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103/D/FSEV/2019 - 003 

Poradové číslo: 1/2019       Výtlačok číslo: 2 

Počet listov: 4 

 

 

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: 29. januára 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 materiálu predkladaného Akademickým senátom fakulty: 

 Správa o činnosti Akademického senátu fakulty za rok 2018. 

3. Prerokovanie a schválenie materiálov predkladaných dekankou fakulty Ing. Evou 

Ivanovou., CSc.: 

 Podmienky prijatia na inžiniersky študijný program Ľudské zdroje a personálny 

manažment v slovenskom a anglickom jazyku v akademickom roku 2019/2020, 

 Podmienky prijatia na doktorandský študijný program Ľudské zdroje a personálny 

manažment v akademickom roku 2019/2020. 

 Schválenie návrhu na nového člena Vedeckej rady fakulty. 

4. 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. Patrik Bulko, Ing. Adriana Martošová. 

 

Ospravedlnení: Ing. Júlia Kostrová, 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. 
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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.   

 Kontrola uznášaniaschopnosti: zasadnutie bolo uznášaniaschopné, prítomných bolo 9 

členov z 11, 2 sa ospravedlnili.  

 Voľba overovateľov. 

Hlasovanie: prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0. 

Výsledok hlasovania: za overovateľov boli verejným hlasovaním zvolení:  

Ing. Martina Jakubčinová, PhD., MBA, PhDr. Miroslav Fašanok, 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: 9, za: 9, 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 materiálu predkladaného Akademickým senátom fakulty: 

 Správa o činnosti Akademického senátu fakulty za rok 2018. 

 

Správu o činnosti Akademického senátu fakulty za rok 2018 uviedol predseda senátu prof. 

RNDr. Jaroslav Holomek, CSc. Nikto z členov nemal pripomienky. Správa bude zverejnená  

na webovej stránke fakulty www.fsev.tnuni.sk v sekcii určenej Akademickému senátu fakulty. 

Hlasovanie: prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0. 

Výsledok hlasovania: Akademický senát schválil predložený materiál: Správu o činnosti 

Akademického senátu FSEV za rok 2018 bez pripomienok.  
 

3. Prerokovanie a schválenie materiálov predkladaných dekankou fakulty Ing. Evou 

Ivanovou., CSc.: 

 Podmienky prijatia na inžiniersky študijný program Ľudské zdroje a personálny 

manažment v slovenskom a anglickom jazyku v akademickom roku 2019/2020. 

Materiál na zasadnutí uviedla dekanka fakulty Ing. Eva Ivanová, CSc. Podmienky boli 

upravené na základe požiadaviek z rektorátu (zníženie počtu prijatých uchádzačov, formálna 

úprava do predpísanej šablóny). Nikto z členov nemal pripomienky.  

Hlasovanie: prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0. 

Výsledok hlasovania: Akademický senát schválil predložený materiál: Podmienky prijatia 

na inžinierske štúdium v študijnom programe Ľudské zdroje a personálny manažment  

pre akademický rok 2019/2020 s vyučovacím jazykom slovenským a anglickým bez 

pripomienok. 

 

 Podmienky prijatia na doktorandský študijný program Ľudské zdroje a personálny 

manažment v akademickom roku 2019/2020. 

Materiál na zasadnutí uviedla dekanka fakulty Ing. Eva Ivanová, CSc. Podmienky boli 

upravené na základe požiadaviek z rektorátu (zníženie počtu prijatých uchádzačov, formálna 
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úprava do predpísanej šablóny). Po rozprave týkajúcej sa zníženia počtu prijatých uchádzačov 

na externé štúdium, boli podmienky schválené bez pripomienok a bez zmeny.  

Hlasovanie: prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0. 

Výsledok hlasovania: Akademický senát schválil predložený materiál: Podmienky prijatia 

na doktorandské štúdium v študijnom programe Ľudské zdroje a personálny manažment  

pre akademický rok 2019/2020 bez pripomienok. 

 

 Schválenie návrhu na nového člena Vedeckej rady fakulty. 

Návrh na člena Vedeckej rady FSEV predložila do senátu dekanka fakulty Ing. Eva 

Ivanová, CSc. Navrhnutý bol prof. Dr. Štefan Volner, CSc. z Katedry politológie TnUAD. 

V zmysle §27 ods. 2 Z.z. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov sa návrh dekana na vymenovanie nového člena vedeckej rady fakulty schvaľuje 

v tajných voľbách.  

Na vykonanie volieb bola navrhnutá trojčlenná volebná komisia v zložení: 

1. Ing. Tatiana Masárová, PhD. -  predsedníčka komisie,  

2. PhDr. Eva Živčicová, PhD., 

3. Ing. Patrik Bulko. 

Hlasovanie: prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0. 

Výsledok hlasovania: Akademický senát schválil volebnú komisiu na vykonanie volieb  

člena Vedeckej rady FSEV. 

 

Predsedníčka volebnej komisie poučila členov senátu o spôsobe hlasovania. Boli 

pripravené hlasovacie lístky, na lístku boli tri možnosti: súhlasím, nesúhlasím a zdržal(a) som 

sa hlasovania. Po podpísaní prezenčnej listiny si každý prevzal volebný lístok, označil 

zakrúžkovaním zvolenú možnosť a vhodil do urny. 

 

Výsledky volieb vyhlásila predsedníčka komisie, ktorá skonštatovala, že všetko 

prebehlo v súlade so Zásadami volieb a hlasovanie bolo nasledovné: 

Vydané hlasovacie lístky    9 kusov 

Platné hlasovacie lístky   9 kusov 

Neplatné hlasovacie lístky   0 kusov 

S návrhom súhlasím    9 hlasov 

S návrhom nesúhlasím   0 hlasov 

Zdržal som sa hlasovania   0 hlasov 

Výsledok hlasovania: Návrh dekanky na vymenovanie prof. Dr. Štefana Volnera, CSc. za  

člena Vedeckej rady FSEV bol schválený. 
 

4. Rôzne. 

 Prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc. informoval o programe nasledujúceho zasadnutia 

AS FSEV, ktoré sa bude konať 26. marca 2018. Budú sa schvaľovať výročné správy 

fakulty – Výročná správa o činnosti fakulty (pedagogická a vedeckovýskumná) 

a Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2018. 

 Ing. Adriana Martošová navrhla zriadiť v priestoroch fakulty „fotostenu“ na zlepšenie 

propagácie fakulty. K návrhu sa vyjadrila prodekanka pre pedagogickú činnosť II. 

a III. stupňa doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD., projekt sa momentálne spracúva, 

a spolu s ďalšími aktivitami bude súčasťou Dňa otvorených dverí na fakulte, ktorý sa 

uskutoční 20. februára 2019.  
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 Doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD. požiadala o doplnenie Podmienok prijatia pre 

doktorandské štúdium v akademickom roku 2019/2020 – vo Všeobecných 

podmienkach a informáciách doplniť v texte k  inžinierskemu štúdiu aj magisterské 

(inžinierske/magisterské). 

 

 

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 29. januára 2019 

 

 

  prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc., v.r.  

                     predseda AS FSEV TnUAD 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Martina Jakubčinová, PhD., MBA, v.r.   

PhDr. Miroslav Fašanok, PhD., v.r. 
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