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.: 1/2012

Výtlačok číslo: 1
Počet listov: 5

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

22. februára 2012, 12.00 hod.
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. Schválenie výročnej správy o činnosti AS FSEV za rok 2011.
3. Podmienky a kritériá odmeňovania pracovníkov FSEV TnUAD – materiál predkladaný
dekanom fakulty.
4. Vyhlásenie volieb do Akademického senátu fakulty a univerzity za študentskú časť.
5. Rôzne.
Prítomní: Doc. Ing. Ján Kútik, CSc., Ing. RNDr. Dagmar Petrušová, PhD., RNDr. Ján
Šándora, CSc., Ing. Martin Sedláček, Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Tatiana Masárová, PhD.,
PhDr. Eva Živčicová, PhD., Ing. Eva Koišová, PhD., Eva Marečková, Martin Grenčík,
Ľudmila Kohútová, Bc. Marcela Galovská, Bc. Norbert Jiroš.

Pozvaní hostia: doc. Mr. Sergej Vojtovič DrSc, PhDr. Jana Španková, PhD.
Ospravedlnení: Mgr. Ľudmila Vazalová -PN
1 Otvorenie.
Riadne zasadnutie AS FSEV otvoril predseda doc.Ing.Ján Kútik,CSc, ktorý privítal členov
Akademického senátu Fakulty socálno-ekonomických vzťahov TnUAD a hostí.
•

Za overovateľov zápisnice boli verejným jednohlasným hlasovaním zvolení:
Ing.Eva Ivanová, CSc, Ing. RNDr. Dagmar Petrušová, PhD.(za:13, proti:0, zdržalo
sa:0).
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•
•
•

Schválenie programu alebo prípadných návrhov na zmenu alebo doplnenie programupredložený program zasadnutia bol schválený bezo zmien (za:13, proti:0, zdržalo sa:0)
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho riadneho zasadnutia Akademického
senátu fakulty 14.decembra 2011 :
Uznesenie č. 6:
Akademický senát AS FSEV TnUAD schválil Študijný poriadok FSEV s nasledujúcou
pripomienkou: do textu v čl. 26a Bakalárska práca, ods. 13 a čl. 26b Diplomová práca,
ods. 12 sa doplní slovo „spravidla“. Text bude znieť nasledovne: „Výsledná známka
obhajoby bakalárskej práce (diplomovej) práce) sa spravidla vypočíta ako jednoduchý
aritmetický priemer z hodnotenia vedúceho práce, oponenta a obhajoby. Výsledná
hodnota sa zaokrúhli na príslušný stupeň (A – FX) klasifikačnej stupnice“.
Za zapracovanie pripomienky do textu, následné vytlačenie Študijného poriadku
a podpísanie je zodpovedná prodekanka Ing. A. Grenčíková, PhD.

Uznesenie č. 6 je splnené, text do obidvoch článkov Študijného poriadku bol doplnený,
po vytlačení bol Študijný poriadok podpísaný dekanom fakulty a predložený na
schválenie do Akademického senátu univerzity.
•

Uznesenie č. 7
Akademický senát FSEV TnUAD sa uzniesol, že nasledovné materiály: Výročnú správu
o činnosti fakulty za rok 2011, Výročnú správu o hospodárení fakulty za rok 2011 a
Návrh rozpočtu fakulty na rok 2011 pripraví dekan fakulty a predloží ich na schválenie
na mimoriadne zasadnutie AS FSEV TnUAD, ktoré sa uskutoční v marci 2012.

Kontrola plnenia Uznesenia č. 7 sa uskutoční až na riadnom zasadnutí 25. apríla 2012.
•

Uznesenie č. 8
Akademický senát FSEV TnUAD sa uzniesol, že Výročnú správu o činnosti
Akademického senátu FSEV TnUAD za rok 2011 pripravia PhDr. Eva Živčicová, PhD.,
RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD. a Mgr. Ľudmila Vázalová a predložia ju na
zasadnutie AS FSEV TnUAD, ktoré sa uskutoční 22. februára 2012. Následne bude
Správa zverejnená na výveske senátu a na webovej stránke fakulty.

Uznesenie č. 8 je splnené, Správa o činnosti AS FSEV za rok 2011 bola predložená
členom senátu na pripomienkovanie, nikto z členov nemal zásadné pripomienky, len
Ing. Martin Sedláček, ale to sú pripomienky formálneho charakteru a týkajú sa len
úpravy. Schválenie správy je jedným z bodov dnešného rokovania.
•

Uznesenie č. 9
Akademický senát AS FSEV TnUAD schválil Dlhodobý zámer rozvoja FSEV TnUAD na
roky 2012 – 2017 s pripomienkami. Za zapracovanie pripomienok do textu, jeho
následné vytlačenie a zabezpečenie podpísania je zodpovedný sekretariát dekana FSEV
TnUAD, kontrolu vykoná prodekanka pre pedagogickú činnosť Ing. A. Grenčíková, PhD.

Uznesenie č. 9 je splnené, všetky pripomienky sekretariát dekana zapracoval,
podpísaný materiál sa nachádza na dekanáte fakulty.
Po kontrole uznášaniaschopnosti senátu, voľbe overovateľov zápisnice, kontrole plnenia
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia a odsúhlasení programu zasadnutia ASFSEV prešiel
predseda AS FSEV k jednotlivým bodom programu.

2. Schválenie výročnej správy o činnosti AS FSEV za rok 2011.
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Výročná správa o činnosti AS FSEV za rok 2011 predložili AS FSEV RNDr. Ing.
Dagmar Petrušová, PhDr. Eva Živčicová, PhD a Mgr. Ľudmila Vazalová. Výročná správa
bola pred preložením členmi senátu pripomienkovaná a pripomienky zapracované ako
vyplýva z uznesenia č.8.
Akademický senát prijal výročnú správu o činnosti AS FSEV za rok 2011 jednohlasne
(za:13,proti:0, zdržalo sa:0).
Prijatá správa bude zverejnená na výveske senátu a na webovej stránke fakulty.
3. Podmienky a kritériá odmeňovania pracovníkov FSEV TnUAD.
Uvedený materiál bol predkladaný dekanom fakulty a jeho cieľom bolo zosúladenie
činnosti edičnej komisie a jej podmienok odmeňovania publikačnej činnosti s podmienkami
a kritériami odmeňovania pracovníkov FSEV podľa materiálu dekana FSEV.
V súvislosti s predkladaným materiálom upozornila Ing. Tatiana Masárová, PhD. na
nejednotnosť kódového označenia a textového označenia podľa metodiky evidencie
publikačnej činnosti. Členovia AS FSEV prijali textové označenie popisného charakteru ako
zrozumiteľnejšie.
Ing. Tatiana Masárová, PhD. a PhDr. Eva Živčicová, PhD. upozornili na nejasnosť
odmeňovania pedagógov za výučbu zahraničných študentov v programe Erasmus. Dekan
fakulty následne objasnil prítomným kritériá hodnotenia výučby pre zahraničných študentov,
ktoré sú v jeho kompetencii na základe podkladov koordinátora pre program Erasmus na
FSEV PhDr. Eleny Delgadovej, PhD.
Pripomienkovaný materiál bol prijatý členmi AS FSEV (za:13, proti:0, zdržalo sa:0).
4. Vyhlásenie volieb do Akademického senátu fakulty a univerzity za študentskú časť.
AS FSEV na svojom riadnom zasadnutí dňa 22.2.2012 vyhlásil voľby do AS FSEV
za študentskú časť (počet novozvolených členov za študentskú časť 5)
Do AS FSEV sa budú voliť piati členovia z akademickej obce študentov podľa
harmonogramu volieb, ktoré pripraví volebná komisia. K voľbám bola ustanovená komisia v
tomto zložení: Bc. Marcela Galovská, Martin Grenčík, Bc. Norbert Jiroš, Ľudmila Kohútová,
Eva Marečková. Volebná komisia v tomto zložení zasadne dňa 31.3.2012 a na svojom prvom
zasadnutí zvolí predsedu volebnej komisie a pripraví harmonogram volieb.
Uznesenie č.1 /2012:
AS FSEV TnUAD vyhlásil voľby do študentskej časti AS FSEV TnUAD (volia sa 5
členovia), jednohlasne schválil volebnú komisiu .
Volebná komisia:
Bc. Marcela Galovská,
Martin Grenčík,
Bc. Norbert Jiroš,
Ľudmila Kohútová,
Eva Marečková.
AS FSEV jednohlasne prijal uvedené uznesenie. (za:13, proti:0, zdržalo sa:0).
Volebná komisia si na svojom prvom zasadnutí zvolí predsedu, podpredsedu a zapisovateľa
komisie, harmonogram volieb zverejní na výveske AS FSEV a webovej stránke fakulty.
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AS FSEV vyhlásil voľby do AS TnUAD za študentskú časť v počte 2 členovia za
akademickú obec študentov FSEV.
K voľbám bola ustanovená komisia v tomto zložení: Bc. Marcela Galovská, Martin Grenčík,
Bc. Norbert Jiroš, Ľudmila Kohútová, Eva Marečková. Volebná komisia v tomto zložení
zasadne dňa 31.3.2012. Na svojom prvom zasadnutí zvolí predsedu volebnej komisie
a pripraví harmonogram volieb.
Uznesenie č.2 /2012:
AS FSEV TnUAD vyhlásil voľby do študentskej časti AS TnUAD (volia sa 2 členovia),
jednohlasne schválil volebnú komisiu .
Volebná komisia:
Bc. Marcela Galovská,
Martin Grenčík,
Bc. Norbert Jiroš,
Ľudmila Kohútová,
Eva Marečková.
AS FSEV jednohlasne prijal uvedené uznesenie (za:13, proti:0, zdržalo sa:0).
Volebná komisia si na svojom prvom zasadnutí zvolí predsedu, podpredsedu a zapisovateľa
komisie, harmonogram volieb zverejní na výveske AS FSEV a webovej stránke fakulty.
5. Rôzne.
V bode rôzne nemali členovia akademického senátu ani pozvaní hostia žiadne
príspevky.

Záver.
Predseda AS poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Zapísala: PhDr. Eva Živčicová, PhD.
V Trenčíne 22.februára 2012

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Eva Ivanová, CSc.

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

Ing. RNDr. Dagmar Petrušová, PhD .

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