hlasovania: predložená zmena bola schválená. 

Program po schválení a zapracovaní zmeny: 

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 materiálu dekana fakulty pred jeho schválením vo Vedeckej rade FSEV:  

 Študijný program 3. stupňa vysokoškolského štúdia „Ľudské zdroje a personálny 

manažment“ v študijnom odbore 3. 3. 14 „Ľudské zdroje a personálny manažment“.  

3. Informácia o výške školného na akademický rok 2016/2017. 

4. Ukončenie členstva Bc. Filipa Baľaľu v AS FSEV za študentskú časť. 

5. Rôzne. 

 

 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí AS FSEV . 

Uznesenie č. 1/2015 je v plnení. Uznesením Akademický senát FSEV na svojom 

riadnom zasadnutí dňa 10. septembra 2015 v súlade s § 26 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v súlade so Štatútom 

fakulty čl. 7 ods. 2 a Zásadami volieb do AS FSEV a AS TnUAD čl. 4 ods. 1 a čl. 5 ods. 1 

vyhlásil doplňujúce voľby do AS FSEV za študentskú časť fakulty z dôvodu ukončenia 

členstva člena AS FSEV. AS FSEV schválil Harmonogram prípravy a vykonania 

doplňujúcich volieb do AS FSEV za študentskú časť a volebnú komisiu.  

O plnení Harmonogramu volieb informoval predseda AS FSEV doc. Ing. Ján Kútik, 

CSc., bolo zverejnené Vyhlásenie volieb a prijímanie návrhov, zverejnení navrhnutí kandidáti:  

Miroslav Buček a Bc. Miroslav Jurčo. Voľby sa uskutočnia v dňoch 12. – 13. októbra 2015. 

 

2. Prerokovanie materiálu dekana fakulty pred jeho schválením vo Vedeckej rade FSEV:  

 Študijný program 3. stupňa vysokoškolského štúdia „Ľudské zdroje a personálny 

manažment“ v študijnom odbore 3. 3. 14 „Ľudské zdroje a personálny manažment“.  

 

Informáciu k predloženému materiálu podal dekan fakulty doc. Mgr. Sergej Vojtovič, 

DrSc. Získanie akreditácie by malo veľký význam aj z toho dôvodu, že v danom študijnom 

odbore v sústave študijných odborov, ktorú spravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR a v ktorých môžu vysoké školy v SR poskytovať vysokoškolské vzdelávanie, ešte 

nie je akreditovaný 3. stupeň. 

 Akademický senát uvedený materiál prerokoval a odporučil jeho schválenie na 

zasadnutí Vedeckej rady FSEV. 

 

3. Informácia o výške školného na akademický rok 2016/2017. 

 

O výške školného pre akademický rok 2016/2017, ktoré je súčasťou Smernice 

o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na TnUAD, informovala prodekanka Ing. 

Adriana Grenčíková, PhD. Informovala aj o návrhu novej podmienky na odpustenie školného 

v prípadoch hodného zreteľa. Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia sa nemení, 
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ostáva vo výške 660,- € za akademický rok. Školné za spoplatnené externé štúdium sa mení 

v dôsledku zmeny dĺžky štúdia na 4 roky, takže výška za jeden akademický rok bude 450,- €. 

 

4. Ukončenie členstva Bc. Filipa Baľaľu v AS FSEV za študentskú časť. 

 

 Predseda AS FSEV doc. Ing. Ján Kútik, CSc. oznámil členom senátu, že v súlade s § 

26 ods. 6 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, bolo ukončené členstvo Bc. Filipovi Baľaľovi v Akademickom senáte 

FSEV za študentskú časť, nakoľko bol 29. septembra 2015 vylúčený zo štúdia z dôvodu 

nesplnenia predpísaných študijných povinností za daný akademický rok.  

 

5. Rôzne. 

 

 Ing. Adriana Grenčíková, PhD. požiadala predsedu AS FSEV, aby na Kolégiu rektora 

informoval vedenie univerzity, že členovia Akademického senátu TnUAD za našu 

fakultu nepodporia ukončenie činnosti Študijného oddelenia na našej fakulte a jeho 

preradenie na rektorát aj z dôvodu, že máme najvyšší počet študentov na univerzite. 

 

Záver. 

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

končil zasadnutie. 

 

Zapísala: Ing. Eva Koišová, PhD. 

V Trenčíne 06. októbra 2015 

 

doc. Ing. Ján Kútik, CSc. 

                      predseda AS FSEV TnUAD 

 

 

Overovateľky zápisnice: 

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

      

Ing. Katarína Kráľová, PhD.   .............................................................................. 
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