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ZÁPISNICA
z riadneho zasadania Akademického senátu
Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dátum konania: 26. marca 2019
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. Prerokovanie a schválenie materiálov predkladaných dekankou fakulty Ing. Evou
Ivanovou., CSc.:



Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2018,
Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2018.

3. Rôzne.
Prítomní:
PhDr. Miroslav Fašanok, PhD., prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc., Ing. Martina
Jakubčinová, PhD., MBA, Ing. Jana Masárová, PhD., Ing. Tatiana Masárová, PhD., Mgr.
Ľudmila Vázalová, PhDr. Eva Živčicová, PhD., Ing. Adriana Martošová.
Ospravedlnení: Ing. Júlia Kostrová, Ing. Patrik Bulko, Ing. Natália Letková.
Prítomní pozvaní hostia: Ing. Eva Ivanová, CSc., doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD.,
Ing. Eva Koišová, PhD., MBA, doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc., Ing. Boris Janský.

1. Otvorenie.
Riadne zasadnutie Akademického senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov
TnUAD (ďalej len AS FSEV TnUAD) v Trenčíne otvoril predseda AS FSEV
prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc., ktorý privítal členov AS FSEV TnUAD a hostí.
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Kontrola uznášaniaschopnosti: zasadnutie bolo uznášaniaschopné, prítomných bolo 8
členov z 11, 3 sa ospravedlnili. PhDr. Miroslav Fašanok, PhD. prišiel na zasadnutie
senátu počas bodu 2.
 Voľba overovateľov.
Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: za overovateľov boli verejným hlasovaním zvolené:
Ing. Martina Jakubčinová, PhD., MBA, PhDr. Eva Živčicová, PhD.
 Schválenie programu alebo prípadných návrhov na zmenu alebo doplnenie
programu. Program pripravilo predsedníctvo AS FSEV v súlade s harmonogramom
práce Akademického senátu fakulty na akademický rok 2018/2019.
Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, 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 materiálov predkladaných dekankou fakulty Ing. Evou
Ivanovou., CSc.:
 Výročná správa o činnosti FSEV za rok 2018 (pedagogická a vedeckovýskumná).
Na prerokovanie a schválenie boli predložené dve správy samostatne: Výročná správa
o pedagogickej činnosti fakulty za rok 2018 a Výročná správa o vedeckovýskumnej činnosti
fakulty za rok 2018, spolu tvoria Výročnú správu o činnosti FSEV za rok 2018. Boli
schvaľované spolu ako jedna správa.
Výročnú správu o pedagogickej činnosti fakulty uviedla prodekanka pre pedagogiku
Ing. Eva Koišová, PhD., MBA. Podrobne prebrala všetky jej časti, správa je prehľadne
spracovaná, sú v nej všetky potrebné údaje: charakteristiky študijných programov na fakulte,
informácie o hodnotení kvality, prijímacích skúškach, počte študentov, štátnych skúškach,
mobilite študentov a vyučujúcich, štipendiách, práci disciplinárnej komisie. Správa je
doplnená množstvom tabuliek. Z rozpravy k danej problematike vyplynulo, že v blízkej
budúcnosti bude treba venovať pozornosť k získavaniu externých školiteľov záverečných prác
a v štatistikách uvádzať aj externých konzultantov.
Výročnú správu o vedeckovýskumnej činnosti uviedol prodekan pre vedu a výskum
doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc. Vyzdvihol najmä publikačnú činnosť na fakulte, v správe sú
uvedené informácie o zasadnutiach Vedeckej rady fakulty, realizovaných a prebiehajúcich
projektoch a grantoch, konaných vedeckých konferenciách, odborných prednáškach
a seminároch, Študentskej vedeckej odbornej činnosti. V diskusii PhDr. Eva Živčicová, PhD.
upozornila, že medzi projektami vo výročnej správe nie je uvedený projekt KEGA riešený
v spolupráci s Katedrou politológie.
Hlasovanie: prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: Výročná správa o vedeckovýskumnej činnosti fakulty za rok
2018 a Výročná správa o pedagogickej činnosti fakulty za rok 2018 boli prerokované
a schválené s pripomienkou, do Výročnej správy o vedeckovýskumnej činnosti je
potrebné zaradiť aj projekt KEGA riešený v spolupráci s Katedrou politológie.
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Výročná správa o hospodárení FSEV za rok 2018.

S hospodárením fakulty za rok 2018 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: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2018 bola
prerokovaná a schválená bez pripomienok.
3. Rôzne.


Prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc. informoval o voľbe člena do Rady vysokých
škôl za našu fakultu. Funkčné obdobie končí 31. mája 2018, z tohto dôvodu sa bude
musieť zvolať mimoriadne zasadnutie AS FSEV, nakoľko bude potrebné zaslať
výsledky cca do 15. mája 2018.

Záver.
Predseda AS FSEV prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc. poďakoval všetkým prítomným
za účasť a prácu na zasadnutí Akademického senátu a ukončil zasadnutie.
Zapísala: Mgr. Ľudmila Vázalová
V Trenčíne 26. marca 2019

prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc., v.r.
predseda AS FSEV TnUAD

Overovatelia zápisnice:
PhDr. Eva Živčicová, PhD., v.r.
Ing. Martina Jakubčinová, PhD., MBA, v.r.
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