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Poradové číslo: 3/2015       Výtlačok číslo: 2 

Počet listov: 5 

 

 

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

Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

 

Dátum konania: 25. júna 2015 

Miesto konania:  zasadačka FSEV, 10.00 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. Informácia k voľbám do Akademického senátu TnUAD. 

3. Prerokovanie a schválenie materiálov predkladaných dekanom fakulty: 

 Rozpočet fakulty na rok 2015, 

 Organizačná schéma (príloha č. 1 k OP FSEV), 

 Štruktúra funkčných miest (príloha č. 2 k OP FSEV), 

 Návrh na zmenu názvu Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja a informácia 

o niektorých zmenách – presunoch niektorých učiteľov v rámci katedier. 

4. Informácia o návrhu nového člena Komisie pre ubytovanie študentov TnUAD za našu 

fakultu. 

5. Informácia o prijímacom konaní v jednotlivých študijných programoch pre akademický rok 

2015/2016. 

6. Informácia o pokynoch vydaných na júl a august.  

7. Predloženie Harmonogramu práce AS FSEV na akademický rok 2015/2016. 

8. Rôzne. 

 

Prítomní: 

PhDr. Erika Hančovská, PhD., Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Eva Koišová, 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.  

Ospravedlnení: PhDr. Miroslav Fašanok, PhD., Ing. Marcel Kordoš, PhD., Bc. Eva 

Navrátilová. 

Neospravedlnený: Bc. Filip Baľaľa. 
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Pozvaní hostia: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc., PhDr. Jana Španková, PhD., Ing. Boris 

Janský, Ladislava Dikantová, Miroslava Kubíncová, Patrik Smreček, Miroslav Buček, 

Dominika Vavrušová, Andrea Lobotková, Miroslav Jurčo. 

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  

11 členov, 3 ospravedlnení, 1 neospravedlnený.  

 Voľba overovateľov. 

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

Výsledok hlasovania: za overovateľky boli verejným hlasovaním zvolené:  

Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Eva Koišová, 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: 11, za: 11, 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. Informácia k voľbám do Akademického senátu TnUAD. 

O príprave volieb do Akademického senátu TnUAD informoval doc. Ing. Ján Kútik, 

CSc. Na najbližšom zasadnutí senátu fakulty 10. septembra 2015 budú zverejnené 

harmonogramy, zvolené obidve volebné komisie pre študentskú a zamestnaneckú časť. 

Súčasne s voľbami do Akademického senátu univerzity sa uskutočnia aj doplňujúce voľby do 

študentskej časti Akademického senátu fakulty, nakoľko Bc. Filip Baľaľa sa na vyučovaní ani 

na zasadnutiach senátu nezúčastňoval a bude zo štúdia na konci akademického roka vylúčený. 

Doplňujúce voľby budú vyhlásené na zasadnutí AS FSEV 10. septembra 2015. Na zasadnutie 

senátu boli pozvaní budúci kandidáti, ako aj navrhnutí členovia do volebnej komisie 

študentskej časti. 

Návrhy členov volebných komisií: 

Zamestnanecká časť      Študentská časť 

PhDr. Erika Hančovská, PhD.    Ladislava Dikantová 

Ing. Karol Krajčo      Bc. Anna Gerčicová 

Ing. Katarína Kráľová, PhD.     Miroslava Kubíncová 

Ing. Marcel Kordoš, PhD.     Bc. Eva Navrátilová 

Mgr. Ľudmila Vázalová     Patrik Smreček 

 

3. Prerokovanie a schválenie materiálov predkladaných dekanom fakulty: 

 Rozpočet fakulty na rok 2015 

Rozpočet fakulty na rok 2014 uviedol tajomník fakulty Ing. Boris Janský. Bol 

zostavený na základe schváleného rozpočtu univerzity. V prehľadných tabuľkách tajomník 

fakulty informoval členov senátu o pridelenej dotácii, o rozdelení dotácie na jednotlivé 

podprogramy, o predpokladaných príjmoch za externé štúdium a o porovnaní príjmov 

a nákladov na fakulte. Vzhľadom na pretrvávajúci pokles počtu študentov, dekan fakulty doc. 

Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc. vyzdvihol nárast publikačnej činnosti pedagogických 
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pracovníkov fakulty oproti predchádzajúcemu akademickému roku a zdôraznil význam jej 

ďalšieho zvyšovania. 

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

Výsledok hlasovania: Predložený rozpočet fakulty pre rok 2015 bol schválený bez 

pripomienok. 
 

 Organizačná schéma (príloha č. 1 k OP FSEV) 

 Štruktúra funkčných miest (príloha č. 2 k OP FSEV) 

Obidve prílohy k Organizačnému poriadku FSEV bolo potrebné schváliť z dôvodu zmeny 

názvu Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja a s tým súvisiaceho presunu niektorých 

vyučujúcich. 

 

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

Výsledok hlasovania: Organizačná schéma bola schválená bez pripomienok. 

 

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

Výsledok hlasovania: Štruktúra funkčných miest schválená bez pripomienok. 

 

 Návrh na zmenu názvu Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja 

a informácia o niektorých zmenách – presunoch niektorých učiteľov v rámci 

katedier. 

 

Návrh uviedol dekan fakulty doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc. Zmenu názvu bola 

navrhnutá v súvislosti s novým akreditovaným bakalárskym študijným programom 

Regionálna ekonomika a rozvoj. Z tohoto dôvodu došlo aj k presunu niektorých predmetov 

a ich vyučujúcich v rámci katedier fakulty a to: 

Ing. Mária Hajšová, PhD. – z Katedry manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov na Katedru 

Verejnej správy a regionálnej ekonomiky, 

prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc. – z Katedry ekonómie a ekonomiky na Katedru verejnej 

správy a regionálnej ekonomiky, 

doc. Mgr. Emília Krajňáková, CSc. – z Katedry manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov na 

Katedru sociálnych a humanitných vied. 

 

V súlade so Zákonom č. 131/2002 Z.z. § 27, ods. 1, písmeno j) sa Akademický senát FSEV 

kladne vyjadruje k návrhu dekana fakulty na zmenu názvu katedry. 

Pôvodný názov katedry:  Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja 

Nový názov katedry:  Katedra verejnej správy a regionálnej ekonomiky 

 

Akademický senát FSEV zobral na vedomie niektoré zmeny – presuny učiteľov v rámci 

katedier FSEV. 

 

 

4. Informácia o návrhu nového člena Komisie pre ubytovanie študentov TnUAD za našu 

fakultu. 

Informáciu uviedla prodekanka PhDr. Jana Španková, PhD. Komisia pre ubytovanie 

študentov TnUAD pracuje pre celú univerzitu, každá fakulta, či súčasť má v nej zastúpenie. 

Našu fakultu zastupovala Nikoleta Laurincová, ktorá v júni 2015 ukončila štúdium štátnymi 

skúškami. V zmysle Štatútu Komisie pre ubytovanie študentov TnUAD článok 2, členov 

navrhujú študentské časti Akademických senátov jednotlivých fakúlt a súčastí TnUAD. 
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Každý navrhuje 1 člena. Za našu fakultu bola navrhnutá Monika Vasiľová, študentka 1. 

ročníka v študijnom programe Regionálna ekonomika a rozvoj. 

 

5. Informácia o prijímacom konaní v jednotlivých študijných programoch pre 

akademický rok 2015/2016. 

 

Zasadnutie prijímacej komisie sa uskutočnilo 12. mája 2015. Na základe prihlášok na 

štúdium v akademickom roku 2015/2016 zaevidovaných v Akademickom informačnom 

systéme boli v jednotlivých študijných programoch a formách štúdia prijatí uchádzači 

v prvom kole nasledovne: 

 
ŠTUDIJNÝ PROGRAM  PRIHLÁŠKY POSTÚPILI 

DO 2. KOLA 

NEPRIJATÍ PRIJATÍ 

BC. VS – denné štúdium   25   2    23 

BC. VS – externé štúdium   15     15 

BC. REaR – denné štúdium   21   5    16 

BC. REaR – externé štúdium     2  2     0* 

BC. ĽZPM – denné štúdium 159   7  152 

BC. ĽZPM – externé štúdium   54   2    52 

BC. SPOLU  276 16 2 258 

ING. ĽZPM – denné štúdium 124   124 

ING. ĽZPM – externé štúdium   71   1    70 

ING. SPOLU 195   1  194 

 

* 2 uchádzači prijatí na Verejnú správu – externé štúdium 

 Do 25. júna 2015 sa prijímajú prihlášky v druhom kole, zasadnutie prijímacej komisie 

sa uskutoční  1. júla 2015. Nekompletné prihlášky automaticky prechádzajú do ďalšieho kola 

prijímacieho konania pre akademický rok 2015/2016, kde uchádzači budú mať možnosť 

prihlášky doplniť a skompletovať, resp. poslať nové až do 15. augusta 2015. Prijímacie 

konanie sa uskutoční na konci augusta 2015. 

 

6. Informácia o pokynoch vydaných na júl a august.  

Na základe pokynov z rektorátu je to predovšetkým príkaz na čerpanie dovoleniek 

všetkých zamestnancov univerzity. 

 

7. Predloženie Harmonogramu práce AS FSEV na akademický rok 2015/2016. 

 Predseda AS FSEV doc. Ing. Ján Kútik, CSc. informoval členov senátu o príprave 

Harmonogramu zasadnutí AS FSEV pre akademický rok 2015/2016. Bol zaslaný všetkým 

členom senátu a takisto vedeniu fakulty na pripomienkovanie a doplnenie. Pripomienky 

a návrhy je možné zaslať predsedovi senátu do 31. augusta 2015. Harmonogram práce AS 

FSEV bude schválený na prvom zasadnutí v novom akademickom roku, ktoré sa uskutoční 10. 

septembra 2015. 

 

8. Rôzne. 

Ing. Eva Koišová, PhD. informovala členov o zasadnutí Rady vysokých škôl, ktoré sa 

uskutočnilo 10. júna 2015. Upozornila na dôležité zmeny: uskutočnili sa voľby predsedu, 

podpredsedov, členov všetkých odborných komisií. Novým predsedom sa stal doc. RNDr. 

Martin Putala, PhD., do odbornej komisie Rady pre vedu a techniku bola zvolená RNDr. 

Zdenka Krajčovičová, PhD. z Fakulty zdravotníctva TnUAD. Rokovalo sa napríklad 

o financovaní verejných vysokých škôl a vedeckých projektoch na Slovensku,  o Zákone 
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o verejnom obstarávaní, o zabezpečení trvalého financovania prístupov do medzinárodných 

elektronických informačných databáz, vrátane Web of Science a SCOPUS a pod. Celé znenie 

zápisnice a uznesení si môžete prečítať na webovej stránke RVŠ: 

http://www.radavs.sk/index.php/materialy/rok-2015/z%C3%A1pisnice/6.-Uznesenia-

prijat%C3%A9-na-zasadnut%C3%AD-RV%C5%A0-SR-d%C5%88a-10.-j%C3%BAna-

2015-v-Bratislave/. 

 

Záver. 

Predseda AS FSEV doc. Ing. Ján Kútik, CSc. poďakoval všetkým prítomným za účasť 

a ukončil zasadnutie. 

 

Zapísala: Mgr. Ľudmila Vázalová 

 

V Trenčíne 25. júna 2015 

 

doc. Ing. Ján Kútik, CSc. 

                      predseda AS FSEV TnUAD 

 

 

Overovateľky zápisnice: 

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

      

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

 

 

 

Spracované v troch výtlačkoch: 

číslo 1 – dekan FSEV 

číslo 2 – pre zverejnenie 

0číslo 3 – archívna dokumentácia 
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