TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
Fakulta sociálno – ekonomických vzťahov
Akademický senát FSEV
Študentská 3, 911 50 Trenčín, tel. 032/7400438, e-mail: vazalova@tnuni.sk

P.č.: 4/2012

Výtlačok číslo: 2
Počet listov: 4

ZÁPISNICA
z riadneho zasadania Akademického senátu
Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD
Dátum konania:
Miesto konania:

27. júna 2012
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 prodekankou pre pedagogickú činnosť:
Podmienky prijatia na bakalárske štúdium v akademickom roku 2013/2014.
3. Voľba podpredsedu za študentskú časť akademického senátu fakulty.
4. Informácia o prijímacom konaní na fakulte.
5. Príprava nového akademického roka 2012/2013.
6. Informácia o pokynoch vydaných na júl a august 2012.
7. Rôzne.
Prítomní:
RNDr. Ján Šandora, CSc., Ing. Tatiana Masárová, PhD., Mgr. Ľudmila Vázalová, Ing. Eva
Koišová, PhD., Ing. Marcel Kordoš, PhD., Ing. Martin Sedláček, Eva Gagová, Veronika
Dobiašová, Martin Labudík – prišiel na zasadnutie až po úvodnej časti, Bc. Lukáš Smilka, Bc.
Roland Miklovič.
Ospravedlnení:
Doc. Ing. Ján Kútik, CSc., Ing. RNDr. Dagmar Petrušová, PhD, PhDr. Eva Živčicová, PhD.,
Ing. Eva Ivanová, CSc.
Pozvaní hostia:
Doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc., Ing. Adriana Grenčíková, PhD., PhDr. Jana Španková,
PhD.
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Otvorenie
Riadne zasadnutie Akademického senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov
TnUAD (ďalej len AS FSEV TnUAD) v Trenčíne otvoril podpredseda Ing. Martin Sedláček,
ktorý privítal členov AS FSEV TnUAD a hostí.


Voľba overovateľov.
Hlasovanie: prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: za overovateľov zápisnice boli verejným jednohlasným
hlasovaním zvolení: Ing. Marcel Kordoš, PhD., Veronika Dobiašová.
 Schválenie programu alebo prípadných návrhov na zmenu alebo doplnenie
programu. Na žiadosť prodekaniek pre pedagogickú činnosť boli body č. 2, 4, 5 a 6
posunuté na úvod rokovania senátu.
Hlasovanie: prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: predložený program zasadnutia bol schválený so zmenou
poradia bodov.
 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí AS FSEV - všetky
uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené.
 Senát bol uznášaniaschopný, bola prítomná nadpolovičná väčšina členov.
2. Prerokovanie a schválenie materiálu predkladaného prodekankou pre pedagogickú
činnosť: Podmienky prijatia na bakalárske štúdium v akademickom roku 2013/2014.
Materiál na zasadnutie predložila prodekanka pre pedagogickú činnosť PhDr. Jana
Španková, PhD., spôsob bodovania na výberovom konaní sa za posledné dva roky osvedčil,
oproti minulému roku boli doplnené niektoré časti, týkajúce sa najmä príloh prihlášky
a podobne.
Hlasovanie: prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: Predložený materiál Podmienky prijatia na bakalárske štúdium
v akademickom roku 2013/2014 bol schválený Akademickým senátom FSEV.
3. Informácia o prijímacom konaní na fakulte.
O prijímacom konaní na fakulte informovala prodekanka pre pedagogickú činnosť
Ing. Adriana Grenčíková, PhD. Uchádzači prihlásení na jednotlivé študijné programy boli
prijatí podľa priloženej tabuľky:
ŠTUDIJNÝ PROGRAM
BC. Verejná správa - denné štúdium
BC. Verejná správa - externé štúdium
BC. Ľudské zdroje a personálny manažment - denné štúdium
BC. Ľudské zdroje a personálny manažment - externé štúdium
ING. Ľudské zdroje a personálny manažment - denné štúdium
ING. Ľudské zdroje a personálny manažment - externé štúdium
BC. Verejná správa - spolu
BC. Ľudské zdroje a personálny manažment - spolu
ING. Ľudské zdroje a pesonálny manažment - spolu
SPOLU

SPOLU
147
22
475
104
239
178
169
579
417
1165

ÚČASŤ NEÚČASŤ PRIJATÍ
130
17
130
19
3
0
414
61
350
95
9
178*
236
3
236
171
7
171
149
20
130
509
70
528
407
10
407
1065
100
1065
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Vysvetlivky:
*178 - 95 uchádzačov prijatých z pôvodného študijného programu Ľudské zdroje
a personálny manažment, externé štúdium,
- 19 uchádzačov prijatých z Verejnej správy, externé štúdium sa neotváralo z dôvodu
nízkeho počtu záujemcov,
- 64 uchádzačov prijatých z Ľudských zdrojov a personálneho manažmentu, denné
štúdium – neprijatí pre nedostatok miesta.
4. Príprava nového akademického roka 2012/2013.
5. Informácia o pokynoch vydaných na júl a august 2012.
O príprave informovala prodekanka pre pedagogickú činnosť Ing. Adriana Grenčíková,
PhD., nový akademický rok sa začne slávnostným otvorením v Posádkovom klube
24. septembra 2012, celý akademický rok 2012/2013 sa bude niesť v znamení 15. výročia
založenia našej univerzity s mnohými sprievodnými podujatiami, o ktorých budú priebežne
informovať webové stránky. V rámci univerzity bude potrebné pripraviť nové normy:
Študijný poriadok, Disciplinárny poriadok, Štipendijný poriadok. Štipendijný poriadok bude
treba prepracovať aj na našej fakulte, novelou Zákona o vysokých školách od 1. januára 2012
motivačné štipendiá môžu dostávať aj externí študenti, bude potrebné spresniť a sprísniť
výberové kritériá a rozšíriť možnosti udelenia uvedeného štipendia. Ďalšou novinkou, hlavne
pre študentov je, že prednášky sú v zmysle Zákona o vysokých školách povinné.
6. Voľba podpredsedu za študentskú časť akademického senátu fakulty.
Pre voľby podpredsedu za študentskú časť Akademického senátu fakulty bola
navrhnutá volebná komisia v zložení: Ing. Marcel Kordoš, PhD., Bc. Roland Miklovič, Eva
Gagová.
Hlasovanie: prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0
Výsledok hlasovania: Navrhnutá volebná komisia bola schválená.
Voľby podpredsedov Akademického senátu fakulty sa môžu realizovať tajným alebo
verejným hlasovaním.
Hlasovanie: prítomní: 11, za verejné hlasovanie: 11, za tajné hlasovanie: 0, zdržal sa: 0
Výsledok hlasovania: Voľby podpredsedu sa uskutočnia verejným hlasovaním.
Volebná komisia vyzvala na podávanie návrhov na podpredsedov, prihlásil sa Martin Labudík
a Lukáš Smilka, v krátkosti zdôvodnili svoju kandidatúru. Potom sa pristúpilo k hlasovaniu.
Hlasovanie: prítomní: 11, Martin Labudík: 2, Lukáš Smilka: 9, zdržal sa: 0
Výsledok hlasovania: Podpredsedom za študentskú časť Akademického senátu FSEV sa stal
Bc. Lukáš Smilka.
Volebná komisia skonštatovala, že voľby prebehli v súlade s Rokovacím poriadkom AS
FSEV a sú platné.
7. Rôzne.
V diskusii vystúpil M. Labudík, predniesol požiadavku, či by predmet Tvorba
programov a projektov, ktorý sa vyučuje v 2. ročníku na dennom bakalárskom štúdiu
v študijnom programe Verejná správa nemohol mať rovnaký rozsah a obsah ako predmet
Projektový manažment a projekt, ktorý sa vyučuje na inžinierskom štúdiu v 1. ročníku
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v študijnom programe Ľudské zdroje a personálny manažment. Na podnet reagovali členovia
senátu: rozsah a obsah predmetu je určený príslušným akreditačným spisom a nie je možné
svojvoľne ho meniť, za jeho vyučovanie v danom rozsahu zodpovedá garant predmetu. Na
bakalárskom štúdiu je uvedený predmet povinne voliteľný (blok B), na inžinierskom je to
predmet povinný (blok A), rozdielnosť (rozsah a obsah) je teda určená aj stupňom štúdia
a blokom príslušnosti v ktorom sa vyučuje.
Záver
Podpredseda AS poďakoval všetkým prítomných za účasť, poďakoval za prácu za celý
akademický rok, zaželal príjemné strávenie dovoleniek a ukončil zasadnutie.

Zapísala: Mgr. Ľudmila Vázalová
V Trenčíne 27. júna 2012

Ing. Martin Sedláček
podpredseda AS FSEV TnUAD
Overovatelia zápisnice:
Ing. Marcel Kordoš, PhD.

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

Veronika Dobiašová

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

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