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ZÁPISNICA
z riadneho zasadania Akademického senátu
Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dátum konania:
Miesto konania:

19. februára 2013
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 materiálov predložených dekanom fakulty:
 Výročná správa o činnosti FSEV za rok 2012,
 Výročná správa o hospodárení FSEV za rok 2012.
3. Prerokovanie a schválenie materiálu predloženého dekanom fakulty:
 Odvolanie člena Vedeckej rady fakulty,
 Menovanie nového člena Vedeckej rady fakulty.
4. Prerokovanie a schválenie materiálu predloženého AS FSEV TnUAD:
 Správa o činnosti Akademického senátu fakulty za rok 2012.
5. Príprava volieb do študentskej časti AS FSEV a AS TnUAD z dôvodu skončenia mandátu
troch členov AS FSEV v máji 2013.
6. Rôzne.
Prítomní:
Doc. Ing. Ján Kútik, CSc., Ing. RNDr. Dagmar Petrušová, PhD., PhDr. Eva Živčicová, PhD.,
Ing. Eva Ivanová, CSc., Mgr. Ľudmila Vázalová, Ing. Martin Sedláček, Ing. Tatiana
Masárová, PhD., Ing. Eva Koišová, PhD., Ing. Marcel Kordoš, PhD., Eva Gagová, Veronika
Dobiašová, Martin Labudík, Bc. Lukáš Smilka, Bc. Roland Miklovič.
Ospravedlnení: RNDr. Ján Šandora, CSc.
Pozvaní hostia: Doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc., Ing. Adriana Grenčíková, PhD., 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.
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Kontrola uznášaniaschopnosti: zasadnutie bolo uznášaniaschopné, prítomných bolo
14 členov, 1 sa ospravedlnil.
 Voľba overovateľov.
Hlasovanie: prítomní: 14, za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1.
Výsledok hlasovania: za overovateľov zápisnice boli verejným jednohlasným
hlasovaním zvolení: Ing. Eva Koišová, PhD., Eva Gagová.
 Schválenie programu alebo prípadných návrhov na zmenu alebo doplnenie
programu.
Hlasovanie: prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: predložený program zasadnutia bol schválený bez zmeny.
 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí AS FSEV – na poslednom
zasadnutí boli prijaté 4 uznesenia.
Uznesenie č. 3/2012
Akademický senát FSEV TnUAD sa uzniesol, že Výročnú správu o činnosti Akademického
senátu FSEV TnUAD za rok 2012 pripravia Ing. Eva Ivanová, CSc. a Mgr. Ľudmila
Vázalová a predložia ju na zasadnutie AS FSEV TnUAD, ktoré sa uskutoční 20. februára
2013. Po schválení bude správa zverejnená na výveske senátu a na webovej stránke fakulty.
PLNENIE: Správa bola prerokovaná a schválená.
Uznesenie č. 4/2012
Akademický senát FSEV TnUAD sa uzniesol, že nasledovné materiály: Výročnú správu
o činnosti fakulty za rok 2012, Výročnú správu o hospodárení fakulty za rok 2012 pripraví
dekan fakulty, prodekanky pre pedagogickú činnosť a tajomník fakulty a predložia ich na
schválenie na zasadnutie senátu, ktoré sa uskutoční 20. februára 2013.
PLNENIE: Obidve správy boli prerokované a schválené.
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 18. apríla 2013.
(Poznámka: členovia senátu sa dohodli, že zasadnutie pôvodne plánované na 17. apríla
2013 bude presunuté na 18. apríla 2013.)
PLNENIE: Rozpočet bude schválený na zasadnutí senátu v apríli 2013.
Uznesenie č. 6/2012:
AS FSEV TnUAD vyhlásil doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického
senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov a zamestnaneckej časti Akademického
senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
PLNENIE: Komisia pracovala v zložení:
Ing. Karol Krajčo
predseda volebnej komisie
Ing. Marcel Kordoš, PhD.
člen
Ing. Martin Sedláček
zapisovateľ volebnej komisie
PhDr. Miroslav Fašanok, PhD.
podpredseda volebnej komisie
RNDr. Ján Šandora, CSc.
člen
Voľby sa uskutočnili v dňoch 05. februára 2013 – 06. februára 2013, do Akademického senátu
fakulty, aj do Akademického senátu univerzity zvolená bola Ing. Eva Ivanová, CSc.
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2. Prerokovanie a schválenie materiálov predložených dekanom fakulty:
 Výročná správa o činnosti FSEV za rok 2012,
Na prerokovanie boli predložené dve správy samostatne, Správa o pedagogickej činnosti
fakulty za rok 2012 a Správa o vedecko-výskumnej činnosti fakulty za rok 2012, spolu tvoria
Výročnú správu o činnosti FSEV za rok 2012. Boli schvaľované každá samostatne.
Informáciu o Výročnej správe fakulty predniesla prodekanka pre pedagogickú činnosť
I. stupňa PhDr. J. Španková, PhD. Správa je prehľadne spracovaná, sú v nej všetky potrebné
údaje: charakteristiky študijných programov na fakulte, informácie o prijímacích skúškach,
počte študentov, štátnych skúškach, mobilite študentov a vyučujúcich, štipendiách, práci
disciplinárnej komisie. Správa je doplnená množstvom tabuliek.
Hlasovanie: prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: Správa o pedagogickej činnosti fakulty za rok 2012 bola
prerokovaná a schválená.
Správu o vedecko-výskumnej činnosti predniesol dekan fakulty doc. Mgr. S. Vojtovič,
DrSc., správa obsahuje informácie o zasadnutiach Vedeckej rady fakulty, prebiehajúcich
projektoch a grandoch, konaných vedeckých konferenciách a seminároch, Študentskej
vedeckej odbornej činnosti a taktiež o publikačnej činnosti na fakulte.
Hlasovanie: prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: Správa o vedecko-výskumnej činnosti fakulty za rok 2012 bola
prerokovaná a schválená.
 Výročná správa o hospodárení FSEV za rok 2012.
S hospodárením fakulty za rok 2012 oboznámil členov senátu tajomník fakulty Ing. B.
Janský. Správa je rozdelená na výnosovú časť a nákladovú, všetky náklady a výnosy sú
prehľadne spracované v tabuľkách.
Hlasovanie: prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2012 bola
prerokovaná a schválená.
3. Prerokovanie a schválenie materiálu predloženého dekanom fakulty:
V úvode prerokovania materiálu všetci členovia senátu odhlasovali, že hlasovanie sa
neuskutoční tajne.
Hlasovanie: prítomní: 14, za:14, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: Hlasovanie za odvolanie člena Vedeckej rady FSEV
a menovanie nového člena Vedeckej rady FSEV sa neuskutoční tajným hlasovaním.
 Odvolanie člena Vedeckej rady fakulty,
Odvolanie doterajšieho člena Vedeckej rady fakulty doc. JUDr. A. Nesvadbu, PhD.
odôvodnil dekan fakulty doc. Mgr. S. Vojtovič, DrSc. zmenou jeho pracovného úväzku.
Hlasovanie: prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: na základe hlasovania senát prijal nasledovné uznesenie:
Uznesenie 1/2013
Akademický senát FSEV TnUAD odvolal člena Vedeckej rady FSEV doc. JUDr.
A. Nesvadbu PhD.
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 Menovanie nového člena Vedeckej rady fakulty.
Za nového člena Vedeckej rady fakulty bol navrhnutý doc. Ing. J. Habánik, PhD.,
poverený výkonom funkcie rektora TnUAD.
Hlasovanie: prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: na základe hlasovania senát prijal nasledovné uznesenie:
Uznesenie 2/2013
Akademický senát FSEV TnUAD menoval za nového člena Vedeckej rady FSEV TnUAD
doc. Ing. J. Habánika, PhD., povereného výkonom funkcie rektora.
4. Prerokovanie a schválenie materiálu predloženého AS FSEV TnUAD:
 Správa o činnosti Akademického senátu fakulty za rok 2012.
Správa o činnosti Akademického senátu fakulty za rok 2012 bola zaslaná všetkým členom
na pripomienkovanie v dostatočnom časovom predstihu. Pripomienky nikto nemal.
Hlasovanie: prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: Správa o činnosti Akademického senátu FSEV za rok 2012
bola prerokovaná a schválená. Správa bude zverejnená na webovej stránke fakulty.
5. Príprava volieb do študentskej časti AS FSEV a AS TnUAD z dôvodu skončenia
mandátu troch členov AS FSEV v máji 2013.
Traja členovia študentskej časti senátu, M. Labudík – bakalárske štúdium, Bc. L.
Smilka, Bc. R. Miklovič – inžinierske štúdium, by mali v máji 2013 ukončiť štúdium štátnymi
skúškami. Z tohoto dôvodu sa senát zaoberal otázkou prípravy volieb do študentskej časti
Akademického senátu fakulty (3 členovia) a študentskej časti Akademického senátu
univerzity (2 členovia). Študentská časť AS FSEV TnUAD zabezpečí organizáciu volieb a
členov volebnej komisie. Odchádzajúci študenti sa v máji vzdajú členstva v senáte na základe
žiadosti. Voľby budú vyhlásené na zasadnutí senátu 18. apríla 2013.
6. Rôzne.
 Doc. Ing. J. Kútik, CSc. informoval o povinnosti univerzity a fakulty novelizovať
všetky vnútorné predpisy a nariadenia do 31. augusta 2013 v súvislosti s novelou
zákona č. 455/2012 Z.z. ktorá prináša zmeny v Zákone o vysokých školách č.
131/2002 Z.z., ktorá je v platnosti od 1. januára 2013.
 Ing. E. Koišová, PhD., členka Rady vysokých škôl SR informovala o návrhu kritérií
hodnotenia vysokých škôl, ktoré by mali byť platné na roky 2014 – 2020. Požiadala
členov senátu a vedenie fakulty o pripomienkovanie uvedených materiálov do konca
februára 2013. Okrem Rady vysokých škôl by uvedené kritériá mala pripomienkovať
aj Konferencia rektorov.
 M. Labudík vystúpil s požiadavkou, aby Študentská vedecká odborná činnosť bola na
fakulte viac spropagovaná. Podľa vyjadrenia vyučujúcich ide skôr o nezáujem
študentov ako o slabú propagáciu. Predseda senátu navrhol, aby na zasadnutie senátu
v septembri 2013 bol pozvaný koordinátor ŠVOČ na fakulte Ing. K. Krajčo. Na
propagáciu sa môžu využiť aj nástenky a LCD monitory, ktoré sa nachádzajú
v priestoroch fakultnej budovy, nielen webová stránka fakulty.
 Doc. Ing. J. Kútik, CSc. pripomenul, že na zasadnutí 19. júna 2013 sa senát dohodne
predbežne na zasadnutiach senátu fakulty v akademickom roku 2013/2014 tak, aby
nekolidovali so zasadnutiami Akademického senátu univerzity.
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Záver.
Predseda AS FSEV TnUAD doc. Ing. Ján Kútik, CSc. poďakoval všetkým prítomným
za účasť a ukončil zasadnutie.
Zapísala: Mgr. Ľudmila Vázalová
V Trenčíne 19. februára 2013
doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
predseda AS FSEV TnUAD
Overovatelia zápisnice:
Ing. Eva Koišová, PhD.

..............................................................................

Eva Gagová

..............................................................................

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


Prezenčná listina
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