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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. novembra 2019 

Miesto konania:  zasadačka FSEV, 10.00 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. Prerokovanie a schválenie materiálov predkladaných dekankou fakulty Ing. Evou Ivanovou, 

CSc.: 

 Podmienky prijatia na inžinierske štúdium v študijnom programe Ľudské zdroje 

a personálny manažment s vyučovacím jazykom slovenským a anglickým pre 

akademický rok 2020/2021, 

 Podmienky prijatia na doktorandské štúdium v študijnom programe Ľudské zdroje 

a personálny manažment pre akademický rok 2020/2021, 

 Organizačný poriadok – Príloha č. 2 Štruktúra funkčných miest. 

3. Prerokovanie a schválenie materiálu predkladaného AS FSEV: 

 Metodický pokyn Zásady volieb kandidáta na dekana FSEV – návrh zmien. 

4. Príprava materiálov a zodpovednosť: 

 Správa o činnosti Akademického senátu fakulty za rok 2019,                                     

 Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2019, 

 Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2019. 

5. Rôzne. 

 

Prítomní: 

Prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc., Ing. Martina Jakubčinová, PhD. MBA, Ing. Jana 

Masárová, PhD., Ing. Tatiana Masárová, PhD., Mgr. Ľudmila Vázalová, PhDr. Eva Živčicová, 

PhD., Ing. Patrik Bulko, Ing. Júlia Kostrová. 

 

Ospravedlnení: PhDr. Miroslav Fašanok, PhD., Ing. Natália Letková, Ing. Adriana 

Martošová. 

 

Prítomní pozvaní hostia: Ing. Eva Ivanová, CSc., doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD., Ing. 

Eva Koišová, PhD. MBA., doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc., Ing. Boris Janský. 
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1. Otvorenie. 

Riadne zasadnutie Akademického senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 

TnUAD (ďalej len AS FSEV TnUAD) v Trenčíne otvoril predseda AS FSEV  

prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc., ktorý privítal členov AS FSEV TnUAD a hostí.   

 Kontrola uznášaniaschopnosti: zasadnutie bolo uznášaniaschopné, prítomných bolo 8 

členov z 11, 3 sa ospravedlnili.   

 Voľba overovateľov. 

Hlasovanie: prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0. 

Výsledok hlasovania: za overovateľky boli verejným hlasovaním zvolené:  

Ing. Jana Masárová, PhD., Ing. Tatiana Masárová, PhD. 

 Schválenie programu alebo prípadných návrhov na zmenu alebo doplnenie 

programu. Program pripravilo predsedníctvo AS FSEV v súlade s harmonogramom 

práce Akademického senátu fakulty na akademický rok 2019/2020. 

Hlasovanie: prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0. 

Výsledok hlasovania: program bol schválený bez zmeny. 

 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí AS FSEV – na zasadnutí 

AS FSEV 24. septembra 2019 bolo prijaté 1 uznesenie v súvislosti s vyhlásením 

volieb do Akademického senátu univerzity, schválením harmonogramu volieb 

a volebných komisií. Uznesenie bolo splnené vykonaním volieb, ktoré sa uskutočnili 

v dňoch 4. – 5. novembra 2019.  

Do akademického senátu AS TnUAD boli zvolení: 

prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.  - zamestnanecká časť, 

Ing. RNDr. Dagmar Petrušová, PhD. - zamestnanecká časť, 

Ing. Jana Masárová, PhD.   - zamestnanecká časť, 

Ing. Adriana Martošová   - študentská časť, 

Ing. Jaroslav Vyhnička   - študentská časť. 

 

2. Prerokovanie a schválenie materiálov predkladaných dekankou fakulty Ing. Evou 

Ivanovou, CSc.: 

 Podmienky prijatia na inžinierske štúdium v študijnom programe Ľudské zdroje 

a personálny manažment s vyučovacím jazykom slovenským a anglickým pre 

akademický rok 2020/2021. 

 Podmienky prijatia na doktorandské štúdium v študijnom programe Ľudské zdroje 

a personálny manažment pre akademický rok 2020/2021. 

Podmienky uviedla prodekanka pre pedagogiku II. stupňa VŠ a doktorandské štúdium doc. 

RNDr. Eva Grmanová, PhD. Po diskusii, týkajúcej sa termínov prijímacieho konania na 

doktorandskom štúdiu, boli podmienky schválené s pripomienkou – treba zmeniť termín 

prijímacieho konania na doktorandskom štúdiu. 

 

Hlasovanie: prítomní: 8, za : 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0. 

Výsledok hlasovania: Akademický senát prerokoval a schválil Podmienky prijatia na 

inžinierske štúdium v slovenskom a anglickom jazyku v študijnom programe Ľudské zdroje 

a personálny manažment a podmienky prijatia na doktorandské štúdium v študijnom 

programe Ľudské zdroje a personálny manažment pre akademický rok 2020/2021 

s pripomienkou (zmena termínu prijímacích skúšok). 
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 Organizačný poriadok – Príloha č. 2 Štruktúra funkčných miest. 

Materiál uviedol tajomník fakulty Ing. Boris Janský. Príloha č. 2 k Organizačnému poriadku 

fakulty sa predkladá na schválenie každý rok. Diskusia bola zameraná na nový číselník 

študijných odborov a do nich patriacich študijných programov. 

 

Hlasovanie: prítomní: 8, za : 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0. 

Výsledok hlasovania: Akademický senát prerokoval a schválil Štruktúru funkčných miest – 

prílohu č. 2 k Organizačnému poriadku FSEV. 

 

3. Prerokovanie a schválenie materiálu predkladaného AS FSEV: 

 Metodický pokyn Zásady volieb kandidáta na dekana FSEV – návrh zmien. 

Materiál na rokovaní uviedol predseda AS FSEV prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc. 

Pripomienky členov senátu budú do metodického pokynu zapracované. Nakoľko sa menil 

vysokoškolský zákon, ďalšie dva metodické pokyny súvisiace s prácou Akademického senátu 

fakulty: Zásady volieb do AS FSEV a AS TnUAD a Rokovací poriadok AS FSEV bude 

možné revidovať až keď budú zmeny urobené v Štatúte, prípadne v Rokovacom poriadku AS 

TnUAD a v Zásadách volieb do AS TnUAD.  

Hlasovanie: prítomní: 8, za : 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0. 

Výsledok hlasovania: Akademický senát prerokoval a schválil Metodický pokyn Zásady 

volieb kandidáta na dekana FSEV. 

 

4. Príprava materiálov a zodpovednosť: 

 Správa o činnosti Akademického senátu fakulty za rok 2019. 

Správu o činnosti senátu za rok 2019 vypracuje predseda senátu v spolupráci s tajomníčkou 

senátu a bude predložená na zasadnutie senátu fakulty v januári 2020. 

                                

 Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2019. 

 Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2019. 

Výročné správy pripraví dekanát fakulty. Budú predložené na prerokovanie na zasadnutie 

senátu, ktoré sa uskutoční v marci 2020. 

 

5. Rôzne. 

Prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc. informoval o projekte Študentskej rady vysokých škôl - 

Staň sa študentským expertom a expertkou na kvalitu vysokých škôl, ktorý organizuje ŠRVŠ 

v spolupráci s Európskou študentskou úniou, Maďarskou študentskou úniou (HÖOK) a 

Európskym konzorciom pre akreditáciu vo vysokom školstve (ECA), pozýva všetkých 

študentov a študentky na sériu troch školení o kvalite a jej zabezpečovaní na vysokých 

školách. Projekt umožní 40 slovenským študentom stáť pri zrode zmeny v kvalite 

vysokoškolského vzdelania na Slovensku. List s informáciami odovzdal študentom. 
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Záver. 

Predseda AS FSEV prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc. poďakoval všetkým prítomným  

za účasť a prácu na zasadnutí Akademického senátu a ukončil zasadnutie. 

 

Zapísala: Mgr. Ľudmila Vázalová 

 

V Trenčíne 19. novembra 2019 

  prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc., v.r. 

                     predseda AS FSEV TnUAD 

 

 

 

 

Overovateľky zápisnice: 

Ing. Jana Masárová, PhD., v.r. 

 

Ing. Tatiana Masárová, PhD., v.r. 
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