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.: 7/2011

Výtlačok číslo: 2
Počet listov: 4

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

19. októbra 2011
zasadačka FSEV

Program:
1. Zahájenie
• Kontrola uznášaniaschopnosti AS,
• Voľba overovateľov zápisnice,
• Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FSEV,
• Schválenie programu alebo prípadných návrhov na zmenu alebo doplnenie programu.
2. Prerokovanie a schválenie harmonogramu práce Akademického senátu fakulty.
3. Informácia o stave prípravy volieb do Akademického senátu TnUAD.
4. Návrh na novelizáciu Zásad volieb do Akademického senátu fakulty a univerzity.
5. Prerokovanie pripomienok k Študijnému poriadku fakulty.
6. Prerokovanie materiálov predkladaných dekanátom fakulty pred Vedeckou radou.
7. Rôzne.
Prítomní:
Doc. Ing. Ján Kútik, CSc., Ing. RNDr. Dagmar Petrušová, PhD., RNDr. Ján Šándora, CSc.
Ing. Martin Sedláček, Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Eva Koišová, PhD., Ing. Marcel Kordoš,
PhD., Mgr. Ľudmila Vázalová, PhDr. Eva Živčicová, PhD., Bc. Marcela Galovská, Bc.
Norbert Jiroš, Eva Marečková, Martin Grenčík, Ľudmila Kohútová.
Pozvaní hostia:
Ing. Adriana Grenčíková, PhD.,
Ospravedlnení: Ing. Tatiana Masárová, PhD.
Zahájenie
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.
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•

Za overovateľov zápisnice boli verejným jednohlasným hlasovaním zvolení:
RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, 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 (za: 14, proti: 0, zdržalo sa: 0).
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.
Pred samotným rokovaním predseda senátu oboznámil členov senátu
s najdôležitejšími úlohami vyplývajúcimi z kolégia dekana:
- pracuje sa na akreditačnom spise bakalárskeho študijného programu Ľudské zdroje
a personálny manažment,
- pripravuje sa akreditačný spis inžinierskeho študijného programu Verejná ekonomika
a politika,
nakoľko uvedené akreditačné spisy pred schválením vo Vedeckej rade (zasadnutie sa
uskutoční 1. decembra 2011) musí prerokovať Akademický senát fakulty, koncom novembra
sa uskutoční mimoriadne zasadnutie AS FSEV TnUAD s predbežným programom:
- prerokovanie akreditačných spisov,
- prerokovanie materiálov predkladaných dekanátom fakulty pred Vedeckou radou.
2. Prerokovanie a schválenie harmonogramu práce Akademického senátu fakulty na
obdobie október 2011 – september 2012.
Program bol schválený s pripomienkou (za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0), je potrebné
zapracovať do februárového zasadnutia vyhlásenie volieb do študentskej časti AS FSEV a AS
TnUAD (kde všetci členovia sú v končiacich ročníkoch, resp. budú, nakoľko voľby do AS
TnUAD sa uskutočnia budúci týždeň a vykonaním štátnic sa končia mandáty).
3. Informácia o stave prípravy volieb do Akademického senátu TnUAD.
Predsedovia oboch komisií informovali o príprave volieb, na webovej stránke fakulty
a na výveske AS FSEV bol zverejnený harmonogram volieb, kandidátska listina, na budúci
týždeň sa v dňoch 26. – 27. 2011 októbra uskutočnia voľby.
Ľ. Kohútová predložila návrh na doplnenie člena volebnej komisie za študentskú časť senátu
– Dominika Čaňová. Návrh bol schválený (za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0).
4. Návrh na novelizáciu Zásad volieb do Akademického senátu fakulty a univerzity.
Vzhľadom k tomu, že Akademický senát TnUAD na svojom poslednom zasadnutí
schválil nové Zásady volieb do AS, je potrebné prepracovať aj Zásady volieb do AS fakulty,
na základe uvedeného AS FSEV prijal nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 5:
Predseda AS FSEV doc. Ing. Ján Kútik, CSc. spracuje Zásady do AS FSEV a TnUAD do
najbližšieho zasadnutia akademického senátu.
(za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0)
5. Prerokovanie pripomienok k Študijnému poriadku fakulty.
Pripomienky k Študijnému poriadku je možné zasielať, prípadne osobne predniesť
pani prodekanke Ing. A. Grenčíkovej, PhD. do 16. novembra 2011. Ak budú pripomienky
oprávnené a v súlade so Študijným poriadkom TnUAD a vysokoškolským zákonom, budú
zapracované, následne Katedra sociálnych a humanitných vied zabezpečí jazykovú korektúru
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a Študijný poriadok bude predložený na schválenie do decembrového zasadnutia
akademického senátu.
6. Prerokovanie materiálov predkladaných dekanátom fakulty pred Vedeckou radou.
Dekanát fakulty nepredložil žiadne materiály, bod nebol prejednaný. Nakoľko
zasadnutie Vedeckej rady sa uskutoční 1. decembra 2011, je možné bod presunúť na
mimoriadne novembrové zasadnutie akademického senátu.
7. Rôzne.
- doc. Ing. J. Kútik, CSc. otvoril otázku, či je na zasadnutia predsedníctva akademického
senátu potrebné pozývať aj podpredsedov senátu, záleží od dôležitosti a závažnosti
prejednávaných problémov,
- N. Jiroš – tlmočil otázku študentov – či fakulta uvažuje o doktorandskom štúdiu – dekan
fakulty bude o danom probléme hovoriť na Vedeckej rade, uvažuje sa o príprave
akreditačného spisu z oblasti manažmentu,
- Ing. E. Koišová – na voľby je potrebné zabezpečiť zoznam oprávnených voličov. Termín: do
piatku, najneskôr do pondelka 24. októbra 2011, zoznam zabezpečí dekanát fakulty,
- Ľ. Kohútová – pomoc pri tlačení hlasovacích lístkov a plagátov na zabezpečenie volieb –
potrebné vzorové materiály zaslané mailom, hlasovacie lístky vytlačí sekretariát dekana
fakulty,
- Ľ. Kohútová – informovala, že nakoľko jedným z bodov jej volebnej kampane bolo
spravovanie násteniek v budove C, ujme sa tejto činnosti,
- Ing. E. Koišová – informovala prodekanku pre pedagogickú činnosť, že nesedia termíny
skúškového obdobia v Akademickom informačnom systéme s harmonogramom štúdia.
Záver
Predseda AS poďakoval všetkým prítomných za účasť a ukončil zasadnutie.

Zapísala: Mgr. Ľudmila Vázalová
V Trenčíne 19. októbra 2011

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. RNDr. Dagmar Petrušová, PhD.

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

Bc. Norbert Jiroš

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

Prílohy:
•

Prezenčná listina
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