Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
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Poradové číslo: 2/2017

Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 5

ZÁPISNICA
z riadneho zasadania Akademického senátu
Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Dátum konania: 29. marca 2017
Miesto konania: zasadačka FSEV, 12.30 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 dekanom fakulty:
 Výročná správa o činnosti FSEV za rok 2016,
 Výročná správa o hospodárení FSEV za rok 2016,
 Podmienky prijatia na doktorandské štúdium v akademickom roku 2017/2018,
 Štatút FSEV - revízia.
3. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu TnUAD:
 Schválenie Harmonogramu volieb,
 Schválenie volebnej komisie.
4. Rôzne.
Prítomní:
PhDr. Miroslav Fašanok, PhD., Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Martina Klierová, PhD., Ing.
Marcel Kordoš, PhD., 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. Miroslav Buček, Bc. Ladislava Dikantová, Bc. Miroslava Kubíncová,
Bc. Dominika Miturová, Bc. Patrik Smreček.
Pozvaní hostia: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc., doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD., PhDr.
Jana Španková, PhD., Ing. Boris Janský.
Hostia: Dominik Dzurňák, Dominik Vaňo.
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Otvorenie
Riadne zasadnutie Akademického senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov
TnUAD (ďalej len AS FSEV TnUAD) v Trenčíne otvoril doc. Ing. Ján Kútik, CSc., ktorý
privítal členov AS FSEV TnUAD a hostí.
 Kontrola uznášaniaschopnosti: zasadnutie bolo uznášaniaschopné, prítomných bolo
15 členov.
 Voľba overovateľov.
Hlasovanie: prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: za overovateľov boli verejným hlasovaním zvolení:
Ing. Eva Ivanová, CSc., PhDr. Miroslav Fašanok, PhD.
 Schválenie programu alebo prípadných návrhov na zmenu alebo doplnenie
programu. Program pripravilo predsedníctvo AS FSEV v súlade s Harmonogramom
práce AS na rok 2016/2017.
Hlasovanie: prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: program bol schválený bez zmeny.
 Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí AS FSEV – nie sú žiadne
uznesenia v plnení.
2. Prerokovanie a schválenie materiálov predkladaných dekanom fakulty:


Výročná správa o činnosti FSEV za rok 2016
Na prerokovanie a schválenie boli predložené dve správy samostatne: Výročná správa
o pedagogickej činnosti fakulty za rok 2016 a Výročná správa o vedeckovýskumnej činnosti
fakulty za rok 2016, spolu tvoria Výročnú správu o činnosti FSEV za rok 2016. Boli
schvaľované spolu ako jedna správa.
Výročnú správu o pedagogickej činnosti fakulty uviedla prodekanka pre pedagogickú
činnosť PhDr. Jana Španková, PhD. 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.
Výročnú správu o vedeckovýskumnej činnosti uviedol dekan fakulty doc. Mgr. Sergej
Vojtovič, DrSc. Podrobne rozobral výsledky vo vedeckovýskumnej činnosti. Správa obsahuje
informácie o zasadnutí Vedeckej rady fakulty, realizovaných a prebiehajúcich projektoch
a grantoch, konaných vedeckých konferenciách, odborných prednáškach a seminároch,
Študentskej vedeckej odbornej činnosti, veľká pozornosť je venovaná publikačnej činnosti na
fakulte.
Hlasovanie: prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: Výročná správa o vedeckovýskumnej činnosti fakulty za rok
2016 a Výročná správa o pedagogickej činnosti fakulty za rok 2016 boli prerokované
a schválené. Pripomienky sa zapracujú.
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Výročná správa o hospodárení FSEV za rok 2016
S hospodárením fakulty za rok 2016 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: 15, za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2016 bola
prerokovaná a schválená bez pripomienok.
 Podmienky prijatia na doktorandské štúdium v akademickom roku 2017/2018
Materiál na zasadnutí uviedol dekan fakulty doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc. Do
podmienok boli doplnené informácie týkajúce sa prijímacieho pohovoru.
Hlasovanie: prítomní: 15, za:15, 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 2017/2018 s pripomienkou. Na návrh pána dekana
sa do povinných príloh doplní ešte jedna – Projekt dizertačnej práce k prijímaciemu
konaniu.
 Štatút FSEV – revízia
Materiál na zasadnutí uviedol tajomník fakulty Ing. Boris Janský. Do štatútu FSEV
TnUAD Článok 24 Štúdium na FSEV bolo zapracované doktorandské štúdium a to
nasledovne:
Odsek (1) FSEV poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných
programoch v dennej a externej forme v troch stupňoch vysokoškolského štúdia v rámci troch
študijných programov („v dvoch stupňoch“ sa menilo na „v troch stupňoch“).
Odsek (1) c) doktorandský študijný program ako 3. stupeň vysokoškolského štúdia
v študijnom programe „Ľudské zdroje a personálny manažment“ vychádzajúci zo študijného
odboru 3.3.14. „Ľudské zdroje a personálny manažment“ – denné a externé štúdium.
Štandardná dĺžka doktorandského študijného programu v dennom štúdiu je 3 roky
a v externom štúdiu 4 roky. Podmienkou jeho ukončenia je vykonanie predpísaných skúšok,
absolvovanie dizertačnej skúšky, vypracovanie a obhajoba dizertačnej práce. Absolventom sa
udeľuje akademický titul Philosophiae doctor (v skratke PhD.) (Pridával sa celý odsek.)
Nikto z členov nemal pripomienky. Štatút bude predložený na schválenie v Akademickom
senáte univerzity na zasadnutí 26. apríla 2017.
Hlasovanie: prítomní: 15, za:15, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
Výsledok hlasovania: Akademický senát schválil predložený materiál: Doplnenie
Štatútu FSEV bez pripomienok.
3. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu TnUAD:


Schválenie Harmonogramu volieb,



Schválenie volebnej komisie.
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 Prijatie Uznesenia
V súvislosti s Vyhlásením volieb do študentskej časti AS TnUAD bolo prijaté nasledovné
uznesenie:
Uznesenie č. 1/2017
Akademický senát FSEV na svojom riadnom zasadnutí dňa 29. marca 2017 v súlade s § 8
ods. 6, písm. e zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ako aj v súlade so Štatútom fakulty a Zásadami volieb do AS FSEV a AS TnUAD
čl. 4 ods. 2, písm. e vyhlasuje doplňujúce voľby do AS TnUAD za študentskú časť fakulty.
AS FSEV schvaľuje Harmonogram prípravy a vykonania doplňujúcich volieb do AS
TnUAD a volebnú komisiu.
Hlasovanie: prítomní: 15, za:15, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
Výsledok hlasovania: Akademický senát schválil Uznesenie č. 1/2017 o vyhlásení
doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TnUAD, Harmonogram prípravy a vykonania
doplňujúcich volieb a volebnú komisiu bez pripomienok.

Por.

Navrhnutý a schválený Harmonogram volieb:
ÚLOHA – POSTUP

ZABEZPEČÍ

TERMÍN

AS FSEV

29.3.2017

Číslo
1.

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS TnUAD, schválenie
harmonogramu prípravy a vykonania volieb
a volebnej komisie.
Zverejnenie „Vyhlásenia doplňujúcich volieb do AS TnUAD
a zverejnenie „Harmonogramu prípravy a vykonania volieb“.

Predseda VK,
Tajomníčka
AS

3.4.2017

Prijímanie návrhov na kandidátov za člena AS TnUAD
spolu so súhlasom navrhnutého kandidáta s kandidatúrou.

Predseda VK,

do

Volebná
komisia

12.4.2017

4.

Zverejnenie kandidátskej listiny a charakteristík kandidátov.

Predseda VK,

19.4.2017

5.

Trvanie volieb.

Predseda VK

2.- 3.5.2017

(po 6 hodinách, t. j. od 08:00- 14:00 v uvedených dňoch)

VK AS FSEV

2.

3.

 Navrhnutá a schválená Volebná komisia:
Bc. Miroslav Buček
Bc. Ladislava Dikantová
Bc. Miroslava Kubíncová
Bc. Dominika Miturová
Bc. Patrik Smreček
Volebná komisia si na svojom prvom zasadnutí zvolí predsedu, podpredsedu a zapisovateľa.
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4. Rôzne.
 Dekan fakulty doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc. oznámil, že 19. apríla 2017 udeľuje
študentom dekanské voľno.
 Dekan fakulty doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc. upozornil na problémy, ktoré vznikli
po zavedení plateného parkovania v Trenčíne. Vyzval všetkých vodičov, aby boli
ohľaduplní a disciplinovaní, nakoľko v súvislosti s tým je priamo pri našej fakulte
mimo zóny plateného parkovania zvýšená koncentrácia zaparkovaných áut a prejazd
napr. sanitky alebo hasičského auta by bol niekedy problematický.
Záver.
Predseda AS FSEV doc. Ing. Ján Kútik, CSc. poďakoval všetkým prítomným
za účasť a ukončil zasadnutie.
Zapísala: Mgr. Ľudmila Vázalová
V Trenčíne 29. marca 2017
doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
predseda AS FSEV TnUAD
Overovatelia zápisnice:
Ing. Eva Ivanová, CSc.
PhDr. Miroslav Fašanok, PhD.
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