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Prílohy: 6  

 

ZÁPISNICA PS RVH  

K ŽIADOSTI O ÚPRAVU ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV ĽUDSKÉ ZDROJE A 

PERSONÁLNY MANAŽMENT I. A II. STUPEŇ V EXTERNEJ FORME ŠTÚDIA A 

ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU VEREJNÁ SPRÁVA I. STUPEŇ V EXTERNEJ FORME  

V ŠTUDIJNOM ODBORE 8. EKONÓMIA A MANAŽMENT Č. 1/2023 

 

KONANÝCH V DŇOCH 27.02.2023 AŽ 11. 03. 2023 

 

Dátum: od 27.02.2023 do 11.03.2023 

Miesto: on-line, prostredníctvom mailovej komunikácie, MS Teams 

 

Zúčastnení členovia PS RVH: Ing. Martin Hošták, PhD., prof. Ing. Štefan Slávik, CSc.,          

Bc. Stanislava Kusendová, prof. Ing. Eva Rievajová, PhD., doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, 

CSc., Ing. Magdaléna Tupá, PhD.  

 

Úlohy: 

1. Oboznámenie sa so žiadosťou o úpravu študijných programov ľudské zdroje 

a personálny manažment I. a II. stupeň v externej forme štúdia a študijného programu 

verejná správa I. stupeň v externej forme  v študijnom odbore 8. ekonómia a manažment 

na FSEV TnUAD v Trenčíne 

2. Posudzovanie dokumentov k úprave študijných programov ľudské zdroje a personálny 

manažment I. a II. stupeň v externej forme štúdia a študijného programu verejná správa 

I. stupeň v externej forme 

3. Pripomienkovanie dokumentov k úprave študijných programov ľudské zdroje 

a personálny manažment I. a II. stupeň v externej forme štúdia a študijného programu 

verejná správa I. stupeň v externej forme 

4. Spracovanie stanoviska pracovnej skupiny k žiadosti o úpravu študijných programov 

ľudské zdroje a personálny manažment I. a II. stupeň v externej forme štúdia 

a študijného programu verejná správa I. stupeň v externej forme a organizácia 

hlasovania. 

5. Hlasovanie per rollam o úprave študijných programov ľudské zdroje a personálny 

manažment I. a II. stupeň v externej forme štúdia a študijného programu verejná správa 

I. stupeň v externej forme  v študijnom odbore 8. ekonómia a manažment na FSEV 

TnUAD v Trenčíne 

6. Záver 
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k úlohám: 

 

1. Dňa 27.02.2023 boli členovia pracovnej skupiny oboznámení so žiadosťou o úpravu 

študijných programov ľudské zdroje a personálny manažment I. a II. stupeň v externej 

forme štúdia a študijného programu verejná správa I. stupeň v externej 

forme  v študijnom odbore 8. ekonómia a manažment a s ďalšími prislúchajúcimi 

dokumentmi prostredníctvom mailovej komunikácie. 

 

2. Posudzovanie dokumentov k úprave študijných programov ľudské zdroje a personálny 

manažment I. a II. stupeň v externej forme štúdia a študijného programu verejná správa 

I. stupeň v externej forme bolo realizované od 27.02.2023 do 08.03.2023. Pripomienky 

boli posielané elektronicky spravodajcovi pracovnej skupiny.  

 

3. Pripomienkovanie dokumentov k úprave študijných programov ľudské zdroje 

a personálny manažment I. a II. stupeň v externej forme štúdia a študijného programu 

verejná správa I. stupeň v externej forme sa uskutočnilo dňa 09.03.2023 o 9,00 hod. cez 

MS Teams. Výsledkom bolo schválenie úpravy predložených študijných programov 

s pripomienkou. 

 

4. Spracovanie stanoviska pracovnej skupiny k žiadosti o úprave študijných programov 

ľudské zdroje a personálny manažment I. a II. stupeň v externej forme štúdia 

a študijného programu verejná správa I. stupeň v externej forme prebehlo dňa 

09.03.2023 a hlasovanie sa uskutočnilo per rollam v dňoch 10. a 11.03.2023 do 20,00 

hod. Na základe súhlasného stanoviska členov pracovnej skupiny bol rozhodovací 

proces písomný – per rollam prostredníctvom elektronickej komunikácie. 

 

7. Hlasovanie per rollam o úprave študijných programov ľudské zdroje a personálny 

manažment I. a II. stupeň v externej forme štúdia a študijného programu verejná správa 

I. stupeň v externej forme v študijnom odbore 8. ekonómia a manažment na FSEV 

TnUAD v Trenčíne. 

 

Poradové číslo písomného rozhodovacieho procesu per rollam: 1/2023 

Predmet písomného rozhodovacieho procesu per rollam: 

Vyjadrenie PS RVH k úprave študijných programov ľudské zdroje a personálny 

manažment I. a II. stupeň v externej forme štúdia a študijného programu verejná správa 

I. stupeň v externej forme 

 

Začatie písomného rozhodovacieho procesu per rolam doručením návrhu: 10.03.2023  

Lehota na zaslanie stanoviska: 11.03.2023 do 20,00 hod. 

Ukončenie písomného rozhodovacieho procesu per rollam: 11.03.2023 

Počet členov: 6 

Hlasovanie formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam: 
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Počet stanovísk doručených v stanovenej lehote: 6 

     Z toho: Počet súhlasných stanovísk: 6 

          Počet nesúhlasných stanovísk: 0 

Počet stanovísk nedoručených v stanovenej lehote: 0 

 

Prehľad doručených stanovísk: 

P.č. Meno a priezvisko člena PS Dátum 

hlasovania 

Stanovisko 

Súhlas Nesúhlas 

1. Ing. Martin Hošták, PhD. 10.03.2023 Súhlas   

2. prof. Ing. Štefan Slávik, CSc. 11.03.2023 Súhlas  

3. Bc. Stanislava Kusendová 10.03.2023 Súhlas  

4. prof. Ing. Eva Rievajová, PhD. 10.03.2023 Súhlas  

5. doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, 

CSc. 

11.03.2023 Súhlas  

6. Ing. Magdaléna Tupá, PhD. 10.03.2023 Súhlas  

 

Výsledky: 

Za: 6 

Proti: 0 

 

Vyhodnotenie písomného rozhodovacieho procesu per rollam: 

V stanovenej lehote do 11.03.2023 zaslalo všetkých šesť (6) členov PS RVH 8. 

ekonómia a manažment súhlasné stanovisko k predloženej žiadosti o úprave študijných 

programov ľudské zdroje a personálny manažment I. a II. stupeň v externej forme štúdia 

a študijného programu verejná správa I. stupeň v externej. 

 

 

 

V Trenčíne, 11.03.2023 

 

   

Zapísala: Ing. Magdaléna Tupá, PhD. (v. r.) 

 

 

 

Prílohy: mailová komunikácia 

Ing. Martin Hošták, PhD. 10.03.2023 

prof. Ing. Štefan Slávik, CSc. 11.03.2023 

Bc. Stanislava Kusendová 10.03.2023 

prof. Ing. Eva Rievajová, PhD. 10.03.2023 

doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc. 11.03.2023 

Ing. Magdaléna Tupá, PhD. 10.03.2023 
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