TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
Fakulta sociálno – ekonomických vzťahov
Akademický senát FSEV
Študentská 3, 911 50 Trenčín, tel. 032/7400269, e-mail: vazalova@tnuni.sk

Č. p.: 9/2011

Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 5

ZÁPISNICA
z riadneho zasadania Akademického senátu
Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD
Dátum konania:
Miesto konania:

14. decembra 2011
zasadačka FSEV

Program:
1. Otvorenie
• Kontrola uznášaniaschopnosti AS FSEV,
• Voľba overovateľov zápisnice,
• Kontrola plnenia uznesení z minulých zasadnutí AS FSEV,
• Schválenie programu alebo prípadných návrhov na zmenu alebo doplnenie programu.
2. Informácia o zložení Akademického senátu TnUAD po voľbách.
3. Prerokovanie a schválenie vnútornej normy Zásady volieb do Akademického senátu fakulty
a univerzity.
4. Prerokovanie a schválenie vnútornej normy Študijný poriadok FSEV TnUAD.
5. Prerokovanie a schválenie podmienok prijatia na štúdium v II. stupni vysokoškolského
štúdia v študijnom programe Ľudské zdroje a personálny manažment pre akademický rok
2012/2013.
6. Príprava materiálov a zodpovednosť:
▪ Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2011,
▪ Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2011,
▪ Návrh rozpočtu fakulty na rok 2011,
▪ Správa o činnosti Akademického senátu FSEV TnUAD za rok 2011.
7. Plán Hlavných úloh a základných opatrení FSEV v akademickom roku 2011/2012 –
informácia.
8. Schválenie Dlhodobého zámeru rozvoja FSEV TnUAD na roky 2012 – 2017.
9. Rôzne.
Prítomní:
Doc. Ing. Ján Kútik, CSc., Ing. RNDr. Dagmar Petrušová, PhD., RNDr. Ján Šándora, CSc.,
Ing. Martin Sedláček, Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Tatiana Masárová, PhD., Mgr. Ľudmila
Vázalová, PhDr. Eva Živčicová, PhD., Ing. Eva Koišová, PhD., Eva Marečková, Martin
Grenčík, Ľudmila Kohútová, Bc. Marcela Galovská, Bc. Norbert Jiroš.
Pozvaní hostia:
Ing. Adriana Grenčíková, PhD., PhDr. Jana Španková, PhD.
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Ospravedlnení: Ing. Marcel Kordoš, PhD.
Otvorenie
Riadne zasadnutie Akademického senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov
TnUAD (ďalej len AS FSEV TnUAD) v Trenčíne otvoril predseda doc. Ing. Ján Kútik, CSc.,
ktorý privítal členov AS FSEV TnUAD a hostí.
•

Za overovateľov zápisnice boli verejným jednohlasným hlasovaním zvolení:
PhDr. Eva Živčicová, PhD., Bc. Norbert Jiroš (za: 14, proti: 0, zdržalo sa: 0).
• Schválenie programu alebo prípadných návrhov na zmenu alebo doplnenie
programu – predložený program zasadnutia bol schválený bezo zmien (za: 14, proti: 0,
zdržalo sa: 0).
• Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho riadneho zasadnutia AS FSEV –
Uznesenie č. 5 zo zasadnutia 19. októbra 2011 bolo splnené, viď bod programu č. 3.
Po kontrole uznášaniaschopnosti senátu, voľbe overovateľov zápisnice, kontrole plnenia
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia a odsúhlasení programu zasadnutia AS FSEV prešiel
predseda AS FSEV k jednotlivým bodom programu.
2. Informácia o zložení Akademického senátu TnUAD po voľbách.
Podrobnú informáciu o zložení nového senátu Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne po voľbách, ktoré sa konali v novembri 2011, predniesol predseda AS
FSEV TnUAD doc. Ing. J. Kútik, CSc. V senáte sú zastúpené všetky fakulty a univerzitné
pracovisko piatimi členmi, z ktorých traja sú za zamestnaneckú časť a dvaja za študentskú
časť. Zloženie senátu TnUAD nájdete na http://www.tnuni.sk/univerzita/organyuniverzity/akademicky-senat/
Naša fakulta má v univerzitnom senáte nasledovné zastúpenie:
doc. Ing. Ján Kútik, CSc.,
Ing. Eva Ivanová, CSc.,
RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD.,
Bc. Norbert Jiroš,
Bc. Marcela Galovská.
3. Prerokovanie a schválenie vnútornej normy Zásady volieb do Akademického senátu
fakulty a univerzity.
Vzhľadom k tomu, že Akademický senát univerzity schválil nové Zásady volieb do
AS, bolo potrebné prepracovať aj vnútornú normu fakulty. Zmeny boli zapracované, nový
dokument podpísaný predsedom senátu a založený medzi ostatné dokumenty na dekanáte
fakulty.
Akademický senát fakulty schválil Zásady volieb do Akademického senátu fakulty
a univerzity.
Zásady je potrebné zverejniť na webovej stránke fakulty.
(za: 14, proti: 0, zdržalo sa: 0)
4. Prerokovanie a schválenie vnútornej normy Študijný poriadok FSEV TnUAD.
Študijný poriadok na schválenie predložila prodekanka pre pedagogickú činnosť Ing.
A. Grenčíková, PhD. už na predchádzajúce zasadnutie, pripomienky bolo potrebné predniesť
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do 16. novembra 2011. Pripomienky mali iba Ing. E. Ivanová, CSc.: aby bola do Študijného
poriadku zapracovaná povinná nadväznosť predmetov a RNDr. J. Šandora, CSc.: aby do čl.
14, ods. 5 bolo doplnené slovo „cvičenie“. Na základe vyjadrenia pani prodekanky nebolo ani
jednej pripomienke možné vyhovieť, pretože nemáme nadväznosť predmetov stanovenú
akreditačným spisom a povinnou vyučovacou jednotkou, ktorá je uvedená v akreditačnom
spise, je seminár a laboratórne cvičenie.
Pani prodekanka ďalej upozornila na problém hodnotenia záverečnej práce na
štátniciach v zmysle článku 26a, ods. 13, 26b, ods. 12 a doporučila do textu doplniť slovo
„spravidla“. Na základe uvedeného Akademický senát prijal nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 6:
Akademický senát AS FSEV TnUAD schválil Študijný poriadok FSEV
s nasledujúcou pripomienkou: do textu v čl. 26a Bakalárska práca, ods. 13 a čl. 26b
Diplomová práca, ods. 12 sa doplní slovo „spravidla“. Text bude znieť nasledovne:
„Výsledná známka obhajoby bakalárskej práce (diplomovej) práce) sa spravidla vypočíta
ako jednoduchý aritmetický priemer z hodnotenia vedúceho práce, oponenta a obhajoby.
Výsledná hodnota sa zaokrúhli na príslušný stupeň (A – FX) klasifikačnej stupnice“.
Za zapracovanie pripomienky do textu, následné vytlačenie Študijného poriadku
a zabezpečenie podpísania je zodpovedná prodekanka Ing. A. Grenčíková, PhD.
Kontrola plnenia: do najbližšieho riadneho zasadnutia AS FSEV TnUAD, ktoré sa
uskutoční 22. februára 2012.
(Za: 14, proti: 0, zdržalo sa: 0)
V súvislosti s rokovaním o Študijnom poriadku predniesla Ing. E. Ivanová, CSc.
požiadavku o znovuzavedenie zápočtov aspoň v povinných predmetoch, nakoľko skúšajúci
garant predmetu nemá ako zistiť, či študenti splnili podmienky pripustenia na skúšku.
Prodekanka upozornila, že tu ide o systémový problém, nie o problém so Študijným
poriadkom.
5. Prerokovanie a schválenie podmienok prijatia na štúdium v II. stupni
vysokoškolského štúdia v študijnom programe Ľudské zdroje a personálny manažment
pre akademický rok 2012/2013.
S materiálom oboznámila členov senátu prodekanka pre pedagogickú činnosť Ing. A.
Grenčíková, PhD., podmienky sú rovnaké ako v minulom roku, systém bodovania je veľmi
jednoduchý, odráža úroveň uchádzačov a osvedčil sa.
Akademický senát FSEV TnUAD schválil Podmienky prijatia na štúdium v II.
stupni vysokoškolského štúdia v študijnom programe Ľudské zdroje a personálny
manažment pre akademický rok 2012/2013.
(za: 14, proti: 0, zdržalo sa: 0)
6. Príprava materiálov a zodpovednosť:
• Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2011
• Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2011
• Návrh rozpočtu fakulty na rok 2012
• Správa o činnosti Akademického senátu FSEV TnUAD za rok 2011.
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Uznesenie č. 7
Akademický senát FSEV TnUAD sa uzniesol, že nasledovné materiály: Výročnú
správu o činnosti fakulty za rok 2011, Výročnú správu o hospodárení fakulty za rok 2011 a
Návrh rozpočtu fakulty na rok 2012 pripraví dekan fakulty a predloží ich na schválenie na
riadne zasadnutie AS FSEV TnUAD, ktoré sa uskutoční 25. apríla 2012.
(za: 14, proti: 0, zdržalo sa: 0)
Uznesenie č. 8
Akademický senát FSEV TnUAD sa uzniesol, že Výročnú správu o činnosti
Akademického senátu FSEV TnUAD za rok 2011 pripravia PhDr. Eva Živčicová, PhD.,
RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD. a Mgr. Ľudmila Vázalová a predložia ju na
zasadnutie AS FSEV TnUAD, ktoré sa uskutoční 22. februára 2012. Následne bude Správa
zverejnená na výveske senátu a na webovej stránke fakulty.
(za: 14, proti: 0, zdržalo sa: 0)
7. Plán hlavných úloh a základných opatrení FSEV v akademickom roku 2011/2012 –
informácia.
Plán úloh predložila členom senátu prodekanka pre pedagogickú činnosť Ing. A
Grenčíková, PhD. Plán je prehľadne spracovaný v tabuľkovom formáte, jednotlivo za každý
mesiac.
8. Schválenie Dlhodobého zámeru rozvoja FSEV TnUAD na roky 2012 – 2017.
Dlhodobý zámer na schválenie do senátu predložil dekan fakulty. Vzhľadom k tomu,
že pripomienky z Vedeckej rady neboli do materiálu zapracované, prijal Akademický senát
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 9
Akademický senát AS FSEV TnUAD schválil Dlhodobý zámer rozvoja FSEV
TnUAD na roky 2012 – 2017 s pripomienkami. Za zapracovanie pripomienok do textu, jeho
následné vytlačenie a zabezpečenie podpísania je zodpovedný sekretariát dekana FSEV
TnUAD, kontrolu vykoná prodekanka pre pedagogickú činnosť Ing. A. Grenčíková, PhD.
Kontrola plnenia: do najbližšieho riadneho zasadnutia AS FSEV TnUAD.
(Za: 14, proti: 0, zdržalo sa: 0)
9. Rôzne
•

•
•

Bc. Norbert Jiroš – pripomienka k dotazníku Hodnotenie kvality výučby na našej
fakulte – dotazník sa spracúva v Akademickom informačnom systéme a meno
respondenta je známe, ako je teda zachovaná anonymita. K prebiehajúcej akcii budú
spracované plagáty s cieľom upozorniť študentov, aby sa zapojili do hodnotenia.
Technické problémy s dotazníkom je potrebné riešiť so systémovým pracovníkom
pánom. P. Jurákom.
Problém s konaním prednášky prof. Karbacha, situácia by sa mala vyriešiť akonáhle
bude pán profesor riadny zamestnanec fakulty.
Ľ. Kohútová – tlmočila pripomienku študentov, prečo sa nekonajú bakalárske
promócie – vzhľadom na každoročne sa opakujúci veľký počet absolventov na
inžinierskom a bakalárskom štúdiu a súčasne prebiehajúce ďalšie akcie – prijímacie
konanie na bakalárske a inžinierske štúdium, nie je možné časovo stihnúť promócie
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•
•

v mesiaci júl. Konanie promócií v mesiaci september, prípadne október sa neosvedčilo,
pretože väčšina absolventov bakalárskeho štúdia potrebuje doklady o absolvovaní
štúdia v čo najkratšom čase.
M. Grenčík – bolo by potrebné zaviesť výučbu v cudzích jazykoch viacerých
predmetov na bakalárskom štúdiu.
Ing. T. Masárová, PhD. – vzhľadom k tomu, že vyučujúci a študenti nepoznajú prácu
komisií na fakulte, (napríklad: Edičná, Pedagogická, Disciplinárna...), bolo by vhodné
zverejniť na webovej stránke fakulty ich zloženie, činnosť, prípadne aj smernice či
poriadky ktorými sa riadia.

Záver
Predseda AS poďakoval všetkým prítomných za účasť a ukončil zasadnutie.

Zapísala: Mgr. Ľudmila Vázalová
V Trenčíne 14. decembra 2011

doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
predseda AS FSEV TnUAD

Overovatelia zápisnice:
PhDr. Eva Živčicová, PhD.
Bc. Norbert Jiroš

Spracované v troch výtlačkoch:
číslo 1 – dekan FSEV
číslo 2 – pre zverejnenie
číslo 3 – archívna dokumentácia

Prílohy:
•

Prezenčná listina
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