TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
Fakulta sociálno – ekonomických vzťahov
Akademický senát FSEV
Študentská 3, 911 50 Trenčín, tel. 032/7400411, e-mail: ludmila.vazalova@tnuni.sk

Poradové číslo: 1/2015

Výtlačok číslo: 1
Počet listov: 4

ZÁPISNICA
z riadneho zasadania Akademického senátu
Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dátum konania: 25. februára 2015
Miesto konania: zasadačka FSEV, 13.00 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 materiálu predkladaného Akademickým senátom fakulty:
 Správa o činnosti Akademického senátu fakulty za rok 2014.
3. Prerokovanie a schválenie materiálov predkladaných dekanom fakulty:
 Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2014,
 Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2014.
4. Zrušenie nepoužívaných vnútorných noriem fakulty:
 Študijný poriadok,
 Štipendijný poriadok.
5. Vystúpenie dekana fakulty.
6. Rôzne.
Prítomní:
PhDr. Miroslav Fašanok, PhD., PhDr. Erika Hančovská, PhD., Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing.
Eva Koišová, PhD., Ing. Marcel Kordoš, PhD., doc. Mgr. Emília Krajňáková, CSc., Ing.
Katarína Kráľová, PhD., doc. Ing. Ján Kútik, CSc., RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD., Mgr.
Ľudmila Vázalová, Bc. Veronika Balajová, Bc. Anna Gerčicová, Bc. Adriana Martošová, Bc.
Eva Navrátilová.
Neospravedlnený: Bc. Filip Baľaľa.
Pozvaní hostia: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc., Ing. Adriana Grenčíková, PhD., PhDr.
Jana Španková, PhD., Ing. Boris Janský.

1

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
Fakulta sociálno – ekonomických vzťahov
Akademický senát FSEV
Študentská 3, 911 50 Trenčín, tel. 032/7400411, e-mail: ludmila.vazalova@tnuni.sk

Otvorenie
Riadne zasadnutie Akademického senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov
TnUAD (ďalej len AS FSEV TnUAD) v Trenčíne otvoril doc. Ing. J. Kútik, CSc., ktorý
privítal členov AS FSEV TnUAD a hostí.
 Kontrola uznášaniaschopnosti: zasadnutie bolo uznášaniaschopné, prítomných bolo
14 členov, 1 neospravedlnený.
 Voľba overovateľov.
Hlasovanie: prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: za overovateľky boli verejným hlasovaním zvolené:
doc. Mgr. Emília Krajňáková, CSc., RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD.
 Schválenie programu alebo prípadných návrhov na zmenu alebo doplnenie
programu. Program pripravilo predsedníctvo AS FSEV v súlade s Harmonogramom
práce AS na rok 2014/2015.
Hlasovanie: prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: Program bol schválený bez zmeny.
 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí AS FSEV – nemáme
žiadne uznesenia v plnení.
2. Prerokovanie a schválenie materiálu predkladaného Akademickým senátom fakulty:
 Správa o činnosti Akademického senátu FSEV za rok 2014.
Správu o činnosti Akademického senátu fakulty za rok 2014 spracovali a do senátu
predložili: Ing. Eva Koišová, PhD. a Mgr. Ľudmila Vázalová. Nikto z členov nemal
pripomienky a správa bola schválená.
Hlasovanie: prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: Správa o činnosti Akademického senátu fakulty za rok 2014
bola prerokovaná a schválená bez pripomienok. Správa bude zverejnená na webovej
stránke fakulty www.fsev.tnuni.sk v sekcii Akademického senátu.
3. Prerokovanie a schválenie materiálov predkladaných dekanom fakulty doc. Mgr.
Sergejom Vojtovičom, DrSc.:
 Výročná správa o činnosti FSEV za rok 2014.
Na prerokovanie a schválenie boli predložené dve správy samostatne, Správa
o pedagogickej činnosti fakulty za rok 2014 a Správa o vedeckovýskumnej činnosti fakulty za
rok 2014, spolu tvoria Výročnú správu o činnosti FSEV za rok 2014. Boli schvaľované každá
samostatne.
Správu o pedagogickej činnosti fakulty uviedla prodekanka pre pedagogickú činnosť
PhDr. Jana Španková, PhD. Správa je prehľadne spracovaná, sú v nej všetky potrebné údaje:
charakteristiky študijných programov na fakulte, informácie o prijímacích skúškach, počte
študentov, štátnych skúškach, mobilite študentov a vyučujúcich, štipendiách, práci
disciplinárnej komisie. Správa je doplnená množstvom tabuliek. Tento rok je súčasťou správy
aj pokrytie predmetov vlastnou literatúrou. Členovia senátu mali pripomienky k literatúre
a k niektorým formuláciám v správe.
Hlasovanie: prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: Výročná správa o pedagogickej činnosti fakulty za rok 2014
bola prerokovaná a schválená s pripomienkami. Prodekanka pre pedagogickú
činnosť PhDr. Jana Španková, PhD. zabezpečí zapracovanie pripomienok členov
senátu a spätné zaslanie správy tajomníčke senátu.
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Výročnú správu o vedeckovýskumnej činnosti uviedol dekan fakulty doc. Mgr. Sergej
Vojtovič, DrSc., podrobne rozobral výsledky vo vedeckovýskumnej činnosti. Správa obsahuje
informácie o zasadnutiach Vedeckej rady fakulty, prebiehajúcich projektoch a grantoch,
konaných vedeckých konferenciách a seminároch, Študentskej vedeckej odbornej činnosti,
a taktiež o publikačnej činnosti na fakulte.
Hlasovanie: prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: Výročná správa o vedeckovýskumnej činnosti fakulty za rok
2014 bola prerokovaná a schválená s pripomienkami. Prodekan pre vedu a výskum
prof. RNDr. Jaroslav Holomek CSc. zabezpečí zapracovanie pripomienok členov
senátu a spätné zaslanie správy tajomníčke senátu.


Výročná správa o hospodárení FSEV za rok 2014
S hospodárením fakulty za rok 2014 oboznámil členov senátu tajomník fakulty Ing.
Boris Janský. Správa zahŕňa všetky oblasti hospodárenia fakulty. Prehľadne spracovaná
tabuľková časť je rozdelená na: Dotácie (výnosová a nákladová časť), Výsledok hospodárenia
a Príjem a čerpanie účtov FSEV.
Hlasovanie: prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2014 bola
prerokovaná a schválená.
4. Zrušenie nepoužívaných vnútorných noriem fakulty:


Študijný poriadok FSEV,



Štipendijný poriadok FSEV.

Obidva vnútorné predpisy sa prestali na fakulte používať, nakoľko boli medzitým
aktualizované príslušné normy univerzity, takže fakulta sa riadi Študijným poriadkom
a Štipendijným poriadkom univerzity.
Hlasovanie: prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: Študijný poriadok FSEV a Štipendijný poriadok FSEV boli zrušené.
Správkyňa dokumentácie fakulty Alena Mičová zabezpečí vyradenie predmetných
dokumentov na fakulte a zabezpečí príslušnú dokumentáciu.
5. Vystúpenie dekana fakulty.
Dekan fakulty doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc. nemal žiadne pripomienky a návrhy,
všetky aktuálne problémy sa riešili operačne na porade vedenia fakulty alebo na kolégiu
dekana.
6. Rôzne.
Ing. Adriana Grenčíková, PhD. upozornila na prijímacie skúšky v II. stupni štúdia pre
akademický rok 2015/2016, bolo by vhodné, aby vyučujúci na prednáškach a cvičeniach
končiacich ročníkov v študijných programoch Verejná správa a Ľudské zdroje a personálny
manažment upozornili študentov na podanie prihlášok na inžinierske štúdium.
Doc. Ing. Ján Kútik informoval členov senátu o príprave volieb do Akademického
senátu univerzity, nakoľko v tomto roku končí funkčné obdobie. Zástupcovia našej fakulty za
zamestnaneckú aj študentskú časť sa budú voliť v októbri 2015.
Doc. Ing. Ján Kútik, CSc. upozornil na neporiadok pred budovou fakulty spôsobený
fajčiarmi. O riešenie tohto problému požiadal tajomníka fakulty.
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Záver.
Predseda AS FSEV TnUAD doc. Ing. Ján Kútik, CSc. poďakoval všetkým prítomným
za účasť a ukončil zasadnutie.
Zapísala: Mgr. Ľudmila Vázalová
V Trenčíne 25. februára 2015
doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
predseda AS FSEV TnUAD

Overovatelia zápisnice:
doc. Mgr. Emília Krajňáková, CSc.

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

RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD.

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

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