TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
Fakulta sociálno – ekonomických vzťahov
Akademický senát FSEV
Študentská 3, 911 50 Trenčín, tel. 032/7400438, e-mail: ludmila.vazalova@tnuni.sk

Poradové číslo: 7/2012

Výtlačok číslo: 1
Počet listov: 5

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

19. decembra 2012
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. Príprava materiálov a zodpovednosť:
• Správa o činnosti Akademického senátu fakulty za rok 2012
• Výročná správa o činnosti FSEV za rok 2012
• Výročná správa o hospodárení FSEV za rok 2012
• Návrh rozpočtu FSEV na rok 2013
3. Prerokovanie návrhu študijného programu v bakalárskom stupni štúdia Ekonomika a rozvoj
regiónov v študijnom odbore 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj
• Profil absolventa
• Študijný plán
4. Prerokovanie návrhu študijného programu v inžinierskom stupni štúdia Manažment
a vzťahy s verejnosťou v študijnom odbore 3.3.15 Manažment.
• Profil absolventa
• Študijný plán
5. Vyhlásenie volieb do zamestnaneckej časti AS FSEV a AS TnUAD z dôvodu skončenia
mandátu jedného z členov AS FSEV v januári 2013.
• Voľba volebnej komisie
• Schválenie harmonogramu volieb
6. Rôzne.
Prítomní:
Doc. Ing. Ján Kútik, CSc., Ing. RNDr. Dagmar Petrušová, PhD., PhDr. Eva Živčicová, PhD.,
Ing. Eva Ivanová, CSc., RNDr. Ján Šandora, CSc., Mgr. Ľudmila Vázalová, Ing. Martin
Sedláček, Ing. Tatiana Masárová, PhD., Ing. Eva Koišová, PhD., Eva Gagová, Martin
Labudík, Bc. Lukáš Smilka, Bc. Roland Miklovič.
Ospravedlnení: Ing. Marcel Kordoš, PhD., Veronika Dobiašová.
Pozvaní hostia: Ing. Adriana Grenčíková, PhD., PhDr. Jana Španková, PhD.
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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.
•

Kontrola uznášaniaschopnosti: zasadnutie bolo uznášaniaschopné, prítomní boli 13
členovia, 2 sa ospravedlnili.
• Voľba overovateľov.
Hlasovanie: prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: za overovateľov zápisnice boli verejným jednohlasným
hlasovaním zvolení: Ing. RNDr. Dagmar Petrušová, PhD., RNDr. Ján Šandora, CSc.
• Schválenie programu alebo prípadných návrhov na zmenu alebo doplnenie
programu.
Hlasovanie: prítomní: 13, za: 13, 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 nebolo prijaté žiadne uznesenie, predchádzajúce uznesenia sú splnené.
2. Príprava materiálov a zodpovednosť:
• Správa o činnosti Akademického senátu fakulty za rok 2012
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.
Hlasovanie: prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: Uznesenie bolo jednohlasne schválené.
•

Výročná správa o činnosti FSEV za rok 2012

• Výročná správa o hospodárení FSEV za rok 2012
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.
Hlasovanie: prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: Uznesenie bolo jednohlasne schválené.
• Návrh rozpočtu FSEV na rok 2013
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.
Hlasovanie: prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: Uznesenie bolo jednohlasne schválené.
(Poznámka: členovia senátu sa dohodli, že zasadnutie pôvodne plánované na 17. apríla
2013 bude presunuté na 18. apríla 2013.)
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3. Prerokovanie návrhu študijného programu v bakalárskom stupni štúdia Ekonomika
a rozvoj regiónov v študijnom odbore 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj
• Profil absolventa
• Študijný plán
O návrhu nového študijného programu v bakalárskom stupni štúdia v študijnom odbore
Verejná správa a regionálny rozvoj informoval predseda senátu doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
Vysvetlil zámer a ciele nového bakalárskeho študijného programu Ekonomika a rozvoj
regiónov, ktorého garantom je doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. PhDr. Eva Živčicová, PhD.
upozornila na opravu katedry pri predmete Politológia v študijnom pláne 2. ročníka.
Akreditačný spis je pripravený, po záverečnej kontrole bude predložený na schválenie do
Vedeckej rady fakulty vo februári 2013, následne bude zaslaný na posúdenie Akreditačnej
komisii.
Akademický senát prerokoval návrh študijného programu Ekonomika a rozvoj regiónov
v bakalárskom stupni štúdia a odporučil jeho schválenie na zasadnutí Vedeckej rady FSEV,
ktoré sa uskutoční vo februári 2013.
4. Prerokovanie návrhu študijného programu v inžinierskom stupni štúdia Manažment
a vzťahy s verejnosťou v študijnom odbore 3.3.15 Manažment.
• Profil absolventa
• Študijný plán
O návrhu nového študijného programu v inžinierskom stupni štúdia informoval predseda
senátu doc. Ing. Ján Kútik, CSc. Vysvetlil jeho zámer a ciele na základe predloženého profilu
absolventa a študijného plánu. Garantom uvedeného študijného programu je prof. Dr. Rolf
Karbach. Akreditačný spis bude do konca januára 2013 pripravený tak, aby mohol byť
predložený na schválenie do Vedeckej rady fakulty vo februári 2013, po schválení bude
zaslaný na posúdenie Akreditačnej komisii.
Akademický senát prerokoval návrh študijného programu Manažment a vzťahy
s verejnosťou v inžinierskom stupni štúdia a odporučil jeho schválenie na zasadnutí
Vedeckej rady FSEV, ktoré sa uskutoční vo februári 2013.
Prodekanka pre pedagogickú činnosť Ing. Adriana Grenčíková, PhD. doplnila pána predsedu,
uviedla, že obidva akreditačné spisy a základné údaje v nich týkajúce sa napríklad: odborného
profilu absolventa (všeobecná charakteristika, teoretické vedomosti, praktické a teoretické
zručnosti, doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti), ďalej nosné a doplnkové predmety
v študijných plánoch boli vypracované na základe odborných podkladov zverejnených na
stránke Akreditačnej komisie.
5. Vyhlásenie volieb do zamestnaneckej časti AS FSEV a AS TnUAD z dôvodu
skončenia mandátu jedného z členov AS FSEV v januári 2013.
• Voľba volebnej komisie
• Schválenie harmonogramu volieb
Akademický senát v zmysle Zásad volieb do AS FSEV a AS TnUAD vyhlásil svojím
uznesením doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti senátu fakulty a univerzity. Volí sa 1
člen.
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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.
Hlasovanie: prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: Uznesenie bolo jednohlasne schválené.
Na vykonanie volieb v zmysle Zásad volieb do AS FSEV bola navrhnutá a zvolená volebná
komisia v nasledovnom zložení:
Ing. Karol Krajčo
Ing. Marcel Kordoš, PhD.
Ing. Martin Sedláček
PhDr. Miroslav Fašanok, PhD.
RNDr. Ján Šandora, CSc.
Hlasovanie: prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: Volebná komisia bola schválená.
Volebná komisia je zodpovedná za organizáciu, priebeh a výsledky volieb. Volebná komisia si
na svojom prvom zasadnutí zvolí predsedu, podpredsedu a zapisovateľa, zverejní
harmonogram volieb na výveske AS FSEV a na webovej stránke fakulty. Ďalej bol navrhnutý
harmonogram volieb, po krátkej diskusii prebehlo hlasovanie.
Hlasovanie: prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: Harmonogram volieb bol jednohlasne schválený.
Harmonogram volieb je nasledovný:
Prijímanie návrhov na kandidátov do AS FSEV a AS TnUAD
(7 pracovných dní):

07. januára 2013 – 15. januára 2013

Predloženie písomného súhlasu s kandidatúrou
(5 pracovných dní)

16. januára 2013 – 22. januára 2013

Zverejnenie kandidátskej listiny (7 pracovných dní)

23. januára 2013 – 31. januára 2013

Konanie volieb (2 pracovné dni po 6 hodín)
v čase od 8.00 – 14.00 hod.

05. februára 2013 – 06. februára 2013

Tajomník fakulty Ing. Boris Janský zabezpečí zoznam členov akademickej obce fakulty.
6. Rôzne.
• Doc. Ing. Ján Kútik, CSc. informoval o najbližších zasadnutiach Akademického
senátu univerzity, na mimoriadnom zasadnutí 14. januára 2013 budú vyhlásené voľby
na rektora TnUAD, taktiež bude voľba predsedu senátu, nakoľko doterajší predseda
doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc. sa vzdal svojej funkcie.
• Martin Labudík sa informoval, či sa na predmete Informatika znížil počet hodín.
K problému sa vyjadrila prodekanka pre pedagogickú činnosť Ing. Adriana
Grenčíková, PhD. O zmenách v učebných plánoch by musel rozhodnúť garant ŠP
a dekan fakulty.
• Prodekanka pre pedagogickú činnosť Ing. Adriana Grenčíková, PhD. reagovala na
opätovné otázky študentov, týkajúce sa povinnej účasti na prednáškach. Prednáška je
jednotkou Študijného programu, ktorú je študent povinný absolvovať.
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Záver.
Predseda AS FSEV TnUAD doc. Ing. Ján Kútik, CSc. poďakoval všetkým prítomným
za účasť, zaželal príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku
a ukončil zasadnutie.
Zapísala: Mgr. Ľudmila Vázalová
V Trenčíne 19. decembra 2012
doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
predseda AS FSEV TnUAD
Overovatelia zápisnice:
Ing. RNDr. Dagmar Petrušová, PhD.

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

RNDr. Ján Šandora, CSc.

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

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

Prezenčná listina
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