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254/D/FSEV/2018 - 002 

 

Poradové číslo: 2/2018       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: 19. marca 2018 

Miesto konania:  zasadačka FSEV, 11.30 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. Predstavenie a vystúpenie kandidátiek na dekanku FSEV. 

3. Voľby kandidátky na dekanku FSEV.  

4. Vyhlásenie výsledkov volieb kandidátky na dekanku FSEV predsedníčkou volebnej 

komisie členom Akademického senátu FSEV a následne členom Akademickej obce FSEV. 

Po vyhlásení výsledkov volieb kandidáta na dekana členom Akademickej obce FSEV 

pokračovanie riadneho zasadnutia AS FSEV. 

5. Prerokovanie a schválenie materiálov predkladaných dekanom FSEV: 

 Výročná správa o činnosti FSEV za rok 2017 (pedagogická a vedeckovýskumná), 

 Výročná správa o hospodárení FSEV za rok 2017. 

6. Prerokovanie a schválenie materiálu predkladaného Akademickým senátom FSEV: 

 Úpravy v Metodickom pokyne Zásady volieb do Akademického senátu FSEV 

a TnUAD. 

7. Rôzne. 

 

Prítomní: 

PhDr. Miroslav Fašanok, PhD., Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Martina Klierová, PhD., Ing. 

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

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

Ľudmila Vázalová, Bc. Miroslav Buček, Bc. Ladislava Dikantová, Bc. Miroslava Kubíncová, 

Bc. Dominika Miturová, Bc. Patrik Smreček.  

 

Ospravedlnení: 0 
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Prítomní pozvaní hostia: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc., doc. Ing. Adriana Grenčíková, 

PhD., Ing. Boris Janský.  

 

1. Otvorenie. 

Riadne zasadnutie Akademického senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 

TnUAD (ďalej len AS FSEV TnUAD) v Trenčíne otvoril predseda AS FSEV doc. Ing. Ján 

Kútik, CSc., ktorý privítal členov AS FSEV TnUAD a hostí.   

 

 Kontrola uznášaniaschopnosti: zasadnutie bolo uznášaniaschopné, prítomných bolo 

15 členov.  

 Voľba overovateľov. 

Hlasovanie: prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0. 

Výsledok hlasovania: za overovateľov boli verejným hlasovaním zvolení:  

Ing. Katarína Kráľová, PhD., PhDr. Miroslav Fašanok, PhD. 

 Schválenie programu alebo prípadných návrhov na zmenu alebo doplnenie 

programu. Program pripravilo predsedníctvo AS FSEV v súlade s Harmonogramom 

práce AS na rok 2017/2018.  

Hlasovanie: prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0. 

Výsledok hlasovania: program bol schválený bez zmeny. 

 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí AS FSEV – máme 2  

uznesenia v plnení, prijaté na zasadnutí senátu 31. januára 2018, Uznesenia č. 1 

a 2/2018 týkajúce sa vyhlásenia volieb kandidáta na dekana FSEV: 

 

UZNESENIE Č. 1/2018  

Akademický senát Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov na svojom zasadnutí 

dňa 31. 01. 2018 v súlade s paragrafom 27 ods. 1, písm. b) a paragrafom 28 ods. 6 

Zákona  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v súlade s čl. 8 ods. 2 a čl. 14 Štatútu Fakulty sociálno-ekonomických 

vzťahov 1-FSEV-001, ako aj s vnútorným predpisom 5-FSEV-004 „Zásady volieb 

kandidáta na dekana FSEV“ čl. 1 ods. 2 vyhlasuje voľby kandidáta na dekana 

Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov podľa schváleného harmonogramu 

prípravy a vykonania volieb kandidáta na dekana FSEV. Na vykonanie volieb 

kandidáta na dekana FSEV schválil volebnú komisiu. 

 

UZNESENIE Č. 2/2018 

Akademický senát Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov v súvislosti s riešením 

otázok organizácie volieb kandidáta na dekana FSEV v súlade s paragrafom 27 ods. 

1, písm. b) a paragrafom 28 ods. 6 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s čl. 8 ods. 2 a čl. 14 Štatútu 

Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 1-FSEV-001 ako aj s vnútorným 

predpisom 5-FSEV-004 „Zásady volieb kandidáta na dekana FSEV“ čl. 1 ods. 2  

určuje  termín konania volieb kandidáta na dekana Fakulty sociálno-ekonomických 

vzťahov na 19. marca 2018.  

 Po uskutočnení volieb kandidátky na dekanku FSEV obidve uznesenia boli splnené.   
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2. Predstavenie a vystúpenie kandidátiek na dekanku FSEV. 

 

Pred samotnými voľbami vystúpili kandidátky na dekanku FSEV doc. Ing. Adriana 

Grenčíková, PhD. a Ing. Eva Ivanová, CSc. a doplnili svoje programové vyhlásenia.  

 

 

3. Voľby kandidátky na dekanku FSEV.  

 

Voľby kandidátky na dekanku FSEV sa uskutočnili tajným hlasovaním, členovia 

senátu sa zapísali na prezenčnú listinu, boli im rozdané hlasovacie lístky a boli poučení 

o spôsobe označenia hlasovacieho lístka. Po uskutočnení volieb volebná komisia spočítala 

hlasovacie lístky a vyhotovila Zápisnicu volebnej komisie o priebehu hlasovania o návrhu 

kandidátky na dekanku FSEV.  

 

4. Vyhlásenie výsledkov volieb kandidátky na dekanku FSEV predsedníčkou volebnej 

komisie členom Akademického senátu FSEV a následne členom Akademickej obce 

FSEV. 

 

Predsedníčka volebnej komisie Ing. Eva Koišová, PhD. skonštatovala, že hlasovanie 

bolo platné, s nasledovnými výsledkami:  

Prítomní: 15 

Počet vydaných hlasovacích lístkov: 15 

Počet platných hlasovacích lístkov: 15 

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0 

Počty hlasov: doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD. 3 hlasy 

  Ing. Eva Ivanova, CSc.           12 hlasov  

 

Výsledok hlasovania: Ing. Eva Ivanová, CSc. bola zvolená za dekanku FSEV na  

funkčné obdobie od 20. mája 2018. 

 

S výsledkami volieb oboznámila predsedníčka volebnej komisie Ing. Eva Koišová, 

PhD. členov Akademickej obce FSEV na zhromaždení, ktoré po voľbe kandidátky na 

dekanku FSEV na riadnom zasadnutí AS FSEV pokračovalo. Po vyhlásení výsledkov 

predseda AS FSEV doc. Ing. Ján Kútik, CSc. ukončil zhromaždenie Akademickej obce 

fakulty. 

 V zmysle Harmonogramu volieb kandidáta na dekana FSEV predseda AS FSEV doc. 

Ing. Ján Kútik, CSc. požiada listom rektora TnUAD o vymenovanie dekanky do funkcie na 

nové funkčné obdobie. Prílohou listu bude aj Zápisnica volebnej komisie o priebehu 

hlasovania o návrhu kandidátky na dekanku FSEV. 

 

Po vyhlásení výsledkov volieb kandidátky na dekanku členom Akademickej obce FSEV 

pokračovalo riadne zasadnutie Akademického senátu FSEV v rokovaní podľa programu. 
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5. Prerokovanie a schválenie materiálov predkladaných dekanom FSEV: 

 Výročná správa o činnosti FSEV za rok 2017 (pedagogická a vedeckovýskumná). 

 

Na prerokovanie a schválenie boli predložené dve správy samostatne: Výročná správa 

o pedagogickej činnosti fakulty za rok 2017 a Výročná správa o vedeckovýskumnej činnosti 

fakulty za rok 2017, spolu tvoria Výročnú správu o činnosti FSEV za rok 2017. Boli 

schvaľované spolu ako jedna správa. Obidve správy uviedol dekan fakulty doc. Mgr. Sergej 

Vojtovič, DrSc.  
 

Výročná správa o pedagogickej činnosti fakulty je prehľadne spracovaná, sú v nej 

všetky potrebné údaje: charakteristiky študijných programov na fakulte, informácie 

o hodnotení kvality, prijímacích skúškach, počte študentov, štátnych skúškach, mobilite 

študentov a vyučujúcich, štipendiách, práci disciplinárnej komisie. Správa je doplnená 

množstvom tabuliek.  

Výročná správa o vedeckovýskumnej činnosti podrobne rozoberá výsledky vo 

vedeckovýskumnej činnosti. Správa obsahuje informácie o zasadnutí Vedeckej rady fakulty, 

realizovaných a prebiehajúcich projektoch a grantoch, konaných vedeckých konferenciách, 

odborných prednáškach a seminároch, Študentskej vedeckej odbornej činnosti, veľká 

pozornosť je venovaná publikačnej činnosti na fakulte. 

  

Hlasovanie: prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0. 

Výsledok hlasovania: Výročná správa o vedeckovýskumnej činnosti fakulty za rok 

2017 a Výročná správa o pedagogickej činnosti fakulty za rok 2017 boli prerokované 

a schválené. 

 

 Výročná správa o hospodárení FSEV za rok 2017. 

 

S hospodárením fakulty za rok 2017 oboznámil členov senátu tajomník fakulty Ing. 

Boris Janský. Správa zahŕňa všetky oblasti hospodárenia fakulty. Prehľadne spracovaná 

tabuľková časť je rozdelená na: Dotácie (výnosová a nákladová časť), Výsledok hospodárenia 

a Príjem a čerpanie účtov FSEV.  

Hlasovanie: prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0. 

Výsledok hlasovania: Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2017 bola 

prerokovaná a schválená bez pripomienok. 

 

6. Prerokovanie a schválenie materiálu predkladaného Akademickým senátom 

FSEV: 

 Úpravy v Metodickom pokyne Zásady volieb do Akademického senátu FSEV 

a TnUAD. 

O úpravách informoval predseda senátu doc. Ing. Ján Kútik, CSc. Najpodstatnejšou je 

zmena počtu členov senátu. Klesajúci počet študentov na fakulte a s tým súvisiaci aj klesajúci 

počet zamestnancov fakulty sa zohľadnil v počte členov Akademického senátu fakulty – 

zamestnanecká časť 7 členov, študentská časť 4 členovia, spolu 11. 

Hlasovanie: prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0. 

Výsledok hlasovania: Úpravy v Metodickom pokyne Zásady volieb do Akademického 

senátu FSEV a TnUAD boli prerokované a schválené bez pripomienok. 
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7. Rôzne. 

Doc. Ing. Ján Kútik, CSc. upozornil na zmenu termínu konania nasledujúceho 

Zasadnutia akademického senátu FSEV, ktoré sa uskutoční 15. mája 2018. 

 

Záver. 

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

za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľudmila Vázalová 

V Trenčíne 19. marca 2018 

  doc. Ing. Ján Kútik, CSc. v.r. 

              predseda AS FSEV TnUAD 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Katarína Kráľová, PhD. v.r.   

PhDr. Miroslav Fašanok, PhD. v.r. 
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