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Č. p.: 3/2011         Výtlačok číslo: 2 

Počet listov: 4 
 

 
Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadania Akademického senátu FSEV 
 
Dátum konania: 20. apríla 2011 
Miesto konania:  zasadačka FSEV 
 
Program: 
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. 

1. Informácia o konečnej verzii Výročnej správy o činnosti fakulty za rok 2010 
predkladanej do Vedeckej rady. 
2. Schválenie „Rozpočtu fakulty na rok 2011“. 
3. Informácia o stave vnútorných noriem fakulty: 
- Študijný poriadok fakulty 
- Smernica o určení výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom. 
4. Posúdenie pripravenosti štátnych inžinierskych a bakalárskych skúšok. 
5. Stav študentov prihlásených na štúdium pre akademický rok 2011/2012. 
6. Rôzne. 

 
Prítomní: 

Doc. Ing. Ján Kútik, CSc., Ing. Martin Sedláček, Ing. Eva Koišová, PhD., Ing. RNDr. Dagmar 
Petrušová, PhD., RNDr. Ján Šándora, CSc., Mgr. Ľudmila Vázalová, PhDr. Eva Živčicová, 
PhD., Bc. Elena Bugárová, Bc. Lucia Stanová, Bc. Dávid Hrdý, Bc. Martin Borik,  
Bc. Alexander Moravčík 

Pozvaní hostia: 

Doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc., Ing. Ľubica Harakaľová, Ing. Adriana Grenčíková, PhD., 
PhDr. Jana Španková. 

Ospravedlnení: 

Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Marcel Kordoš, PhD.  
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Zahájenie 

Riadne zasadnutie Akademického senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 
TnUAD (ďalej len AS FSEV) v Trenčíne otvoril predseda doc. Ing. Ján Kútik, CSc., ktorý 
privítal členov AS FSEV TnUAD a hostí.   

 
• Za overovateľov zápisnice boli verejným hlasovaním zvolení: PhDr. Eva Živčicová, 

PhD., Ing. RNDr. Dagmar Petrušová, PhD., 10 členovia boli za, 2 sa zdržali 
hlasovania. 

• Program zasadnutia bol jednohlasne odsúhlasený všetkými členmi senátu. 

Predseda AS FSEV skonštatoval, že uznesenia č. 1 a 2 boli splnené. Uznesenia sa 
týkali vyhlásenia volieb do zamestnaneckej (volí sa 1 člen) a študentskej časti AS FSEV (volí 
sa 5 členov do AS FSEV a 2 členovia do AS TnUAD). Volebné komisie za každú časť senátu 
zasadali, vypracovali harmonogram volieb, do zamestnaneckej časti už bola zverejnená 
kandidátka s 5 kandidátmi, v študentskej časti študenti posielali návrhy, do 20. apríla ich bolo 
13. Voľby do zamestnaneckej časti sa uskutočnia 27. – 28. apríla 2011, voľby do študentskej 
časti AS FSEV a AS TnUAD sa uskutočnia 2. – 3. mája 2011. 

Po kontrole uznášaniaschopnosti senátu, voľbe overovateľov zápisnice a odsúhlasenia 
programu zasadnutia AS FSEV prešiel predseda AS FSEV k jednotlivým bodom programu. 
 
1. Informácia o konečnej verzii Výročnej správy o činnosti fakulty za rok 2010 
predkladanej do Vedeckej rady. Informáciu podala tajomníčka fakulty Ing. Ľubica 
Harakaľová, Správa je po obsahovej stránke v konečnej úprave, ešte sa do konca apríla 
dopracuje publikačná činnosť. Správa bude do Vedeckej rady predložená ešte raz, podľa 
platnej metodiky MŠ musia byť schválené samostatne obidve časti, teda Výročná správa 
o hospodárení fakulty a Výročná správa o činnosti fakulty. AS FSEV zobral uvedené na 
vedomie. 
2. Schválenie „Rozpočtu fakulty na rok 2011“. Materiál na rokovanie do senátu predložil 
dekan fakulty, informáciu podala tajomníčka fakulty. Rozpočet bol jednohlasne schválený 
všetkými členmi senátu. 
3. Informácia o stave vnútorných noriem fakulty: 
- Študijný poriadok fakulty, členov senátu informovala prodekanka pre pedagogickú 
činnosť, Ing. Adriana Grenčíková, PhD., Študijný poriadok je v štádiu rozpracovania. 
Vzhľadom na to, že v júni má byť komplexná novela Vysokoškolského zákona, členovia 
senátu sa dohodli, že návrh ŠP bude predmetom rokovania senátu až na zasadnutí v septembri 
2011, 
- Smernica o určení výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom, členov senátu 
opäť informovala prodekanka pre pedagogickú činnosť, situácia je taká istá ako pri Študijnom 
poriadku. 
4. Posúdenie pripravenosti štátnych inžinierskych a bakalárskych skúšok. 
O inžinierskych a bakalárskych ŠS informovala prodekanka pre pedagogickú činnosť Ing. A. 
Grenčíková, PhD. Pre študentov inžinierskeho štúdia sa v týždni od 4. – do 8. apríla 2011  
uskutočnila kontrola štúdia, uzatvárali sa študijné výsledky, na základe splnených podmienok 
potvrdených v indexe študenti odovzdávali diplomové práce, posielali práce do centrálneho 
registra a prihlasovali sa do systému na štátnice. Z 942 študentov na uvedenom študijnom 
programe sa na štátnice prihlásilo 887. Vo Vedeckej rade boli schválené štátnicové komisie 
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(6). Študenti sa o dni konania štátnic dozvedia z AISu. Kontrola v bakalárskom štúdiu sa 
uskutoční v týždni od 9. – 13. mája 2011.   
5. Stav študentov prihlásených na štúdium pre akademický rok 2011/2012. Dekan fakulty 
informoval členov senátu o rozhodnutí Akreditačnej komisie a ministra školstva o opätovných 
priznaných právach v bakalárskom študijnom programe Ľudské zdroje a personálny 
manažment. Na webovej stránke fakulty je zverejnený oznam pre záujemcov o štúdium 
v uvedenom ŠP. Prihlášky je možné posielať do konca mája. Prípadnú zmenu študijného 
programu môžu nahlásiť aj uchádzači, ktorí si podali prihlášku na BŠP Verejná správa. Môžu 
tak urobiť do 15. mája 2011 na tlačive, ktoré je súčasťou oznamu. O počtoch prihlásených 
v jednotlivých študijných programoch informovala prodekanka pre pedagogickú činnosť Ing. 
A. Grenčíková, PhD., sú nasledovné: 
VSDBTN – 518 
VSEBTN –   87 
ĽZEBTN –     1 
ĽZDBTN –     9 
ĽZDITN – 208 
ĽZDITN3 –     1 
ĽZEITN – 108 
ĽZEITN3 –   61 
Na bakalárske štúdium v ŠP Verejná správa je podávanie prihlášok uzatvorené. Do konca 
mája si môžu podávať prihlášky uchádzači na inžinierske a bakalárske štúdium v ŠP Ľudské 
zdroje a personálny manažment. 
 
6. Rôzne. 

• Predseda AS doc. Ing. Ján Kútik, CSc. oboznámil členov AS FSEV s listom, ktorý 
zaslal predseda Rady vysokých škôl a týkal sa zvolenia nového člena alebo potvrdenia 
starého člena v Rade vysokých škôl na ďalšie funkčné obdobie. Navrhnutá bola Ing. 
Eva Koišová, PhD. Návrh odhlasovalo 11 členov, 1 sa zdržal hlasovania. 

• Predseda AS doc. Ing. Ján Kútik, CSc. poďakoval za prácu v senáte odchádzajúcim 
členom študentskej časti, dňom štátnic sa z dôvodu ukončenia štúdia vzdajú mandátu  
v senáte. 

• Predseda AS doc. Ing. Ján Kútik, CSc navrhol zmenu v harmonograme zasadnutí AS 
nasledovne: najbližšie zasadnutie sa uskutoční 25. mája 2011 s nasledovným 
predbežným programom: 

- Informácia o vykonaných štátnych skúškach v inžinierskom ŠP ĽZPM 
- Privítanie nových členov senátu (zamestnanecká časť 1 senátor, študentská časť 5 

senátorov) 
- Voľba podpredsedu AS FSEV za študentskú časť 
- Materiály predkladané dekanátom FSEV 
- Rôzne 

Zasadnutie z 28. júna sa prekladá na 22. júna, nakoľko v týždni od 27. júna sa budú 
konať na fakulte inžinierske promócie. 
Zmeny boli schválené všetkými členmi senátu. 

• Člen senátu, Bc. Alex Moravčík navrhol, či pri voľbách do študentskej časti AS by sa 
kandidáti nemohli v rámci volebnej kampane predstaviť v krátkych vstupoch. 
Prezentácia sa uskutoční 2. mája v aule FSEV o 9.30. Návrh bol prijatý, príslušný 
vyučujúci skráti prednášku. 
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• Členka senátu RNDr., Ing. Dagmar Petrušová, PhD. upozornila na veľké množstvo 
PVP a VP predmetov v ŠP Ľudské zdroje a personálny manažment, ktoré si musí 
študent zapísať, aby mal kreditové minimum, odporúča predmety prekreditovať. 

• Člen senátu Bc. Martin Borik upozornil na technické problémy s AISom – strata už 
zapísaného hodnotenia, zapísaných predmetov a pod. Problémy sú systémové, preto 
ich musí riešiť koordinátor AISu v spolupráci s tvorcami programu.   
 

 
 
 
Zapísala: Mgr. Ľudmila Vázalová 

 

V Trenčíne 26. apríla 2011 

 
doc. Ing. Ján Kútik, CSc. 

                      predseda AS FSEV TnUAD 
 

 

Overovatelia zápisnice: 

RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD.     

PhDr. Eva Živčicová, PhD.      

 

Spracované v troch výtlačkoch: 

číslo 1 – dekan FSEV 

číslo 2 – pre zverejnenie 

číslo 3 – archívna dokumentácia 

 

Prílohy: 

• Prezenčná listina 


