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: 1/2014

Výtlačok číslo: 2
Počet listov: 7

ZÁPISNICA
z riadneho zasadania Akademického senátu
Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dátum konania:
Miesto konania:

26. februára 2014
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. Prerokovanie a schválenie materiálu predkladaného Akademickým senátom fakulty:
 Správa o činnosti Akademického senátu FSEV za rok 2013.
3. Prerokovanie materiálov predkladaných Akademickým senátom fakulty:
 Rokovací poriadok AS FSEV,
 Zásady volieb do AS FSEV a AS TnUAD.
4. Prerokovanie a schválenie materiálov predkladaných dekanom fakulty doc. Mgr. Sergejom
Vojtovičom, DrSc.:
 Výročná správa o činnosti FSEV za rok 2013,
 Výročná správa o hospodárení FSEV za rok 2013,
 Organizačný poriadok FSEV,
 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie FSEV pre študentov,
 Štipendijný poriadok FSEV.
5. Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana FSEV:
 Schválenie harmonogramu volieb,
 Schválenie volebnej komisie.
6. Informácia ku komplexnej akreditácii fakulty.
7. Rôzne.
Prítomní:
Doc. Ing. Ján Kútik, CSc., Ing. RNDr. Dagmar Petrušová, PhD., PhDr. Eva Živčicová, PhD.,
Ing. Eva Ivanová, CSc., Mgr. Ľudmila Vázalová, PhDr. Erika Hančovská, PhD., Ing. Tatiana
Masárová, PhD., Ing. Eva Koišová, PhD., Ing. Marcel Kordoš, PhD., RNDr. Ján Šandora,
CSc. Eva Gagová, Veronika Dobiašová, Bc. Ľudmila Kohútová, Anna Gerčicová.
Ospravedlnení: Veronika Balajová (Petrušová) – práceneschopná.
Pozvaní hostia: Doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc., Ing. Adriana Grenčíková, PhD., PhDr.
Jana Španková, PhD., Ing. Boris Janský, Ing. Karol Krajčo.
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Otvorenie
Riadne zasadnutie Akademického senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov
TnUAD (ďalej len AS FSEV TnUAD) v Trenčíne otvoril predseda doc. Ing. J. Kútik, CSc.,
ktorý privítal členov AS FSEV TnUAD a hostí.


Kontrola uznášaniaschopnosti: zasadnutie bolo uznášaniaschopné, prítomných bolo
14 členov, 1 členka sa ospravedlnila, Ing. Eva Ivanová, CSc., Eva Gagová – odišli
zo zasadnutia senátu po schválení Výročnej správy o činnosti fakulty za rok 2013.
 Voľba overovateľov: prihlásili sa Ing. Eva Koišová, PhD. a Bc. Ľudmila Kohútová.
Hlasovanie: prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: za overovateľky zápisnice boli verejným jednohlasným
hlasovaním zvolené: Ing. Eva Koišová, PhD., Bc. Ľudmila Kohútová.
 Schválenie programu alebo prípadných návrhov na zmenu alebo doplnenie
programu: dekan fakulty doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc. požiadal o zaradenie
do programu prerokovanie Profilov absolventov a študijných plánov všetkých
študijných programov, ktoré sa uskutočňujú na fakulte.
Hlasovanie: prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: predložený program zasadnutia bol schválený so zmenou, ktorá
sa týkala bodu 4:
4. Prerokovanie a schválenie materiálov predkladaných dekanom fakulty doc. Mgr. Sergejom
Vojtovičom, DrSc.:
 Výročná správa o činnosti FSEV za rok 2013,
 Výročná správa o hospodárení FSEV za rok 2013,
 Organizačný poriadok FSEV,
 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie FSEV pre študentov,
 Štipendijný poriadok FSEV,
 Prerokovanie Profilov absolventov a študijných plánov v študijných programoch
uskutočňovaných na fakulte pred schválením vo Vedeckej rade FSEV.


Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí AS FSEV – nemáme žiadne
nesplnené.

2. Prerokovanie a schválenie materiálu predkladaného Akademickým senátom fakulty:
 Správa o činnosti Akademického senátu FSEV za rok 2013.
Správu o činnosti Akademického senátu fakulty za rok 2013 spracovali a do senátu
predložili: Ing. Eva Koišová, PhD, Bc. Ľudmila Kohútová 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 2013
bola prerokovaná a schválená bez pripomienok. Správa bude zverejnená na webovej
stránke fakulty www.fsev.tnuni.sk v sekcii Akademického senátu.
3. Prerokovanie materiálov predkladaných Akademickým senátom fakulty:
 Rokovací poriadok AS FSEV,
 Zásady volieb do AS FSEV a AS TnUAD.
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Obidva materiály boli prerokované, pripomienkované, pripomienky budú zapracované
a Rokovací poriadok AS FSEV a Zásady volieb do AS FSEV a AS TnUAD budú pripravené
na schválenie na zasadnutie Akademického senátu fakulty, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2014.
4. Prerokovanie a schválenie materiálov predkladaných dekanom fakulty doc. Mgr.
Sergejom Vojtovičom, DrSc.:
 Výročná správa o činnosti FSEV za rok 2013.
Na prerokovanie a schválenie boli predložené dve správy samostatne, Správa
o pedagogickej činnosti fakulty za rok 2013 a Správa o vedeckovýskumnej činnosti fakulty za
rok 2013, spolu tvoria Výročnú správu o činnosti FSEV za rok 2013. Boli schvaľované každá
samostatne.
Správu o pedagogickej činnosti fakulty predniesol dekan fakulty doc. Mgr. Sergej
Vojtovič, DrSc. 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.
Hlasovanie: prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: Správa o pedagogickej činnosti fakulty za rok 2013 bola
prerokovaná a schválená bez pripomienok.
Správu o vedeckovýskumnej činnosti predniesol dekan fakulty doc. Mgr. S. Vojtovič,
DrSc., správa obsahuje informácie o zasadnutiach Vedeckej rady fakulty, prebiehajúcich
projektoch a grantoch, konaných vedeckých konferenciách a seminároch a taktiež
o publikačnej činnosti na fakulte.
Hlasovanie: prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: Správa o vedeckovýskumnej činnosti fakulty za rok 2013 bola
prerokovaná a schválená s pripomienkou, je potrebné doplniť publikačnú činnosť
za fakultu, vzhľadom k tomu, že Univerzitná knižnica nemá ešte všetky podklady
elektronicky spracované a evidované.


Výročná správa o hospodárení FSEV za rok 2013
S hospodárením fakulty za rok 2013 oboznámil členov senátu tajomník fakulty Ing.
Boris Janský. Správa zahŕňa všetky oblasti hospodárenia fakulty, je rozdelená na výnosovú
časť a nákladovú, všetky náklady a výnosy sú prehľadne spracované v tabuľkách.
Hlasovanie: prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2013 bola
prerokovaná a schválená.


Organizačný poriadok FSEV
Organizačný poriadok fakulty bol aktualizovaný v zmysle novely Zákona o vysokých
školách. Zrušené bolo Centrum vedy a výskumu. Pripomienky boli k Organizačnej schéme
fakulty. Tajomník Ing. Boris Janský upozornil, že v súvislosti so Systémom manažérstva
kvality sú určené aj pravidlá na číslovanie vnútorných noriem fakulty, ako sú napr. štatút,
poriadky, smernice, nariadenia a pod., takže bude potrebné zmeniť číslovanie všetkých,
doteraz schválených nových dokumentov.
Hlasovanie: prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: Organizačný poriadok FSEV bol prerokovaný a schválený
s pripomienkou, je potrebné opraviť v Organizačnej schéme príslušnosť
Pedagogickej komisie – patrí pod dekana.
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Rokovací poriadok disciplinárnej komisie FSEV pre študentov
Rokovací poriadok disciplinárnej komisie FSEV pre študentov bol
aktualizovaný v súlade s novelou Zákona o vysokých školách. Nikto nemal žiadne
pripomienky.
Hlasovanie: prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: Rokovací poriadok disciplinárnej komisie FSEV pre študentov
bol prerokovaný a schválený.


Štipendijný poriadok FSEV.
Štipendijný poriadok FSEV bol aktualizovaný v súlade s novelou Zákona
o vysokých školách. Nikto nemal žiadne pripomienky.
Hlasovanie: prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: Štipendijný poriadok FSEV bol prerokovaný a schválený.


Prerokovanie Profilov absolventov a študijných plánov v študijných programoch
uskutočňovaných na fakulte pred schválením vo Vedeckej rade FSEV.
Akademický senát prerokoval predložené materiály:
Profil absolventa I. stupňa študijného programu Ľudské zdroje a personálny
manažment,
Študijný plán BŠP ŠO 3.3.14. Ľudské zdroje a personálny manažment, ŠP Ľudské
zdroje a personálny manažment – denné a externé štúdium,
Profil absolventa II. stupňa študijného programu Ľudské zdroje a personálny
manažment,
Študijný plán IŠP ŠO 3.3.14. Ľudské zdroje a personálny manažment, ŠP Ľudské
zdroje a personálny manažment – denné a externé štúdium,
Profil absolventa I. stupňa študijného programu Verejná správa,
Študijný plán BŠP ŠO 3.3.5. Verejná správa a regionálny rozvoj, ŠP Verejná správa –
denné a externé štúdium,
Profil absolventa I. stupňa študijného programu Regionálna ekonomika a rozvoj,
Študijný plán BŠP ŠO 3.3.5. Verejná správa a regionálny rozvoj, ŠP Regionálna
ekonomika a rozvoj – denné a externé štúdium.
Akademický senát materiály prerokoval a odporučil na schválenie Vedeckej rade
FSEV.
5. Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana FSEV:
 Schválenie harmonogramu volieb:
Vzhľadom k tomu, že 19. mája 2014 uplynie štvorročné funkčné obdobie dekana
FSEV doc. Mgr. Sergeja Vojtoviča, DrSc., Akademický senát FSEV je v zmysle čl. 14, ods. 1
Štatútu FSEV povinný vyhlásiť termín konania volieb kandidáta na dekana v primeranom
časovom predstihu a zverejniť Harmonogram prípravy a vykonania volieb kandidáta na
dekana FSEV. Z tohto dôvodu Akademický senát FSEV prijal nasledovné uznesenie:
UZNESENIE 1/2014:
Akademický senát fakulty v súlade s § 27 ods. 1, písm. b) Zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v súlade so Štatútom
fakulty, článok 14 a Zásadami volieb kandidáta na dekana FSEV vyhlasuje voľby
kandidáta na dekana Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka podľa schváleného harmonogramu prípravy a vykonania volieb
kandidáta na dekana FSEV.
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HARMONOGRAM PRÍPRAVY A VYKONANIA VOLIEB KANDIDÁTA NA DEKANA
FAKULTY SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH VZŤAHOV
TRENČIANSKEJ UNIVERZITY ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE

Por.

ÚLOHA – POSTUP

ZABEZPEČÍ

TERMÍN

AS FSEV

26.2.2014

číslo
Vyhlásenie volieb kandidáta na Dekana FSEV,
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

schválenie harmonogramu volieb a volebnej komisie.
(čl. 14 Štatútu FSEV, Zásady volieb kandidáta na
dekana FSEV)
Zverejnenie „Vyhlásenia volieb kandidáta na Dekana
FSEV“ a zverejnenie „Harmonogramu volieb“.
(viditeľné miesta a nástenné tabule každej katedry
FSEV, výveska AS FSEV, webová stránka FSEV)
Predloženie návrhov kandidátov na Dekana FSEV,
ich písomného súhlasu s kandidatúrou a so
zverejnením osobnej charakteristiky a programového
vyhlásenia.
(čl. 14 Štatútu FSEV, Zásady volieb kandidáta na
dekana FSEV)
Oboznámenie kandidátov na Dekana FSEV
s časovým harmonogramom volieb.
Zverejnenie osobných charakteristík kandidátov na
Dekana FSEV a ich programového vyhlásenia.
Predstavenie kandidátov na Dekana FSEV na
zhromaždení Akademickej obce FSEV.
(Kandidáti vystúpia s programovým vyhlásením pred
Akademickou obcou FSEV)
Zasadnutie Akademického senátu FSEV a vykonanie
volieb kandidáta na Dekana FSEV.
(Kandidáti vystúpia s programovým vyhlásením pred
Akademickým senátom FSEV. Voľby kandidáta na
Dekana FSEV prebiehajú podľa čl. 14 Štatútu FSEV
a Zásad volieb kandidáta na dekana FSEV)
Vyhlásenie výsledkov volieb kandidáta na Dekana
FSEV pred Akademickou obcou FSEV.
Predložiť žiadosť rektorovi TnUAD o vymenovanie
zvoleného kandidáta na Dekana FSEV, ako aj
Zápisnicu o výsledku volieb kandidáta na Dekana
FSEV

Predseda,
tajomníčka

5.3.2014

AS FSEV
Členovia
AO FSEV

do
26.3.2014

Predseda VK,
VK AS FSEV
AS FSEV,
VK AS FSEV

do
31.3.2014
do
14.4.2014

AS FSEV,
VK AS FSEV

28.4.2014

AS FSEV,
VK AS FSEV

28.4.2014

AS FSEV,
VK AS FSEV
Predseda VK
Predseda AS
FSEV

28.4.2014
do
30.4.2014

Hlasovanie: prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: Uznesenie č.1/2014 o vyhlásení volieb kandidáta na dekana
FSEV a Harmonogram prípravy a vykonania volieb kandidáta na dekana FSEV
boli schválené.


Schválenie volebnej komisie.
Na vykonanie volieb kandidáta na dekana FSEV bola navrhnutá volebná komisia
v zložení:
RNDr. Ján Šandora, CSc.
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Ing. Eva Ivanová, CSc.
PhDr, Eva Živčicová, PhD.
PhDr. Erika Hančovská, PhD.
Mgr. Ľudmila Vázalová
Hlasovanie: prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: Volebná komisia pre voľby kandidáta na dekana FSEV bola
schválená.
6. Informácia ku komplexnej akreditácii fakulty.
Členov senátu informovala Ing. Adriana Grenčíková, PhD, prodekanka pre
pedagogickú činnosť II. stupňa. Všetky akreditačné spisy sa pripravujú. Posielajú sa
v elektronickom vyhotovení prostredníctvom webového sídla Akreditačnej komisie. Všetky
prílohy sa vypĺňajú do určených formulárov, ktoré sa spolu s ďalšími dokladmi vkladajú do
pripravených šablón. Okrem základných informácií sa pri každom študijnom programe
vypĺňajú informácie týkajúce sa napr.: výskumnej činnosti, publikovaných vedeckých prác,
riešených výskumných projektov, priestorové, materiálne, technické a informačné vybavenie,
personálne zabezpečenie, počet záverečných prác a vedúcich, informácie o garantovi
a spolugarantovi, profil absolventa, študijné plány, informačné listy predmetov, požiadavky
na uchádzačov – prijímacie skúšky, požiadavky na absolvovanie štúdia atď. Momentálne sa
venuje pozornosť správnemu vypĺňaniu Informačných listov všetkých predmetov každého
študijného programu. Ešte stále nie sú doplnené všetky údaje týkajúce sa publikačnej činnosti
fakulty, vzhľadom k tomu, že Univerzitná knižnica stále priebežne dopĺňa údaje
v elektronickom systéme.
7. Rôzne.
Nikto z členov vedenia fakulty ani z členov senátu nemal žiadne pripomienky.
Záver.
Predseda AS FSEV TnUAD doc. Ing. Ján Kútik, CSc. poďakoval všetkým prítomným
za účasť a ukončil zasadnutie.
Zapísala: Mgr. Ľudmila Vázalová
V Trenčíne 26. februára 2014
doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
predseda AS FSEV TnUAD
Overovatelia zápisnice:
Ing. Eva Koišová, PhD.

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

Bc. Ľudmila Kohútová

..............................................................................
6

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

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


Prezenčná listina
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