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Poradové číslo: 3/2016       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: 18. mája 2016 

Miesto konania:  zasadačka FSEV, 10.00 hod. 
 

 

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 výsledku doplňujúcich volieb do Akademického senátu FSEV za študentskú 

časť, ktoré sa uskutočnili v dňoch 2. – 3. mája 2016. 

 Privítanie nových členov. 

3. Informácia – postup pri ukončení členstva v študentskej časti AS FSEV (4 členky ukončia 

štúdium 2. stupňa štátnymi skúškami). 

4. Informácia – postup pri pozastavení členstva v študentskej časti AS FSEV (5 členov ukončí 

štúdium 1. stupňa štátnymi skúškami). 

5. Prerokovanie a schválenie materiálu predkladaného dekanom FSEV: 

 Rozpočet fakulty na rok 2016. 

6. Informácia o stave prípravy štátnych skúšok na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia. 

7. 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., doc. Ing. 

Ján Kútik, CSc., RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD., Mgr. Ľudmila Vázalová, Bc. Veronika 

Balajová, Miroslav Buček, Bc. Anna Gerčicová, Bc. Eva Navrátilová. 

Ospravedlnený: Ing. Katarína Kráľová, PhD., Bc. Adriana Martošová. 

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

Boris Janský, Ladislava Dikantová, Miroslava Kubíncová, Dominika Miturová, Patrik 

Smreček. 
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1. Otvorenie 

Riadne 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  

13 členov, 2 členky boli ospravedlnené. 

Poznámka: doc. Mgr. Emília Krajňáková, CSc. prišla na zasadnutie k bodu č. 4.  

 Voľba overovateľov. 

Návrh: Ing. Eva Koišová, PhD., Ing. RNDr. Dagmar Petrušová, PhD.  

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

Výsledok hlasovania: návrh bol schválený, overovateľky boli verejným hlasovaním 

zvolené. 

 Schválenie programu alebo prípadných návrhov na zmenu alebo doplnenie 

programu. Program pripravilo predsedníctvo AS FSEV v súlade s Harmonogramom 

práce AS na rok 2015/2016. 

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

Výsledok hlasovania: Program bol schválený bez zmeny. 

 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí AS FSEV. 

Uznesenie č. 1/2016 

Akademický senát FSEV na svojom riadnom zasadnutí dňa 16. marca 2016 

konštatoval, že 4 členovia AS FSEV za študentskú časť v súlade s článkom 4, ods. 2, písm. e,  

Zásad volieb do AS FSEV a AS TnUAD ukončia v týždni od 23. – 27. mája 2016 štúdium na 

FSEV. Z uvedeného dôvodu Akademický senát FSEV 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 FSEV čl. 7 ods. 2 a Zásadami volieb do AS FSEV a AS TnUAD čl. 4 ods. 2 a čl. 5 

ods. 2 vyhlasuje dňom 31. marca 2016 doplňujúce voľby do AS FSEV za študentskú časť 

FSEV. AS FSEV schvaľuje Harmonogram prípravy a vykonania doplňujúcich volieb do AS 

FSEV za študentskú časť a volebnú komisiu.  

Uznesenie bolo splnené. 

 

2. Informácia o výsledku doplňujúcich volieb do Akademického senátu FSEV za 

študentskú časť, ktoré sa uskutočnili v dňoch 2. – 3. mája 2016. 

 Privítanie nových členov. 

O voľbách informoval predseda senátu doc. Ing. Ján Kútik, CSc, ktorý nových členov 

privítal a predstavil. Doplňujúce voľby do študentskej časti AS FSEV boli vyhlásené 

Uznesením č. 1/2016 na zasadnutí AS FSEV 16. marca 2016. Uskutočnili sa podľa 

schváleného harmonogramu, zvolení boli nasledovní študenti: 

Ladislava Dikantová 

Miroslava Kubíncová 

Dominika Miturová 

Patrik Smreček 

 

3. Informácia – postup pri ukončení členstva v študentskej časti AS FSEV (4 členky 

ukončia štúdium 2. stupňa štátnymi skúškami). 

V zmysle §26, odsek 6 písmeno e) Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov členstvo v akademickom senáte fakulty zaniká 

ukončením štúdia. Z tohto dôvodu zanikne členstvo štyrom členkám študentskej časti AS 
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FSEV, ktoré ukončia 24. mája 2016 inžinierske štúdium. Členstvo končí automaticky, 

študenti nemusia podávať žiadnu žiadosť ani oznámenie. 

 

4. Informácia – postup pri pozastavení členstva v študentskej časti AS FSEV (5 členov 

ukončí štúdium 1. stupňa štátnymi skúškami). 

V zmysle §26, odsek 8 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov člen študentskej časti akademického senátu fakulty, ktorý nie je 

študentom doktorandského študijného programu, môže pred riadnym skončením štúdia 

písomne požiadať o pozastavenie členstva v akademickom senáte fakulty.  

Členstvo sa pozastaví odo dňa nasledujúceho po dni riadneho skončenia jeho štúdia. Členstvo 

sa obnoví dňom, keď sa opäť stane členom študentskej časti akademickej obce príslušnej 

fakulty, ak z iných dôvodov dovtedy nezaniklo.  

Vnútorný predpis fakulty ustanoví, či sa na čas pozastaveného členstva stáva členom 

akademického senátu fakulty zvolený náhradník a spôsob jeho voľby, alebo či sa člen, ktorý 

má pozastavené členstvo, považuje za neprítomného na rokovaní akademického senátu 

fakulty. 

Z tohto dôvodu novozvolení členovia študentskej časti AS FSEV, ktorí v dňoch 30. 

mája – 2. júna 2016 ukončia bakalárske štúdium, požiadajú o pozastavenie členstva v senáte. 

Podľa Zásad volieb do akademického senátu fakulty a univerzity čl. 4 odsek 5 na 

obdobie pozastaveného členstva sa nevolí náhradník a neúčasť sa hodnotí ako ospravedlnená. 

 

5. Prerokovanie a schválenie materiálu predkladaného dekanom FSEV: 

 Rozpočet fakulty na rok 2016. 

S rozpočtom fakulty na rok 2016 oboznámil členov senátu tajomník fakulty Ing. Boris 

Janský. Bol zostavený na základe schváleného rozpočtu univerzity. V prehľadných tabuľkách 

tajomník fakulty informoval členov senátu o pridelenej dotácii, o rozdelení dotácie na 

jednotlivé podprogramy, o predpokladaných príjmoch za externé štúdium a o porovnaní 

príjmov a nákladov na fakulte. Vzhľadom na pretrvávajúci pokles počtu študentov, dekan 

fakulty doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc. vyzdvihol nárast publikačnej činnosti 

pedagogických pracovníkov fakulty oproti predchádzajúcemu akademickému roku 

a zdôraznil význam jej ďalšieho zvyšovania. 

Hlasovanie: prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0. 

Výsledok hlasovania: Rozpočet fakulty na rok 2016 bol prerokovaný a schválený bez 

pripomienok. 
 

6. Informácia o stave prípravy štátnych skúšok na bakalárskom a inžinierskom stupni 

štúdia. 

O príprave štátnych skúšok informovala prodekanka pre pedagogickú činnosť doc. Ing. 

Adriana Grenčíková, PhD.  

Kontrola štúdia na inžinierskom stupni sa uskutočnila  v dňoch 9. – 12. mája 2016, 

počet študentov na uvedenom štúdiu je 267, na štátne skúšky sa prihlásilo 218 študentov, 

štátne skúšky sa uskutočnia v dňoch  23. – 26. mája 2016, plánovaných je 5 komisií.  

Na bakalárskom štúdiu kontrola štúdia prebieha v tomto týždni od 16. do 19. mája 

2016. Študentov na bakalárskom štúdiu je 302. Štátne skúšky sa uskutočnia hneď po 

inžinierskych štátniciach od 30. mája do 02. júna 2016. Plánovaný počet komisií: ĽZPM – 4 

komisie, VS – 2 komisie. Presný počet dní a komisií sa určí podľa počtu prihlásených 

študentov.  
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7. Rôzne. 

 

 Predseda AS FSEV doc. Ing. Ján Kútik, CSc. informoval o ďalšom zasadnutí senátu, 

ktoré sa uskutoční 29. júna 2016 a o príprave Harmonogramu práce senátu na ďalší 

akademický rok 2016/2017. 

 Prodekanka pre pedagogickú činnosť doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD. informovala 

o výberovom konaní uchádzačov do 1. ročníka na bakalárskom a inžinierskom štúdiu. 

Pre porovnanie boli k dispozícii aj údaje z akademického roka 2015/2016.  

Druhé kolo prijímacieho konania pre akademický rok vo všetkých študijných 

programoch je otvorené do 30. júna 2016. 

 

Akademický rok 2015/2016 

 

 
ŠTUDIJNÝ PROGRAM  PRIHLÁŠKY POSTÚPILI 

DO 2. KOLA 

NEPRIJATÍ PRIJATÍ 

BC. VS – denné štúdium   25   2    23 

BC. VS – externé štúdium   15     15 

BC. REaR – denné štúdium   21   5    16 

BC. REaR – externé štúdium     2  2     0* 

BC. ĽZPM – denné štúdium 159   7  152 

BC. ĽZPM – externé štúdium   54   2    52 

BC. SPOLU  276 16 2 258 

ING. ĽZPM – denné štúdium 124   124 

ING. ĽZPM – externé štúdium   71   1    70 

ING. SPOLU 195   1  194 

SPOLU 471 17 2 452 

 

* 2 uchádzači prijatí na Verejnú správu – externé štúdium 

 

 

Akademický rok 2016/2017 

 
ŠTUDIJNÝ PROGRAM  PRIHLÁŠKY POSTÚPILI 

DO 2. KOLA 

NEPRIJATÍ PRIJATÍ 

BC. VS – denné štúdium   38     38 

BC. VS – externé štúdium   15     15 

BC. REaR – denné štúdium   16     16 

BC. REaR – externé štúdium     6       6 

BC. ĽZPM – denné štúdium 111   111 

BC. ĽZPM – externé štúdium   40     40 

BC. SPOLU  226   226 

ING. ĽZPM – denné štúdium 191   191 

ING. ĽZPM – externé štúdium   79     79 

ING. SPOLU 270   270 

SPOLU 496   496 
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Záver. 

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

za účasť, poďakoval odchádzajúcim členkám senátu za ich prácu a ukončil zasadnutie. 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľudmila Vázalová 

V Trenčíne 18. mája 2016 

 

doc. Ing. Ján Kútik, CSc. 

                      predseda AS FSEV TnUAD 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

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

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

 

Spracované v troch výtlačkoch 

číslo 1 – dekan FSEV 

číslo 2 – pre zverejnenie 

číslo 3 – archívna dokumentácia 
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