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Zápisnica č. 1/2017  
 

z rokovania Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 

managementu (ďalej AS FM UK), ktoré sa konalo dňa 3. apríla 2017 o 12:30 hod. 

v zasadačke dekana, miestnosť č. 14. 
 

Prítomní: 11 

Ospravedlnení: 4 

Hostia: 9 
 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Rozpis štátnej dotácie na rok 2017 a návrh rozpočtu výnosov a nákladov na rok 2017 

3. Výška školného a vybraných poplatkov za štúdium na akademický rok 2017/2018 

4. Kritéria na prijímanie uchádzačov na doktorandské štúdium na Univerzitu Komenského 

v Bratislave, Fakultu managementu 

5. Tretí pilier dôchodkového sporenia 

6. Informácie zo zasadnutí Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave 

7. Rôzne 
 

Priebeh rokovania: 
 

1. Otvorenie 
 

Rokovanie AS FM UK otvoril doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD., predseda AS FM UK. 

Privítal všetkých prítomných a  skonštatoval, že AS FM UK je uznášaniaschopný.  

Následne predseda AS FM UK prítomných oboznámil s programom zasadnutia, poradie 

bodov v programe sa zmenilo nasledovne: 

 

1. Otvorenie 

2. Kritéria na prijímanie uchádzačov na doktorandské štúdium na Univerzitu Komenského 

v Bratislave, Fakultu managementu 

3. Výška školného a vybraných poplatkov za štúdium na akademický rok 2017/2018 

4. Rozpis štátnej dotácie na rok 2017 a návrh rozpočtu výnosov a nákladov na rok 2017 

5. Tretí pilier dôchodkového sporenia 

6. Informácie zo zasadnutí Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave 

7. Rôzne 
 

Uznesenie: AS FM UK schválil navrhnutý program zasadnutia so zmeneným poradím 

jednotlivých bodov programu. 
 

Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

11 0 0 
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2. Kritéria na prijímanie uchádzačov na doktorandské štúdium na Univerzitu 

Komenského v Bratislave, Fakultu managementu. 

 

Doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD., prodekanka pre doktorandské štúdium informovala, že 

zmeny v Kritériách na prijímanie uchádzačov na doktorandské štúdium na Univerzitu 

Komenského v Bratislave, Fakultu managementu boli len v rovine aktualizovania dokumentu 

a k zásadnejším zmenám nedošlo. 

 

Uznesenie: AS FM UK schválil Kritéria na prijímanie uchádzačov na doktorandské štúdium 

na Univerzitu Komenského v Bratislave, Fakultu managementu pre rok 2017/2018. 

 

Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

11 0 0 

 

3. Výška školného a vybraných poplatkov za štúdium na akademický rok 2017/2018 

 

Dekan fakulty prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. prítomných informoval o zmenách výšky 

školného, vzhľadom na neprípustnosť nulového poplatku, ktorý figuroval v predchádzajúcom 

návrhu. 

 

Uznesenie: AS FM UK schválil aktualizovanú výšku školného a vybraných poplatkov 

v akademickom roku 2017/2018. 
 

Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

11 0 0 

 

4. Rozpis štátnej dotácie na rok 2017 a Návrh rozpočtu výnosov a nákladov na rok 2017 

 

Tajomníčka fakulty Mgr. Soňa Szabóová informovala o celkovej výške pridelenej dotácie na 

rok 2017 a o rozpise schválenej štátnej dotácie na rok 2017 na jednotlivé položky dotácie. 

V rozpise schválenej štátnej dotácie na rok 2017 pribudol program 07713, kde Fakulte 

managementu UK boli pridelené finančné prostriedky na novovzniknuté Centrum edukačného 

manažmentu. V rámci rozpisu štátnej dotácie tajomníčka informovala o novej podpoložke 

v kategórii odvody do fondov, predstavujúcej náklady súvisiace s príspevkom zamestnávateľa 

do III. pilieru dôchodkového sporenia.  
 

V súvislosti s výnosmi fakulta  v tomto roku predpokladá zníženie príjmov súvisiacich so 

zmenou legislatívy týkajúcej sa dĺžky externého štúdia a s tým súvisiace zmeny poplatkov za 

externé štúdium. Ďalšie príjmy, s ktorými FM UK počíta sú príjmy z predaja informačných 

príručiek o prijímacom konaní, príjmy za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, príjmy za 

rigorózne konania, príjmy z poplatkov za prijímacie konanie a príjmy z prenájmu priestorov.  

Prioritou v nákladových položkách sú prostriedky na výplatu miezd, zákonné sociálne 

náhrady zamestnancov a štipendiá doktorandov. V roku 2017 FM UK aj naďalej mieni 

podporovať vedecko-výskumnú činnosť pedagogických zamestnancov formou úhrad 

konferenčných poplatkov, úhrad poplatkov v časopisoch, úhrad tuzemských a zahraničných 

ciest zamestnancov. Naďalej sa plánuje podpora aktivít zameraných na propagáciu fakulty. 

Následne tajomníčka fakulty Mgr. Soňa Szabóová zodpovedala doplňujúce otázky 

prítomných členov. 

V rámci diskusie zaznela aj sťažnosť na neskoré zaslanie podkladov k rokovaniu, ako aj 

žiadosť do budúcnosti tieto zasielať v dostatočnom časovom predstihu. 



 

Uznesenie: AS FM UK schválil Návrh rozpisu schválenej štátnej dotácie na rok 2017. 
 

Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

9 0 2 

 

Uznesenie: AS FM UK schválil Návrh rozpočtu výnosov a nákladov verejnej vysokej školy na 

rok 2017. 

 

Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

9 0 2 

 

5. Tretí pilier dôchodkového sporenia 

 

Tajomníčka fakulty Mgr. Soňa Szabóová prítomných informovala o možnosti pre 

zamestnancov, ktorí majú uzavretý 100% pracovný úväzok, využiť iniciatívu fakulty 

prispievať týmto zamestnancom do tretieho dôchodkového piliera mesačne v hodnote 15 

EUR, pričom mesačný vklad zamestnanca musí byť minimálne 5 EUR. 

Predbežne navrhované dôchodkové správcovské spoločnosti sú AXA, d.d.s., a.s., Doplnková 

dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. a STABILITA, 

d.d.s., a.s. 

. 

6. Informácie zo zasadnutí Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave 

 

Predseda AS FM UK doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD. prítomných stručne informoval 

o priebehu zasadnutí AS UK. 

 

7. Rôzne 

 

Doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. upozornila na potrebu zvýšeného úsilia a koordinácie pri 

tvorbe harmonogramu skúšok, s cieľom zamedziť komplikáciám, ktoré počas skúškového 

obdobia vyplynuli zo vzájomnej kolízie termínov.  

Doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD., prodekanka pre externé štúdium, zdôraznila 

potrebu lepšieho harmonogramu skúšok pre externých študentov fakulty ako významného 

faktora eliminujúceho úbytok týchto študentov a ich odchod ku konkurencii. 

 

V Bratislave, 3. 4. 2017 

 

Zapísala: 

Mgr. Michaela Poláková, PhD. 

  

   

Overila: 

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. 

  

 

 

 

 

 doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD. 

predseda AS FM UK 

 


