
Zápisnica č. 3/2008 
 
 

z rokovania Akademického senátu Fakulty managementu UK v Bratislave, ktoré sa 
konalo dňa 18. septembra 2008 o 13.00 hod. v zasadacej miestnosti. 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 13 
Ospravedlnení: 2 
Neprítomní: 0 
 

 

Program:  

 
1.  Otvorenie 
2. Prerokovanie a schválenie kritérií pre príjimacie skúšky na bakalárske štúdium pre 

školský rok 2009/2010. 
3. Prerokovanie a schválenie štatútu Fakulty managementu Univerzity Komenského pre 

nasledujúci školský rok. 
4. Rôzne 

 
 

Priebeh rokovania: 

 

1.Otvorenie 
Rokovanie otvoril a viedol predseda AS FM UK doc. RNDr. Michal Greguš PhD. 
Konštatoval, že AS je uznášaniaschopný. 
 
2. Prerokovanie a schválenie kritérií pre príjimacie skúšky na bakalárske štúdium pre 

školský rok 2009/2010 
Ako prvý vystúpil pán dekan prof. Ing. Jozef Papula, PhD., ktorý predostrel kritéria pre 
prijímacie skúšky na bakalárske štúdium pre školský rok 2009/2010. Kritéria ostali pre dennú 
formu štúdia nezmenené, pre externú formu štúdia navrhol zmenu – ak uchádzač nespĺňa 
jedno kritérium, musí absolvovať celé prijímacie skúšky. Ďalej predostrel návrh o založení 
nového študijného programu – Manažérska informatika. Senát po diskusii dospel k uzneseniu, 
o ktorom hlasoval. 
 
Uznesenie:  
AS FM UK prerokoval a schválil kritéria pre prijímacie skúšky na bakalárske štúdium pre 

školský rok 2009/2010. 

 

Hlasovanie:  
Za:  13členov senátu 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 
3. Prerokovanie a schválenie štatútu Fakulty managementu Univerzity Komenského pre 

nasledujúci školský rok 
Dekan predostrel štatút FM UK upravený o zmeny, o ktoré bol upravený štatút Univerzity 
Komenského. Ďalej nasledovala diskusia s navrhovanými zmenami a pripomienkami 



jednotlivých členov AS FM UK, ktoré sa zapracovali do štatútu FM UK priamo na zasadaní. 
Senát po diskusii dospel k uzneseniu, o ktorom hlasoval. 
 
Uznesenie:  
AS FM UK prerokoval a schválil štatút FM UK so zapracovanými zmenami. 

 

Hlasovanie:  
Za:  13členov senátu 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 
 
4. Rôzne 
Vedúca oddelenia pre zahraničné styky PhDr. Viera Bennárová informovala o záujme o FM 
UK na zahraničnej konferencií v belgických Antwerpách. Ďalej prof. Ing. Ľubica Bajzíková, 
PhD. navrhla spracovanie propagačných materiálov o FM UK v anglickom jazyku. 
 
 
V Bratislave 18.9. 2008     doc. RNDr. Michal Greguš PhD. 

         Predseda AS FM UK 
 
Zapísal a za študentskú komoru overil 
 
 
Matej Meško 


