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P.č.: 2/2012         Výtlačok číslo: 2 

Počet listov: 5 

 

 

Z Á P I S N I C A 
z riadneho zasadania Akademického senátu  

Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD 

 

Dátum konania: 25. apríla 2012 

Miesto konania:  zasadačka FSEV 

 

Program: 
1. Otvorenie 

 Kontrola uznášaniaschopnosti AS FSEV. 

 Voľba overovateľov zápisnice. 

 Kontrola plnenia uznesení z minulých zasadnutí AS FSEV. 

 Schválenie programu alebo prípadných návrhov na zmenu alebo doplnenie programu. 

2. Prerokovanie a schválenie materiálov predkladaných dekanom fakulty: 

a) Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2011. 

b) Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2011. 

c) Návrh rozpočtu fakulty na rok 2012. 

3. Informácia o stave prípravy štátnych skúšok. 

4. Informácia o stave prihlášok na štúdium v akademickom roku 2012/2013. 

5. Informácia o príprave volieb do študentskej časti Akademického senátu fakulty 

a univerzity. 

6. Rôzne.   

 

Prítomní: 

Doc. Ing. Ján Kútik, CSc., Ing. RNDr. Dagmar Petrušová, PhD., RNDr. Ján Šandora, CSc., 

Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Tatiana Masárová, PhD., Mgr. Ľudmila Vázalová, Ing. Eva 

Koišová, PhD., Ing. Marcel Kordoš, PhD., Eva Marečková, Ľudmila Kohútová, Bc. Marcela 

Galovská, Bc. Norbert Jiroš. 

Pozvaní hostia: 

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

PhD., Ing. Boris Janský. 
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Ospravedlnení: Martin Grenčík, Ing. Martin Sedláček, PhDr. Eva Živčicová, PhD.  

Po úvodnej časti odišiel RNDr. Ján Šandora, CSc., čím sa počet senátorov znížil na 11. 

Otvorenie 

Riadne zasadnutie Akademického senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 

TnUAD (ďalej len AS FSEV TnUAD) v Trenčíne otvoril predseda doc. Ing. Ján Kútik, CSc., 

ktorý privítal členov AS FSEV TnUAD a hostí.   

 

 Voľba overovateľov. 

Hlasovanie: prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0. 

Výsledok hlasovania: za overovateľov zápisnice boli verejným jednohlasným 

hlasovaním zvolení: Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Eva Koišová, PhD. 

 Schválenie programu alebo prípadných návrhov na zmenu alebo doplnenie 

programu. 

Hlasovanie: prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0. 

Výsledok hlasovania: predložený program zasadnutia bol schválený bezo zmien. 

 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí AS FSEV: 
 

Uznesenie č. 7/2011 

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 2012 pripraví dekan fakulty a predloží ich na schválenie 

na mimoriadne zasadnutie AS FSEV TnUAD, ktoré sa uskutoční v marci 2012. 

Na zasadnutí senátu 22. februára 2012 sa rozhodlo, že všetky uvedené materiály budú 

schválené na aprílovom zasadnutí. 

Uznesenie bude splnené, uvedené materiály boli predložené na rokovanie a budú schválené na 

dnešnom zasadnutí. 

 

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. 

 

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, 
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Eva Marečková. 

Volebná komisia si na svojom prvom zasadnutí zvolí predsedu, podpredsedu a zapisovateľa 

komisie, harmonogram volieb zverejní na výveske AS FSEV a webovej stránke fakulty. 

Obidve uznesenia boli splnené, harmonogram volieb zverejnený. 

 

2. Prerokovanie a schválenie materiálov predkladaných dekanom fakulty. 

a) Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2011. 

Informáciu o Výročnej správe predniesla prodekanka pre pedagogickú činnosť PhDr. Jana 

Španková, PhD. Správa obsahuje charakteristiku študijných programov, prehľadné tabuľkové 

spracovanie základných oblastí – počty študentov v aktuálnom akademickom roku 

a porovnanie s predchádzajúcimi rokmi, prijímacie konanie, štátne skúšky, mobility študentov 

a učiteľov, štipendiá. 

Hlasovanie: prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0. 

Výsledok hlasovania: Akademický senát schválil Výročnú správu o činnosti fakulty za rok 

2011.  

b) Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2011. 

c) Návrh rozpočtu fakulty na rok 2012. 

Prehľadnú informáciu o hospodárení fakulty za rok 2011 a návrhu rozpočtu na rok 2012 

predniesol Ing. Boris Janský, poverený výkonom funkcie tajomníka. Po krátkej diskusii 

a vysvetlení niektorých pojmov senát pristúpil k hlasovaniu. 

Hlasovanie: prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0. 

Výsledok hlasovania: Akademický senát schválil Výročnú správu o hospodárení fakulty za 

rok 2011.  

Hlasovanie: prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0. 

Výsledok hlasovania: Akademický senát schválil Návrh rozpočtu fakulty na rok 2012.  

 

3. Informácia o stave prípravy štátnych skúšok. 

O príprave štátnych skúšok informovala prodekanka pre pedagogickú činnosť PhDr. Jana 

Španková, PhD. 

Po kontrole štúdia sa na štátne skúšky 2. stupňa v študijnom program Ľudské zdroje 

a personálny manažment z 289 študentov prihlásilo 271. Študenti sú rozdelení do šiestich 

komisií cca po 11 – 12 študentoch. Vzhľadom na počet prihlásených sa štátnice uskutočnia 4 

dni, 14. – 17. mája 2012. 

Na bakalárskom štúdiu v týchto dňoch prebieha kontrola štúdia, študenti uzatvárajú indexy 

a odovzdávajú záverečné práce. Pre ľahšiu orientáciu v problematike štátnych skúšok bol 

spracovaný Poriadok pre štátne skúšky, ktorý mailovou poštou dostali všetci zamestnanci 

fakulty. Na webovej stránke fakulty v sekcii Pre študentov sú zverejnené všetky potrebné 

materiály pre študentov k odovzdaniu záverečných prác a takisto aj tézy k štátnym skúškam 

pre jednotlivé študijné programy. 
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4. Informácia o stave prihlášok na štúdium v akademickom roku 2012/2013. 

O stave prihlášok na štúdium ku dňu 25. 4. 2012 v akademickom roku 2012/2013 informovala 

členov senátu prodekanka pre pedagogickú činnosť PhDr. Jana Španková, PhD. Na 

výberovom konaní prijímacia komisia prihliadne na počty prihlásených uchádzačov 

v jednotlivých študijných programoch a podľa potreby ponúkne voľné miesta v nenaplnených 

študijných programoch neprijatým uchádzačom pre nedostatok miesta. Stav podľa tabuľky 

k uvedenému dátumu je nasledovný : 

Študijný program Spracované prihlášky Nespracované prihlášky Spolu 

ĽZPM denné bakalárske 204 234 438 

ĽZPM externé bakalárske 83 1 84 

VS denné bakalárske 80 45 125 

VS externé bakalárske 15 1 16 

ĽZPM denné inžinierske 6  6 

ĽZPM externé inžinierske 3  3 

ĽZPM3 denné inžinierske 1  1 

ĽZPM3 externé inžinierske 2  2 

 

Vysvetlivky: 

ĽZPM – Ľudské zdroje a personálny manažment 

VS – Verejná správa 

ĽZPM3 – Ľudské zdroje a personálny manažment s organizáciou štúdia na tri roky 

 

5. Informácia o príprave volieb do študentskej časti Akademického senátu fakulty 

a univerzity. 

O príprave volieb do študentskej časti Akademického senátu FSEV a univerzity informovala 

predsedníčka volebnej komisie Ľudmila Kohútová. Volebná komisia si na svojom zasadnutí 

zvolila predsedu, podpredsedu a zapisovateľa. Harmonogram volieb spolu s informáciami 

o voľbách a vzorom návrhu na kandidáta bol zverejnený na webovej stránke fakulty a vo 

výveske AS FSEV v budove C. Od 23. apríla 2012 je zverejnený zoznam kandidátov, voľby 

sa uskutočnia v dňoch 2. – 3. mája 2012. 

Pri tejto príležitosti informoval predseda senátu doc. Ing. Ján Kútik CSc. o voľbe zástupcu do 

Študentskej rady vysokých škôl, ktorá sa uskutoční na zasadnutí AS TnUAD 25. apríla 2012. 

6. Rôzne.   

 Dekan fakulty doc. Mgr. Sergej Vojtovič DrSc. informoval o zvolaní akademickej 

obce fakulty začiatkom júna 2012. 

 Prodekanka PhDr. Jana Španková, PhD. informovala členov senátu o promóciách na 

inžinierskom štúdiu, ktoré sa uskutočnia 19. – 20. júna 2012, podľa predbežného počtu 

prihlásených na štátnice sa uskutočnia 4 promócie. 

 Mimoriadne zasadnutie AS FSEV z dôvodu privítania nových členov študentskej časti 

akademického senátu sa uskutoční 9. mája 2012 o 13.00 hod. s nasledovným 

programom: 

1. Otvorenie. 
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2. Privítanie nových členov senátu. 

3. Voľba podpredsedu AS FSEV za študentskú časť. 

4. Rôzne. 

 

Záver 

Predseda AS poďakoval všetkým prítomných za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľudmila Vázalová 

V Trenčíne 25. apríla 2012 

 

 

doc. Ing. Ján Kútik, CSc. 

                      predseda AS FSEV TnUAD 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Eva Ivanová, CSc.   .................................................  

   

Ing. Eva Koišová, PhD.   .................................................  

    

 

Spracované v troch výtlačkoch: 

číslo 1 – dekan FSEV 

číslo 2 – pre zverejnenie 

číslo 3 – archívna dokumentácia 

 

Prílohy: 

 Prezenčná listina 


