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Zápisnica č. 2/2012  

 
z rokovania Akademického senátu Fakulty managementu UK v Bratislave, ktoré sa konalo 
dňa 14. mája 2012 o 12:30 hod. v zasadačke dekana, miestnosť 14., IV. poschodie. 
 
Prítomní: 14 
Ospravedlnení:  
Hostia: 8 
 
Program:  
 

1. Otvorenie 
2. Návrh rozpisu štátnej dotácie pre FMUK 
3. Predĺženie mandátov členov vedeckej rady FMUK 
4. Voľby zástupcov študentov FMUK do Študentskej rady vysokých škôl SR 
5. Prerokovanie študijných programov pre BC a MGR štúdium na FMUK 
6. Informácie z rokovaní Akademického senátu Univerzity Komenského 
7. Rôzne 

 
 

Priebeh rokovania: 
 

1. Otvorenie 
 
Rokovanie AS FM UK otvorila doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc., predsedníčka 
Akademického senátu FM UK. Konštatovala, že AS je uznášaniaschopný. Privítala všetkých 
zúčastnených a oboznámila ich s rozšíreným programom zasadnutia. 
 
Uznesenie: 
AS FM UK schválil navrhnutý program zasadnutia. 
 
Hlasovanie: 
Za:             14 
Proti:           0 
Zdržalo sa:  0 
 

2. Návrh rozpisu dotácie fakulty 



Tajomníčka fakulty oboznámila AS FM UK s rozdelením štátnej dotácie na rok 2012. Rozpis 
štátnej dotácie pokryje 85 % mzdových nákladov, ostatných 15 % fakulta hradí z rozpočtu 
mimo štátnej dotácie. Prvýkrát fakulta získala štátnu dotáciu na štipendiá pre externých 
študentov. Celkové príjmy na tento rok sa predpokladajú nižšie. Celkové náklady sú 
koncipované tak, aby mzdy, tovary a služby boli z príjmov kryté na 100 %. Tento rok na 
opravy a údržby neboli rozpočtované významnejšie čiastky. Počíta sa iba s obmenou 15 
počítačov v laboratóriách výpočtovej techniky. Rozpočet ráta aj s dotáciami pre mimoriadne 
štipendiá (za reprezentáciu fakulty).  
Dekan fakulty informoval o neistote v pravidlách pri prerozdeľovaní štátnych rozpočtových 
príspevkov. Ďalší faktor, ktorý vplýva na rozpočet fakulty sú neplatiči z radov študentov 
externého štúdia.  
Dekan a členovia univerzitného senátu informovali o návrhu rozpisu štátnej dotácie pre iné 
fakulty univerzity. 
Doc. Pilková žiadala pri predkladaní rozpočtu predložiť návrh rozpočtu z minulého roku pre 
potreby porovnania. Tajomníčka fakulty prisľúbila predložiť požadované porovnanie. 
Z rozpisu je zrejmé zvýšenie nákladov na energie. Tajomníčka informovala, že dôvodom je 
rozšírenie fakultných priestorov (prístavba) a doplatenie energií farmaceutickej fakulte za 
minulý rok. Tajomníčka navrhla predloženie upraveného rozpisu návrhu dotácie v prípade 
jeho odlišného vývoja v ďalších mesiacoch. 
Člen AS FM UK, RNDr. Greguš informoval, že nedostal pozvánku na zasadnutie AS FM UK. 
Doc. Greguš pripomenul v tejto súvislosti potrebu zakúpenia nového fakultného servera, aby 
sa do budúcnosti podobným nedorozumeniam predchádzalo. 
 
Uznesenie: 
AS FM UK schválil predložený návrh rozpisu prostriedkov štátnej dotácie na rok 2012 
a rozpočet výnosov a nákladov fakulty. 
 
Hlasovanie: 
Za:             13 
Proti:           0 
Zdržalo sa:  1 

 
3. Predĺženie mandátov členov vedeckej rady FMUK 

Predsedníčka senátu navrhla požiadala na  žiadosť Oddelenia pre vedu a výskum  o 
hlasovanie o predĺžení mandátov členov Vedeckej rady FM UK z dôvodu uplynutia doby 
mandátu.  
 
Uznesenie: 
AS FM UK schválil návrh na vymenovanie doc. Ing. Gabriely Pajtinkovej Bartákovej PhD.za 
člena Vedeckej rady FM UK od 15. 5. 2012 do 14. 5. 2016.  
 
Hlasovanie: 
Za:             14 
Proti:           0 
 
 



Uznesenie: 
AS FM UK schválil návrh na vymenovanie doc. Ing. Anny Pilkovej, CSc. MBA za člena 
Vedeckej rady FM UK od 15. 5. 2012 do 14. 5. 2016.  
 
Hlasovanie: 
Za:             13 
Proti:           1 
 
Uznesenie: 
AS FM UK schválil návrh na vymenovanie doc. PhDr. Magdalény Samuhelovej, CSc.za člena 
Vedeckej rady FM UK od 15. 5. 2012 do 14. 5. 2016.  
 
Hlasovanie: 
Za:             13 
Proti:           1 
 
Uznesenie: 
AS FM UK schválil návrh na vymenovanie doc. RNDr. Ing. Ľudomíra Šlahora, CSc. za člena 
Vedeckej rady FM UK od 15. 5. 2012 do 14. 5. 2016.  
 
Hlasovanie: 
Za:             13 
Proti:           1 
 
Uznesenie: 
AS FM UK schválil návrh na vymenovanie doc. Mgr. Petra Štarchoňa, PhD.za člena 
Vedeckej rady FM UK od 15. 5. 2012 do 14. 5. 2016.  
 
Hlasovanie: 
Za:             14 
Proti:           0 
 
 

4. Voľby zástupcov študentov FMUK do Študentskej rady vysokých škôl SR 
Člen senátu FM UK Tomáš Kaščák informoval o priebehu volieb do ŠRVŠ, ktoré sa 
uskutočnilii 10. 5. 2012. Fakulta managementu získala 2 mandáty. Zvolenými zástupcami sa 
stali Barbora Dupáková a Tomáš Kaščák (zástupcovia aj v AS UK). Prvé zasadnutie ŠRVŠ 
bude koncom mája 2012. Univerzita Komenského má v ŠR VŠ 14 mandátov + 1 mandát za 
predsedu študentskej časti AS UK. 
Predsedkyňa senátu upozornila na potrebu väčšej aktivity študentov FM UK pri uchádzaní sa 
o mandáty fakulty vo voľbách. 
 

5. Prerokovanie študijných programov pre BC a MGR štúdium na FMUK 
Prodekan pre denné štúdium doc. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. predložil aktualizované návrhy 
študijných programov na bakalárskom a magisterskom štúdiu na FMUK spolu s návrhmi 
nových výberových predmetov platných od nového akademického roka 2012/2013.  



Študenti – členovia AS FM UK informovali o potrebe aktualizácie študijnej ročenky. 
Informovali sa aj o ponuke predmetov pre študentov v programe Erasmus v anglickom 
jazyku. Vedúci katedier marketingu, manažmentu a informačných technológií informovali 
o zabezpečení predmetov pre Erasmus študentov na jednotlivých katedrách. 
 

6. Informácie z rokovania Akademického senátu Univerzity Komenského 
Predsedníčka AS FM UK informovala o programe a  priebehu zasadnutí AS UK ,ktoré sa 
uskutočnili v nedávnom čase.  
 

7. Rôzne 
Prof. Bajzíková nastolila otázku ohľadom významu indexov študentov. Doc. Greguš 
informoval o právnej sile indexov.  
Tomáš Kaščák informoval o priebehu rozdelenia ubytovacích miest na Ubytovacej komisii. 
Študenti programu Erasmus ubytovaní na internátoch sa správajú nedôstojne a ničia 
vybavenie internátov. Zároveň bola nastolená potreba zaviesť pre študentov programu 
Erasmus vstupné testy z angličtiny.  
Študenti v senáte oznámili, že majú záujem obnoviť vydávanie  školského časopisu Magnet. 
Informovali tiež, že 15.5.2012 sa bude organizovať darovanie krvi v rámci podujatia 
Študentská kvapka krvi. 
Predsedníčka senátu informovala o potrebe zladenia Rokovacieho poriadku AS FM UK, 
štatútu fakulty a volebných poriadkov fakulty. Členom senátu budú rozoslané návrhy a každý 
člen senátu bude mať možnosť ich pripomienkovať. 
 
 
 
V Bratislave, 14. 5. 2012 
 
Zapísala  
PhDr. Paulína Stachová, PhD. 
 

 

Overila: 
doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc. 

doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc. 
predseda AS FMUK 


