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1 Organizácia štúdia
Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „FM UK“) v zmysle
bolonskej deklarácie v plnej miere i v roku 2015 uplatňovala jej rámcové smery v kontexte
spoločného európskeho priestoru, a to v troch kľúčových oblastiach:
a) rozdelenie štúdia do troch stupňov (bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň),
b) uplatňovanie kreditového systému štúdia,
c) podpora študentskej mobility.
Fakulta managementu ako jedna z prvých fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave
implementovala kreditový systém štúdia, plynulo prešla vo výučbe od študijných odborov
k výučbe v rámci akreditovaných študijných programov a dlhodobo dosahuje nadštandardné
výsledky v oblasti mobility študentov. Fakulta sa taktiež podieľala na riešení spoločných úloh
a projektov so zahraničnými školami, prijíma a vysiela hosťujúcich profesorov a do programu
mobility zapája i učiteľov.
V súčasnosti zaujíma Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave významné
postavenie v študijnom odbore manažment na Slovensku. Na fakulte študuje viac než 3400
študentov na akreditovaných študijných programoch na všetkých druhoch štúdia, t. j. na:
1. bakalárskom štúdiu
2. magisterskom štúdiu
3. doktorandskom štúdiu v dennej a externej forme štúdia.
Dlhodobou prioritou Fakulty managementu UK je zabezpečiť kontinuitu jej doterajšieho vývoja
v meniacom sa prostredí a pokračovať v upevňovaní nadobudnutej pozície vo vysokoškolskom
vzdelávaní v študijnom odbore manažment. Z pohľadu štruktúry študentov fakulty bude dôraz
kladený na vytvorenie priestoru pre zvyšovanie počtu zahraničných študentov na všetkých
stupňoch vysokoškolského štúdia a na rozvoj magisterského štúdia ako ťažiskového stupňa
výučby.
Bakalárske a magisterské štúdium
Prehľad o počte absolventov za rok 2015 v rámci prvého a druhého stupňa vysokoškolského
štúdia, ako aj o počte študentov riadne zapísaných k 31. 10. 2015 je spracovaný v nasledujúcich
tabuľkách:
Tab. č. 1: Počet absolventov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia za rok 2015
Počet absolventov za rok 2015

Absolventi denného bakalárskeho štúdia

272

Absolventi denného magisterského štúdia

295

Absolventi externého bakalárskeho štúdia

297

Absolventi externého magisterského štúdia

340
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Tab. č. 2: Počet riadne zapísaných študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia za rok
2015
Počet študentov riadne zapísaných k 31. 10. 2015
Denné bakalárske štúdium

852

Denné magisterské štúdium

605

Externé bakalárske štúdium

690

Externé magisterské štúdium

625

O kontinuálnom záujme o štúdium na Fakulte managementu UK, ktorý prekračuje jej kapacitné
možnosti svedčí prehľad počtu prihlásených uchádzačov na bakalárske a magisterské štúdium
a následný prehľad prijatých uchádzačov v akademickom roku 2015/2016.
Tab. č. 3: Počet prihlásených a prijatých uchádzačov o vysokoškolské štúdium za rok 2015
Počet prihlásených uchádzačov o štúdium
Denné bakalárske štúdium

820

Denné magisterské štúdium

354

Externé bakalárske štúdium

352

Externé magisterské štúdium

318

Počet prijatých uchádzačov
Denné bakalárske štúdium

526

Denné magisterské štúdium

300

Externé bakalárske štúdium

350

Externé magisterské štúdium

317

Rigorózneho konania na Fakulte managementu UK sa v roku 2015 zúčastnilo 23 uchádzačov,
ktorí po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce získali
akademický titul PhDr.
Doktorandské štúdium
Na FM prebieha doktorandské štúdium v dvoch študijných odboroch 3.3.15.
manažment a 3.3.22. podnikový manažment v dvoch formách – ako denné štúdium a ako
externé štúdium. Na treťom stupni vysokoškolského štúdia študujú slovenskí i zahraniční
študenti.
Prijímacie konanie je v súlade s platnou legislatívou a podmienkami prijatia na štúdium. Prijatí
sú v oboch formách štúdia len tí uchádzači, ktorí naplnili stanovené podmienky a kritériá.
Prijímacia skúška na doktorandské štúdium sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá
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pozostáva z predsedu a najmenej dvoch členov. V prijímacom konaní sa zohľadňuje predložený
projekt – jeho kvalita a hĺbka rozpracovania, úroveň teoretických poznatkov vo vybranej
oblasti, jazyková kompetentnosť i publikačná činnosť, ďalšia vedecká a odborná činnosť
uchádzača. Doktorandské štúdium tvoria tri úrovne. Študenti získavajú počas štúdia teoretické
poznatky (zapisujú si 3 povinné predmety a min. 2 voliteľné predmety, ktoré vedú profesori
alebo docenti resp. participujú odborníci z praxe), vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť
a participujú na pedagogickom procese.
Podmienkou postupu do ďalšieho roku štúdia je získanie predpísaného min. počtu kreditov.
Doktorand počas svojho štúdia získava kredity predovšetkým za:
 úspešné zloženie skúšok po absolvovaní študijnej časti, ktorá pozostáva zo
špecializovaných doktorandských prednášok a seminárov podľa študijného plánu
doktoranda,
 samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy – (účasť na vedeckých konferenciách
domácich i zahraničných ako i publikovanie vedeckých článkov a participácia na
vedeckých projektoch je súčasťou tvorivej činnosti doktorandov),
 pedagogickú činnosť,
 dizertačnú skúšku a obhajobu DP.
Teoretickou prípravou si študenti osvojujú najnovšie trendy a vedecké prístupy v problematike
svojho odboru, vytvárajú sa im predpoklady pre úspešné riešenie problémov podnikovej praxe.
Študenti si počas svojho štúdia rozvíjajú kritické a strategické myslenie, kreativitu, sú vedení k
samostatnosti, systémovému prístupu k problémom a zároveň i k schopnosti kooperácie
s inými, k tímovej práci. Kvalitu teoretickej prípravy ako i kompetentnosť prednášajúcich majú
študenti právo zhodnotiť raz ročne formou anonymného dotazníka avšak využívajú i formu
osobných rozhovorov s prodekanom pre doktorandské štúdium.
V rámci VVČ doktorandi sú riešiteľmi či spoluriešiteľmi viacerých VV projektov (Vega, Kega,
Granty UK), zúčastňujú sa vedeckých podujatí, kde rozvíjajú svoj odborný rast, získavajú
kontakty, osvojujú si nové uhly pohľadov na problémy, stretávajú sa s novými koncepciami ich
riešenia. Predovšetkým participáciou na vedeckých konferenciách a stážami v zahraničí
získavajú možnosti komparácie vlastnej odbornej úrovne s inými odborníkmi, komparácie
hĺbky a kvality rozpracovaných tematických okruhov.
Denní doktorandi, ktorí povinne participujú na pedagogickom procese a sú pod supervíziou
skúsených pedagógov, odovzdávajú študentom tak teoretické poznatky ako i svoje skúsenosti
z praxe.
Záujem o doktorandské štúdium na FM UK každoročne presahuje možnosti FM a kapacity
pedagógov. O tretí stupeň VŠ štúdia prejavujú záujem nielen absolventi magisterského štúdia
na FM a absolventi z iných slovenských VŠ, ale i odborníci z praxe. O doktorandské štúdium
na FM UK je každoročne záujem i zo zahraničia (v r. 2015 ich bolo prijatých 17), najväčší
záujem spomedzi zahraničných uchádzačov prejavujú naďalej manažéri nemeckých firiem.
Počet spokojných absolventov doktorandského štúdia ako aj ich kariérny rast (i vďaka
absolvovaniu doktorandského štúdia), neustály záujem o toto štúdium napovedá o kvalite
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výuky a vysokej odbornosti pedagógov FM. Pozitívne referencie absolventov tak významne
determinujú počty záujemcov o toto štúdium na FM.
Celkový počet prijatých doktorandov na doktorandské štúdium v roku 2015 bolo 46. Ich
členenie je uvedené v tab. č.4.
Tab. č. 4: Počet prijatých uchádzačov v roku 2015
Počet prijatých uchádzačov
Denné doktorandské štúdium – SR

9

Denné doktorandské štúdium – zahraniční

1

Externé doktorandské štúdium – SR

19

Externé doktorandské štúdium – zahraniční

17

Celkový počet prijatých na doktorandské štúdium

46

Počet absolventov doktorandského štúdia v r. 2015 vo forme dennej, externej a v členení na
slovenských a zahraničných doktorandov je uvedený v tab. č. 5.
Tab. č. 5: Počet absolventov v r. 2015
Počet absolventov v r. 2015
Absolventi denného doktorandského štúdia- SR

11

Absolventi denného doktorandského štúdia- zahraniční 0
Absolventi externého doktorandského štúdia- SR

5

Absolventi externého doktorandského štúdiazahraniční

24

Celkový počet absolventov doktorandského štúdia

40
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Celkový počet doktorandov v r. 2015 bol 184. Viď. tab. č. 6
Tab. č. 6: Celkový počet doktorandov v r. 2015
Počet doktorandov riadne zapísaných k 31. 10. 2015
Denné doktorandské štúdium – SR

29

Denné doktorandské štúdium – zahraniční

4

Externé doktorandské štúdium –SR

54

Externé doktorandské štúdium – zahraniční

97

Celkový počet – doktorandské štúdium

184

Prehľad o počte doktorandov, ktorí vykonali dizertačnú skúšku za rok 2015 je spracovaný v
tabuľke č.7 :
Tab. č. 7: Počet doktorandov, ktorí vykonali dizertačnú skúšku
Počet doktorandov, ktorí vykonali dizertačnú skúšku
Denné doktorandské štúdium - SR

10

Denné doktorandské štúdium – zahraniční

0

Externé doktorandské štúdium – SR

11

Externé doktorandské štúdium – zahraniční

20

Celkom

41

Prehľad o počte doktorandov SR, ktorí prerušili štúdium, zanechali štúdium resp. neukončili
štúdium v termíne v roku 2015, je spracovaný v tabuľke č. 8:
Tab. č. 8: Počet doktorandov s prerušeným, zanechaným alebo neukončeným štúdiom
Doktorandi
SR v r. 2015
denní

prerušenie

zanechanie spolu

1

0

1

externí

5

0

5

Celkom

6

0

6

Dôvody doktorandov pre prerušenie, zanechanie či neukončenie štúdia sú rôzne, napr.
najčastejšie prerušenie je z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky a u externých doktorandov
sú častým dôvodom prerušenia štúdia pracovné pobyty v zahraničí či nadmerná pracovná
vyťaženosť. FM sa snaží udržať si vysoký štandard keďže len tak je možné vychovať
konkurencie schopných odborníkov pre globálne pôsobenie.
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Zahraničné aktivity
FM UK sa zaraďuje medzi najúspešnejšie fakulty nielen v rámci UK Bratislava, ale i v rámci
SR s počtom študentov, ktorí každoročne v rámci programu ERASMUS+ absolvujú časť svojho
štúdia v zahraničí. Posledné dva roky má fakulta bilanciu mobility vyrovnanú , počet prijatých
študentov je v rovnováhe s vyslanými. FM UK vyslala v roku 2015 v rámci projektu
ERASMUS+ na štúdium 158 študentov a 15 študentov na zahraničnú stáž cez rovnaký projekt.
Každoročne sa cez výberové konanie dostane o niečo viac študentov, ale mnohí z objektívnych
rodinných dôvodov musia svoj pobyt zrušiť, pretože v čase výberového konania ešte o svojich
zmenených, väčšinou sociálnych a zdravotných problémoch nevedeli.
Fakulta každoročne uzatvára aj nové zmluvy, preto ponuka pre študentov FM UK je skutočne
rozsiahla, v akademickom roku 2014/2015 sa menil nielen názov projektu na ERASMUS+, ale
aj pravidlá vysielania študentov na štúdium a stáž. Študenti môžu na každom stupni štúdia
absolvovať mobilitu na 12 mesiacov, buď ako štúdium a stáž, obe mobility za stupeň štúdia
nesmú presiahnuť 12 mesiacov, čiže teraz má študent šancu mobilitu absolvovať trikrát počas
bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia. V tomto roku 2014 sa museli obnoviť
bilaterálne zmluvy, podarili sa skoro všetky okrem troch, kde domáce univerzity začali
presadzovať reciprocitu mobilít, na druhej strane sme uzatvorili 37 nových bilaterálnych zmlúv,
napríklad vo Fínsku, Belgicku, Írsku, Poľsku, Turecku, Nemecku, Španielsku, Francúzsku a
dokonca aj v Anglicku. V akademickom roku 2013/2014 to bolo 98 univerzít z celej Európy,
Turecka aj Švajčiarska, v roku 214 to už bolo 132 a v roku 2015 151 bilaterálnych zmlúv, kde
naši študenti môžu absolvovať časť štúdia. Samozrejme, že výber nie je vyvážený a mnohé
zmluvy sme uzatvorili najmä kvoli zahraničným partnerom, lebo chceli a chú vysielať svojich
študentov aj učiteľov na našu fakultu. Kooperácia niektorých univerzít v Poľsku a Francúzsku
vznikla z požiadavky medzinárodného manažmentu vo francúzskom jazyku, kde sa podarilo
realizovať pre našich študentov dvojitý diplom a práve ten vyžaduje štúdium na fakultách v
zahraničí s podobným programom a samozrejme „double diploma“.
Niektorí sa pozastavujú nad veľkým počtom univerzít s Turecka, ale Fakulta managementu
podáva pomocnú ruku viacerým univerzitám, ktoré hľadajú potrebné kontakty, aby mohli
rozvinúť ďalšie aktivity, túto politiku volilo zahraničné oddelenie našej fakulty v začiatkoch
budovania mobility cez projekt SOCRATES. Pomocnú ruku nám podali prestížne univerzity
ako Groningen, kde máme doteraz nadštandardne vzťahy a práve v roku 2014 sme obnovili
zmluvu na mobilitu pre 10 študentov, čo je naozaj dobrá vizitka našej fakulty, že aj Groningen
podpísal svojich 10 študentov z ich strany, oproti predchádzajúcim dvom, čo nás veľmi teší.
Rovnako významná univerzita Gent v Belgicku mala s našou fakultou vynikajúce vzťahy ešte
zo spolupráce v projektoch TEMPUS, ktoré vynikajúco manažoval profesor Komorník, v
pozícii prodekana pre zahraničné vzťahy. Aj na túto univerzitu vysielame každoročne 10 našich
študentov, škoda, že reciprocita tu nefunguje, ale budeme musieť urobiť propagáciu našej
fakulty už priamo na univerzite v Gente prostredníctvom študentov. Je potrebné pripraviť
kvalitný a zaujímavý propagačný materiál v anglickom jazyku, stále zisťujeme, že tento
materiál nám chýba pri propagácii fakulty na zahraničných univerzitách
Najväčší záujem našich študentov ako každoročne je o Holandsko, Belgicko, Nórsko, Švédsko
a Španielsko, Portugalsko a Rakúsko. Rovnako rastie záujem aj o Fakultu managementu, najmä
u talianskych, francúzskych a španielskych študentov.
Celkovo bolo na fakulte 202 zahraničných študentov, z toho 57 na celý akademicky rok, ako
tradične najviac Španielov – 52, 34 Talianov a 22 Francúzov. 77 študentov prišlo len na zimný
semester, a to z Portugalska, Holandska, Turecka, Francúzska, Španielska, Grécka, Nemecka,
Litvy, Poľska, Rumunska a Gruzínska v rámci výmenného programu Univerzity Komenského,
kde sa k nám prihlásili 3 študenti. Bola možnosť štúdia aj v Gruzínsku, ale zrejme pre krátkosť
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času sa ani jeden náš študent neprihlásil. V letnom semestri bolo na Fakulte managementu 67
študentov. Mali sme aj študenta na PhD. program a v rámci vládnych štipendií aj ruskú a
ukrajinskú študentku PhD., ktorá pôsobila na katedre stratégie a podnikania.
Je veľmi sympatické, že si študenti predlžujú pobyt aj na letný semester, hoci na začiatku
prichádzali len na jeden semester. Tu je potrebné vyzdvihnúť prácu učiteľov, ktorí sa
každoročne snažia ponúkať viac a viac predmetov v anglickom jazyku, pričom snahou fakulty
je pokrytie všetkých povinných predmetov na oboch stupňoch vzdelávania, čo sa každoročne
darí viac a viac. Významný podiel na výučbe majú aj učitelia anglického jazyka, ktorí zdvíhajú
úroveň angličtiny zahraničným študentom, najmä z Turecka, Portugalska, Španielska aj
Francúzska. Pri študentoch, ktorí sú tu na cely rok a majú anglický jazyk, ktorý zahraničné
oddelenie mnohým študentom odporúča, sa ich komunikácia výrazne zlepší. V neposlednej
miere je potrebné vyzdvihnúť aj prácu zahraničného oddelenia, ktoré sa nemalou mierou
podieľa na popularizácii fakulty na domácej pôde možnosťou štúdia cez projekt ERASMUS+
na toľkých univerzitách a na strane druhej na popularizácii fakulty v zahraničí.
Každoročne sa študenti prihlasujú aj na Erasmus+ stáž, kde si svoje pôsobenie hľadajú
v krajinách EÚ, roku 2015 sme mali na mobilite stáž 15 študentov. Je pravda, že každým rok
je väčší problém si zohnať pracovné miesto na stážovanie, ale našim študentom sa to pomerne
dobre darí, aj keď každoročne svoju žiadosť stiahne niekoľko študentov z rodinných,
pracovných, či osobných dôvodov, napriek tomu si myslíme že podiel stáže by mal byť na
fakulte väčší, veď je povinnou časťou štúdia. Je potrebné skonštatovať, že záujem o štúdium v
zahraničí klesá, vidíme to na prihláškach na výberové konanie, tento záujem pripisujeme
poklesom študentov a v nemalej miere aj nezáujmom a finančnými problémami.
Súčasťou projektu ERASMUS+ je aj učiteľská mobilita. Je dlhodobým zámerom fakulty, aby
každý učiteľ po ukončení PhD. štúdia vycestoval na učiteľskú mobilitu. V tomto akademickom
roku sme mali 9 učiteľov na mobilite – v Čechách jeden, Litva jeden, Francúzsko traja,
Maďarsko 1, Portugalsko 1, Rakúsko 1, Taliansko 1. Môžeme skonštatovať, že do Litvy a
Francúzska ide o opakované pozvania na výučbu, s ktorou už jednotlivé školy rátajú aj na ďalší
akademický rok. Na našej fakulte je najviac učiteľskej mobility na francúzskom programe – 4
učitelia, 1 učiteľ z Česka a staff mobilita – návštevy osôb najmä z Turecka, dve Fínky, z Poľska.
Naša fakulta nie je úspešná len cez projekt Erasmus+, ale študenti FM UK každoročne
vyhrávajú konkurzy na univerzity do zahraničia, ktoré sú v pôsobnosti celej UK.
V akademickom roku 2015/2016 sme mali dve študentky v Austrálii. Rovnako aj
v akademickom roku 2015/2016 boli dve naše študentky na americkej univerzite Slippery Rock
University jedna na celý akademický rok a jedna na zimný semester, ktorý obe ukončili s
vynikajúcimi študijnými výsledkami.
Kvalitná odborná a jazyková príprava a mravenčia práca zahraničného oddelenia, vytvára
skvelé podmienky pre štúdium v zahraničí a tak zvyšuje kredit FM UK medzi školami
podobného zamerania.

2 Akreditácia
FM UK je relatívne úzkšpecializovanou fakultou na študijný odbor 3.3.15. manažment
(s výnimkou doktorandského štúdia, kde má akreditovaný i ŠP v rámci ŠO 3.3.22. podnikový
manažment). V rámci komplexnej akreditácie činností vysokých škôl uskutočňovanej každých
šesť rokov bol na Fakulte managementu UK v Bratislave pripravený akreditačný spis, ktorý bol
súčasťou podkladov predložených na komplexnú akreditáciu Univerzity Komenského v
Bratislave. Fakulta managementu požiadala o akreditáciu študijných programov Manažment na
prvom, druhom a treťom stupni vysokoškolského štúdia, a to v dennej a externej forme štúdia
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v študijnom odbore 3.3.15 manažment, študijné programy Medzinárodný manažment na prvom
a druhom stupni vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia v študijnom odbore 3.3.15
manažment a študijný program Podnikový manažment v dennej a externej forme štúdia na
treťom stupni vysokoškolského štúdia v študijnom odbore 3.3.22 podnikový manažment.
Na základe Rozhodnutia č. 2015-18766-15AO boli na Fakulte managementu Univerzity
Komenského v Bratislave akreditované študijné programy na 1. stupni štúdia v študijnom
odbore Manažment programy manažment a medzinárodný manažment a na 2. stupni študia
manažment v dennej forme bez časového obmedzenia. Študijný program medzinárodný
manažment na 2. stupni štúdia v študijnom odbore Manažment v dennej forme bol akreditovaný
s časovým obmedzením 31. 8. 2020. Na 3. stupni štúdia v študijnom odbore Manažment boli
akreditované programy manažment v slovenskom a anglickom jazyku v dennej forme štúdia a
v študijnom odbore Podnikový manažment programy podnikový manažment v slovenskom
a anglickom jazyku v dennej forme štúdia s časovým obmedzením 31. 8. 2018. Na externej
forme štúdia boli na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave akreditované
študijné programy na 1. stupni štúdia v študijnom odbore Manažment program manažment
s časovým obmedzením 31. 8. 2020 a na 2. stupni štúdia v študijnom odbore Manažment
program manažment s časovým obmedzením 31. 8. 2019. Na 3. stupni štúdia v študijnom
odbore Manažment boli akreditované programy manažment v slovenskom a anglickom jazyku
a v študijnom odbore Podnikový manažment programy podnikový manažment v slovenskom
a anglickom jazyku s časovým obmedzením 31. 8. 2020.
V roku 2015 prebiehala výučba v rámci akreditovaných študijných programov manažment
a medzinárodný manažment v bakalárskom i magisterskom stupni štúdia, manažment
a podnikový manažment v doktorandskom stupni štúdia. Tieto študijné programy sú z hľadiska
obsahu, štruktúry a kvality kompatibilné s analogickými študijnými programami business fakúlt
univerzít v hospodársky vyspelých krajinách.
V súlade so strategickými zámermi a cieľmi fakulty bol i v roku 2015 z pohľadu ďalších
perspektív rozvoja bakalárskeho štúdia dôraz kladený na akreditované študijné programy
Manažment a Medzinárodný manažment tak, aby ich absolventi:
- ovládali základy teórie manažmentu, ekonómie, podnikovej ekonomiky, marketingu,
informačných systémov, účtovníctva, štatistiky, financií, obchodné a pracovného práva,
podnikania;
- získali základné poznatky o prístupoch, metódach a technikách a ich uplatňovaní vo vyššie
uvedených oblastiach;
- na základe nadobudnutých poznatkov boli schopní pracovať v tímoch, resp. zastávať nižšie
manažérske pozície alebo pozície manažérov v malých a stredných podnikov v súčasnom
náročnom prostredí;
- boli schopní založiť a riadiť vlastné podnikanie,
- boli schopní pokračovať v magisterskom štúdiu v študijnom odbore manažment.
V oblasti magisterského štúdia vzdelávacia činnosť prebiehala v rámci akreditovaných
študijných programov Manažment a Medzinárodný manažment, tak, aby ich absolventi:
-

-

získali podrobnejšie a hlbšie vedomosti v zvolených oblastiach manažmentu, ako je
marketingový manažment, finančný manažment, manažment ľudských zdrojov,
manažment informačných systémov, strategický manažment, medzinárodný manažment,
environmentálny manažment atď.;
ovládali špeciálne metódy a techniky v súlade s najnovšími trendmi v manažérskej teórii
a praxi, so schopnosťami riešiť parciálne problémy, ale i v ich vzájomných súvislostiach;
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-

boli schopní pracovať v špecializovaných pracovných tímoch alebo zastávať manažérske
pozície v organizáciách rôzneho druhu a zamerania;
získali základné poznatky o metódach a technikách výskumnej činnosti, nadobudnutých
v rámci spracovania záverečných prác magisterského štúdia.

Zároveň pokračoval rozvoj akreditovaných študijných programov doktorandského štúdia
Manažment a Podnikový manažment, zameraný na prípravu absolventov schopných
zdokonaľovať manažérsku teóriu, a tým prispievať i k zdokonaľovaniu manažérskej praxe.
Absolventi doktorandského štúdia svojím vedeckým bádaním majú predpoklady rozvíjať tak
teóriu ako i prax manažmentu a problematík s tým súvisiacich, majú všetky predpoklady
zapájať sa do vedeckých bádaní v rámci multikultúrnych a medziodborových tímov, sú schopní
zastávať rôzne manažérske pozície a riešiť problematiku riadenia organizácie tak, aby to
prispievalo k zvyšovaniu jej konkurencie schopnosti, sú schopní zakladať a rozvíjať podnikanie
doma i v zahraničí, a tak prispieť napr. i k znižovaniu nezamestnanosti.

3 Obsah, metódy a podmienky štúdia
Dlhodobým cieľom Fakulty managementu UK je zabezpečiť také vzdelávanie svojich
študentov na všetkých stupňoch štúdia, ktoré im následne po ukončení štúdia zabezpečí na trhu
práce konkurenčnú výhodu, otvorí cestu v kariérovom raste, umožní im zastávať najvyššie
manažérske pozície v organizáciách rôzneho typu a zamerania na základe nadobudnutých
najnovších poznatkov z teórie manažmentu ako i zo skúseností z riešenia odborných
problémov.
V roku 2015 Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave otvorila akreditované
programy v rámci všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia. Na bakalárskom stupni
štúdia otvorila v rámci študijného odboru 3.3.15. manažment štúdium v akreditovaných
študijných programoch:
- manažment,
- medzinárodný manažment vo francúzskom aj nemeckom variante.
V študijnom odbore 9.2.10. hospodárska informatika bolo ukočené na FM UK štúdium
v akreditovanom študijnom programe Manažérska informatika na bakalárskom stupni štúdia.
V rámci magisterského štúdia v študijnom odbore 3.3.15. manažment otvorila FM UK štúdium
v akreditovaných študijných programoch:
-

manažment,
medzinárodným manažment.

Na treťom stupni štúdia FM UK ponúkala v roku 2015 doktorandské štúdium v študijných
odboroch 3.3.15. manažment a 3.3.22. podnikový manažment. Do pedagogického procesu boli
zapojení nielen pedagogickí pracovníci FM, ale i odborníci z praxe, ktorí takto každoročne
obohacujú výučbu a rozširujú rozhľad o aktuálne problémy firiem. Na druhej strane aj odborníci
z praxe získavajú cenné inovatívne a kreatívne pohľady na riešenie aktuálnych problémov od
mladých vedeckých pracovníkov. Vyvrcholením teoretickej prípravy doktorandov je úspešné
vykonanie dizertačnej skúšky. Súčasťou doktorandského štúdia je i vedecko-výskumná a
pedagogická činnosť doktoranda, na ktorú sa sústreďujú doktorandi v maximálnej miere po
absolvovaní dizertačnej skúšky. Aj v tejto fáze doktorandského štúdia, za podpory školiteľov,
majú možnosť konzultácií s odborníkmi z externého prostredia. Metódami výučby sa
pedagógovia FM prispôsobujú tak požiadavkám praxe ako i najnovším trendom.
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Samozrejmosťou je využívanie IT, participatívnych metód práce, case-study, podpora tímovej
kooperácie.
FM UK neustále podporuje záujem o začlenenie svojich študentov do interkultúrneho –
globálneho rámca. Svojim študentom umožňuje aj na 3 stupni VŠ štúdia v rámci projektu
ERASMUS+ absolvovať stáže na zahraničných univerzitách, podporuje ich aktívnu účasť na
medzinárodných seminároch či konferenciách, na spoločných projektoch so zahraničnými
univerzitami. Študenti svojím pôsobením na univerzitách mimo svojej domovskej univerzity,
získavajú nielen nové poznatky, skúsenosti či kontakty. Nenahraditeľné sú i priame skúsenosti
z pôsobenia v kultúrne diverznom prostredí.
Veľmi intenzívnu spoluprácu má FM UK s viacerými francúzskymi univerzitami, vďaka
podpore z grantov francúzskych inštitúcií mimo rámec projektov EU. Viacerí študenti FM UK
získali po absolvovaní bakalárskeho štúdia na FM UK a jedného roka vo Francúzsku aj diplom
francúzskej univerzity.
Fakulta aj v roku 2015 pokračovala v spolupráci s Vlerick Business School, Gent, Belgicko. V
rámci výučby predmetu Risk management 2 sa využívala webová verzia simulačného programu
na riadenie banky, ktorý bol vyvinutý Vlerick Business School a fakulta zakúpila pre študentov
licenciu na využívania na dva roky. Na blokovej výučbe s doc. Ing. Annou Pilkovou, CSc.,
MBA participoval aj asistent z Vlericku Kenny de Geeter. Študenti počas 5 dní riešili úlohy
obsahujúce kľúčové rozhodnutia banky v rámci konkurenčného prostredia vytvoreného
programom. Každý deň sa hodnotila úspešnosť riešenia jednotlivých skupín a na záver kurzu
študenti prezentovali stratégiu a dosiahnuté výsledky v rámci riešenia simulačného modelu.
Fakulta v rámci vyučovacieho procesu nadväzuje aj na jeden z najnovších trendov, ktorým je
interdisciplinárny prístup pri rozvíjaní podnikateľských zručností. Na magisterskom stupni
preto uskutočňuje výberový predmet „Rozvoj podnikateľských zručností v interdisciplinárnych
tímoch“, ktorý je koncipovaný ako celouniverzitný predmet určený pre študentov rôznych
odborov. V roku 2015 absolvovali študenti predmet tak, že spoločne so študentmi iných
odborov (z FMFI UK a FiF UK) a aj iných univerzít (City U) absolvovali pod vedením
dobrovoľníkov z neformálnej iniciatívy Startup Education Slovakia sériu tematických stretnutí
zameraných na rôzne praktické náležitosti startup podnikania, ukončenú záverečným podujatím
typu “hackathon”. Počas predmetu časť študentov pracovala na vlastných reálnych projektoch,
zvyšní študenti pracovali na hypotetických projektoch vytvorených v zmiešaných tímoch počas
trvania predmetu.
V ďalšom predmete zameranom na rozvoj podnikateľských zručností – „Podnikanie malých
podnikov“ študenti na bakalárskom stupni spoločne v tímoch nielen pracovali na tvorbe
podnikateľských nápadov (charakteru mikropodnikov), ale aj tieto nápady realizovali. Študenti
tak majú možnosť získať bezprostrednú praktickú podnikateľskú skúsenosť.
V roku 2015 fakulta pokračovala v rámci bakalárskeho štúdia ďalším ročníkom vyučovacieho
konceptu v rámci predmetu „Rozvoj podnikateľských zručností v medzigeneračných tímoch“.
Obsahovo je predmet zhodný s predmetom „Podnikanie malých a stredných podnikov“. Jediný
rozdiel je v tom, že študenti pracovali v zmiešaných medzigeneračných tímoch, ktoré tvorili
jednak študenti bakalárskeho štúdia ako aj Univerzity tretieho veku Centra ďalšieho
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vzdelávania UK. Hlavným cieľom projektu bolo a/ poskytnúť možnosť získať podnikateľské
zručnosti, postoje a pochopenie hodnôt podnikania cez učenie sa aktívnou realizáciou
jednotlivých etáp rozbiehania a realizácie nového konkrétneho biznisu v b/ medzigeneračných
tímoch a zároveň aj s rôznym profesionálnym zázemím (interdisciplinárny prístup).
Rozvoj konzultačných, poradenských, ale aj podnikateľských zručností študentov zabezpečuje
FM UK tiež prostredníctvom aktivít Podnikateľského a rozvojového centra (PRC), ktoré je
organizačne začlenené pod Katedru stratégie a podnikania (KSP) a vzniklo v roku 2005. V roku
2015 pracovalo v centre 21 študentov fakulty, ktorí boli vybraní v rámci konkurzného konania.
Tím týchto študentov zvyčajne vedie interný doktorand KSP pod mentoringom ďalších kolegov
z KSP. PRC poskytuje kvalifikované konzultačné služby súvisiace so začatím, ale aj úspešným
manažovaním nových, ale aj etablovaných mikro firiem a malých a stredných podnikov. PRC
tiež poskytuje biznis konzultácie študentom univerzity ako aj jej absolventom, ktorí majú
potenciál rozbehnúť vlastný biznis. Participácia študentov na konkrétnych projektoch ako
konzultantov – juniorov, prispieva tiež k rozvoju ich schopností a potenciálu v oblasti
podnikania.
Na Katedre manažmentu každoročne pôsobia v pedagogickom procese ako hosťujúci
prednášajúci zástupcovia spoločnosti HayGroup, TatraBanka, a.s., Slovnaft, a.s.
Na Katedre ekonómie a financií zabezpečujú prepojenie s praxou prednášky hostí z rôznych
oblastí, ktorí sú zapojení do výučby v rámci viacerých predmetov. Ide napríklad o zástupcov
bánk, či audítorských spoločností (v rámci finančne a účtovnícky ladených predmetov), ako aj
zástupcov ekonomických inštitútov (napr. INESS, CELSI a pod. v rámci ekonomicky ladených
predmetov) a taktiež lídrov v oblasti startupov (v rámci špecializácie financie). Okrem toho sa
v roku 2015 podarilo v spolupráci s Nadáciou Pontis zorganizovať 2 prednášky zahraničných
hostí – p. Barnabasa Mwansu zo Zambie a prof. Simona Lightfoota z Veľkej Británie (obe boli
určené študentom bakalárskeho stupňa v rámci predmetu Medzinárodné ekonomické vzťahy).
V súlade s požiadavkou implementovať najnovšie vedecké, metodické a metodologické
prístupy do vzdelávacej činnosti na Fakulta managementu sa vo vzdelávacom procese
využívajú mnohé moderné vzdelávacie techniky. Medzi ne patrí využitie portfólia elearningových aktivít a využívanie softvérovej podpory výučby študentov (napr.
prostredníctvom finančného informačného systému SAP alebo riešení business intelligence
SAS, Wolfram Mathematica či prostredníctvom na FM UK novo zakúpeného softvéru IBM
SPSS Statistics).
E-learning na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave predstavuje aj
naďalej systém podpory kontinuálneho vzdelávania rozvíjajúci schopnosť učiť sa a aktívne
nadobúdať nové znalosti smerom k neustálej adaptabilite, pričom reflektuje najmä na moderné
požiadavky vykonávania podnikateľskej a manažérskej profesie. Vzhľadom na vysoký počet
študentov, ktorí sa každoročne zúčastňujú medzinárodných výmenných programov, je
elektronické sprístupňovanie študijných podkladov k predmetom významným prvkom v
zabezpečovaní služieb študentom, aj keď vlastné nasadenie e-learningového systému prebehlo
ešte počas akademického roka 2007/2008, pričom odvtedy bolo inovovaných množstvo
procesov v rámci e-kurzov. Už pri tejto implementácii boli požiadavky na vytvorenie
moderného a efektívneho systému elektronickej podpory výučbového procesu.
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Od spomínaného obdobia fakulta neustále monitorovala a vyhodnocovala spätnú väzbu od
študentov, čo taktiež viedlo k niekoľkým parciálnym inováciám.
Už v roku 2012 prebehlo prvé testovanie nového cloudového e-learningového systému iSmart,
v rámci ktorého bola zisťovaná miera napĺňania zámerov ako aj prínosy tohto nového LMS.
Fakulta managementu dostala prístupové práva pre využívanie cloudového LMS ako služby.
Bolo vytvorené jedno konto pre administrátora e-learningu zo strany fakulty a celá
administrácia je tak plne v rukách fakulty. Administrátor sa stará o správu užívateľov, kurzov
a študijných skupín, pričom užívatelia, v štruktúre podľa študijných skupín, ako aj predmety
(spolu s priradením učiteľov k predmetom), boli do systému importované z upravených
exportov z Akademického informačného systému (AiS2) formou štruktúrovaných .csv súborov.
Fakulta managementu systematicky podporuje a zabezpečuje výučbu prostredníctvom
softvérovej podpory. V prípade softvéru Wolfram Mathematica prebieha výučba viacerých
povinných a výberových predmetov. Sú to povinné predmety Matematika 2 (2. semester) v 1.
ročníku a Matematika 3 (3. semester) v 2. ročníku denného bakalárskeho štúdia a predmet
Modelovanie ekonomických procesov v 4. ročníku denného magisterského štúdia. V
akademickom roku 2014/15 bol zavedený nový voliteľný predmet Real Business Cases in
Wolfram Mathematica. Z ďalších výberových predmetov, ktoré sa vyučujú pomocou tohto
softvéru na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia môžeme uviesť predmet Kvantitatívne
metódy vo finančnom manažmente v 5. semestri bakalárskeho stupňa štúdia. Na magisterskom
stupni štúdia sú to predmety Analýza trhových rizík finančných portfólií v 7. semestri štúdia a
predmet Analýza kreditných rizík finančných portfólií. Oba predmety sú zaradené aj ako
povinne voliteľné predmety na doktorandskom stupni štúdia dennej a externej formy študijného
programu Manažment.
Softvér IBM SPSS používame na výučbu povinného predmetu Štatistické metódy vo 4.
semestri 2. ročníka bakalárskeho štúdia v externej forme a na predmet Modelovanie
ekonomických procesov v 8. semestri magisterského štúdia vo 4. ročníku. Softvér používame
aj vo výučbe výberového predmetu Manažérska štatistika v 7. semestri 4. ročníka denného a
externého štúdia. Z oboch softvérov sú študentom k dispozícii najnovšie platné verzie.
Ako ďalší príklad využívanie softvérovej podpory výučby študentov je možné uviesť celý rad
povinných i výberových predmetov zo štatistiky, ktoré sú vyučované v SAS Enterprise Guide:
Štatistika, 2.roč. denné štúdium, 3.semester (ZS) – povinný predmet, Štatistické metódy, 2.roč.,
4. semester (LS) – povinný predmet, denné štúdium, Štatistika na PC, 3.roč., 5.semester (ZS) –
výberový predmet, Manažérska štatistika, 4.roč., 6.semester (ZS) – povinný predmet,
Viacrozmerné metódy v manažmente (SAS), 4.roč., 6.semester (ZS) – výberový predmet.
Medzi výberové predmety vyučované v SAS Enterprise Miner patria: Marketingová analytika,
4.roč., 7.semester (ZS), Spracovanie dát pre manažment a marketing (data mining I), 4.roč.,
8.semester (LS), Spracovanie dát pre manažment a marketing (data mining II), 5.roč.,
9.semester (ZS). Od akademického roka 2012/2013 zabezpečuje výučbu výberového predmetu
Programovanie v SASe, (ZS) konzultant SASu. V spolupráci so SAS Slovakia, s.r.o. študentom,
ktorí úspešne absolvujú predmety v SASe (hodnotenie A) na záver odovzdáme certifikáty o
úspešnom absolvovaní daného predmetu/tov.
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Taktiež Fakulta managementu softvérovo podporuje výučbu povinného predmetu Projektový
manažment v 5. semestri na bakalárskom štúdiu a Manažment projektov v 3. semestri na
magisterskom štúdiu pomocou produktov od spoločnosti Microsoft a to konkrétne produktom
MS Project. Nasledujúcim predmetom, ktorý je softvérovo podporovaný produktom MS Visio
je predmet Manažment informačných systémov, ktorý je vyučovaný v 2. semestri na
magisterskom štúdiu. Pre študentov sú tieto produkty poskytované zadarmo za pomoci
programu DreamSpark Fakulty managementu Univerzity Komenského.
Fakulta managementu Univerzity Komenského je už od roku 2008 prihlásená do programu
MSDN AA, v súčasnosti prešiel do programu pod názvom DreamSpark Premium. Fakulta je
registrovaná pod označením: Comenius University – Faculty of Management. Licencia sa
vzťahuje na všetkých študentov a tiež pedagogických a výskumných pracovníkov fakulty, za
predpokladu využívania tohto softvéru pre vzdelávanie a výskum. Licencia tiež umožňuje
využívať programy nielen v škole, ale aj na domácom počítači.
Program DreamSpark Premium (pred tým MSDN AA) je program od spoločnosti Microsoft
navrhnutý konkrétne pre stredné a vysoké školy, katedry vysokých škôl so zameraním na
výpočtovú techniku alebo odborné predmety z oblasti IKT, akademické/výpočtové laboratória
a študentov so zameraním na Informatiku, Techniku, Informačné systémy a Design. V
programe sú bezplatne poskytované operačné systémy, servery, vývojárske nástroje a vybrané
aplikácie od spoločnosti Microsoft pre účely výučby, výskumu a nekomerčného
(akademického) vývoja. Licencia MSDN AA obsahuje: operačné systémy (Win 7, 8, 10, Win
2012/2014 Server ...), vývojové nástroje (MS Office Access 2016/2013, Visual Studio
2012/2015, MS SQL 2012/2014 ...), návrhárske a manažérske nástroje (Microsoft Visio
2013(2016) Professional, Microsoft Project 2013(2016) ...), ďalšie podporné programy (Servise
packs, Add-ons ...).
Ďalej Katedra informačných systémov disponuje vlastnými programami, ktoré podporujú
výučbu predmetov Výpočtová technika pre manažérov a Informačné systémy a aplikačný
softvér. Tieto predmety sú vyučované na bakalárskom štúdiu v 1. a 2. semestri. Podobne má
katedra program, ktorý sa využíva pri testovaní úrovne znalostí z výpočtovej techniky u
študentov 1. ročníka na bakalárskom stupni štúdia pri nástupe na štúdium. Tieto programy
naprogramoval Ing. Miroslav Baláž, CSc. Vo výučbe priamo sa používajú tri programy, jeden
v prvom semestri pri výučbe Výpočtovej techniky, a v letnom semestri ďalší pri výučbe MS
Excelu. Ďalšie programy používa Ing. Baláž pri výučbe výberových predmetov týkajúcich sa
spracovania dát vo vyšších ročníkoch.
Najnovšie prístupy vo vzdelávaní sú viditeľné i v rámci činnosti Digital Marketing Club,
organizácie pôsobiacej na Fakulte Managementu. Jej poslaním je vzdelávanie a príprava
marketingových manažérov pre prax. DMC pod záštitou Katedry informačných systémov
združuje študentov a nadšencov v tejto problematike, ktorým zabezpečuje aktívny a praktický
systém odborného vzdelávania. Hravým prístupom a prácou na reálnych projektoch nadobúdajú
študenti cenné praktické skúsenosti a referencie, ktoré im napomáhajú k lepšiemu kariérnemu
umiestneniu. Súčasťou DMC je aj publikačná činnosť, vlastný online časopis, ktorého názov je
Digital Science Magazine s ISSN: 1338-676X umožňuje študentom publikovať výsledky
vlastnej práce. V roku 2015 Digital Marketing Club na fakulte zastrešil a zorganizoval cyklus
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desiatich odborných prednášok manažérov z praxe (spoločnosti ako: Zaraguza, Pixel Federation
a pod.), zrealizoval viacero praktických vzdelávacích projektov pre študentov, zabezpečil
odbornú stáž pre študentov v digitálnych agentúrach, zvýšil publikačnú činnosť zamestnancov
o 50% v časopise www.digitalmag.sk.
Významnou je aj spolupráca s profesijným (občianskym) združením BPUG™ (Best Practice
User Group) Slovensko. BPUG je nezávislé občianske združenie projektových manažérov,
ktorí sa chcú rozvíjať vo svojej odbornosti a vo voľnom čase sa radi stretnú s inými odborníkmi
na projektové riadenie aby si vymenili svoje skúsenosti a znalosti. Združenie BPUG pochádza
z Veľkej Británie a prvýkrát sa ako plnohodnotná právnická osoba na verejnosti objavilo v roku
1993 ešte ako skupina používateľov metodiky PRINCE2 (PUG - Prince2 User Group) s
prevažným zastúpením odborníkov zo štátnej správy. Táto profesijná skupina kontinuálne
nadviazala na činnosť užívateľov metodiky riadenia projektov PROMPT, ktorá bola priamou
predchodkyňou PRINCE2 používanou v britskej štátnej správe. V roku 2010 sa BPUG dostáva
aj na územie Slovenska a vzniká právnická osoba (občianske združenie) BPUG™ Slovensko zároveň nadväzujeme spoluprácu s britským BPUG-om a ostatnými príbuznými profesijnými
združeniami na Slovensku aj vo svete. Profesijné združenie BPUG™ Slovensko každomesačne
usporadúva na pôde Fakulty managementu UK odborné workshopy a konferencie. V roku 2015
sa v spolupráci s profesijným združením BPUG™ Slovensko konali na pôde Fakulty
managementu nasledovné podujatia: Učíme projektové riadenie pre prax, Príbehy zo života
SAP projektov, Experience with the Agile Approach in Diverse Cultural Contexts, JUDr. Ing.
Miroslav Chlípala: "Môj prvý Start-up, právne minimum", Workshop: Profil projektového
manažéra pre prax, KONFERENCIA BPUG™ 2015 - Príbehy o riadení projektov, Riadenie
projektov - IT bezpečnosť, IT nástroje v službách projektových manažérov, Analytické metódy
a Big Data manažment v praxi.
Ďalším občianskym združením, s ktorým Fakulta managementu spolupracuje je EuroCloud
Slovakia. Občianske združenie EuroCloud Slovakia je nezisková organizácia, ktorá si dala na
Slovensku za cieľ popularizovať Cloud Computing a napomáhať jeho rozšíreniu medzi
užívateľov a firmy. Hlavnou náplňou činnosti EuroCloud Slovakia je: organizovať semináre,
konferencie s tematikou využívania Cloudu a problémov okolo ich akceptácie širšou (laickou i
odbornou) verejnosťou, prispievať ku odbornej diskusii ku tejto určite zaujímavej
problematike, byť odbornou platformou pre diskusiu na tieto témy a prispievať ku šíreniu
dôvery v Cloudové technológie. Aj v roku 2015 v spolupráci s občianskym združením
EuroCloud Slovakia sa konali na pôde Fakulty managementu rôzne podujatia na podporu Cloud
computing.
Na Katedre informačných systémov každoročne pôsobí v pedagogickom procese ako hosťujúci
prednášajúci PhDr. M.A. Dipl.-Betriebswirt (FH) Thomas H. Lenhard, PhD.
Už od roku 2013 pôsobí na fakulte Dipl.-Ing., Dr. techn. Natália Kryvinská. V roku 2015
pôsobila na FMUK na základe štipendia SAIA. Počas roku 2015 habilitovala a v decembri 2015
sa stala internou pracovníčkou FMUK. Vyučovala predmety Cloud Computing a Podnikové
informačné systémy v anglickom jazyku. Dr. Kryvinská pripravila aj nový výberový predmet
E-Service Management.
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Na fakulte pôsobí športový klub pod názvom Športový klub Fakulty managementu, ŠK FAMA.
Klub organizuje množstvo akcií v rámci fakulty, zapája študentov do medzifakultných
športových súťaží a vysokoškolskej ligy. Je financovaný z rozpočtu Slovenskej asociácie
univerzitného športu, ako aj z vlastných zdrojov. Aj v roku 2015 Športový klub zorganizoval
Športový deň Fakulty managementu, na ktorom súťažili študenti fakulty ako aj Erasmus
študenti vo volejbale, vo futsale a v súťaži o najsilnejšiu ženu a o najsilnejšieho muža.
V rámci vzdelávacej činnosti sa využívajú aj časopisy Journal of Human Resource Management
(vydávaný na Katedre manažmentu v anglickom jazyku, ktorý publikuje výsledky vedeckovýskumnej činnosti domácich aj zahraničných autorov), časopis bol v roku 2015 zaradený do
výskumných a akademických databáz: EBSCO, Ulrichsweb, Econbiz a Cosmos.
Vedecký časopis Marketing Science and Inspirations (vydávaný na Katedre marketingu,
časopis s medzinárodným pôsobením je zameraný na problematiku marketingu
a marketingového manažmentu), ako aj Comenius Management Review (časopis je zameraný
na výsledky výskumu z oblastí manažmentu, ktoré zastrešuje Katedra stratégie a podnikania).
Ako sme už spomínali vyššie, Katedra informačných systémov vydáva elektronický časopis
Digital Science Magazine. Časopisy slúžia na obohatenie celého pedagogického procesu
Fakulty managementu.
Významnou je i systematická a kontinuálna podpora študentskej vedecko-výskumnej činnosti
– taktiež v roku 2015 sa na FM UK uskutočnilo fakultné kolo Študentskej vedeckej činnosti
FM UK pod názvom: Mladé talenty vede, pričom víťazné práce študentov boli finančne
odmenené.
Oblasť vedecko-výskumnej činnosti na FM UK je priamo previazaná na pedagogickú činnosť.
Fakulta participuje na projektových aktivitách národných grantových agentúr VEGA a KEGA
či na zahraničných projektoch, ale i Grantoch UK. Jednotlivé výskumné úlohy sú primárne
zamerané na rozvoj teórie manažmentu, špeciálne oblastí manažmentu ktoré sú profilujúcimi
oblasťami z pohľadu zamerania pedagogickej činnosti fakulty.
Výsledky vedecko-výskumnej činnosti zvyšujú kvalitatívnu úroveň vzdelávacej činnosti na
Fakulte managementu a zároveň sú prezentované i v rámci publikačnej činnosti pracovníkov
FM UK.
Vedecko-výskumná i pedagogická činnosť na FM UK je kontinuálne prepojená i na
hospodársku prax. Spolupráca s organizáciami hospodárskej sféry vychádzala i v roku 2015 zo
stanovenej stratégie fakulty, ktorej cieľom je zvyšovanie vedomostnej úrovne a nadobúdanie
praktických skúseností absolventov. S rozširovaním ponuky predmetov, najmä výberových, sa
kontinuálne rozvíjajú aj kontakty so zástupcami hospodárskej praxe, čím sa dokážu rozšíriť
teoretické aspekty pedagogického procesu o konkrétne praktické príklady. V rámci
pedagogického procesu sa uskutočňujú prednášky odborníkov z praxe , spoluprácou
s vybranými organizáciami sa rozvíjajú existujúce predmety a vytvárajú predpoklady pre
využívanie účinnejších foriem vzdelávania, vytvára sa priestor pre navrhovanie tém
záverečných prác a realizáciu študentskej vedecko-výskumnej činnosti.
V doktorandskom štúdiu pre skvalitnenie publikačnej činnosti doktorandov a zvýšenie
pravdepodobnosti prijatia vedeckých príspevkov do významných vedeckých a odborných

17

časopisov sú študentom ponúknuté predmety venované práve tejto problematike. Pre
skvalitnenie schopnosti ponúknuť či „predať” svoje schopnosti a potenciál, pre zefektívnenie
komunikačných a prezentačných zručností, je ponúknutý predmet – Prezentačné zručnosti
(absolvovať je ho možné buďto skupinovo alebo individuálne).
Viaceré subjekty hospodárskej praxe v priebehu roku 2015 úzko participovali na vzdelávacej
činnosti FM UK. V pedagogickej oblasti napríklad Katedra manažmentu úzko spolupracovala
so slovenskými a zahraničnými organizáciami pôsobiacimi v SR. V mnohých predmetoch
pôsobili „guest speakeri“, poprední manažéri z viacerých organizácií, napríklad: Soitron, Glaxo
Smith Kline, Dell, Hay Group, Henkel, T-mobile a Slovnaft.
Ako ďalšie príklady je možné uviesť spoluprácu v pedagogickej oblasti pri výučbe predmetov
zabezpečovaných Katedrou marketingu s nasledujúcim organizáciami: Direct Marketing, a.s.,
Cromwell a. s., GfK Slovakia, TNS Slovakia, Mediacom, SAP, agentúra PR Seesame,
ASPIRO, EFMA. V kontexte nových technológií a komunikačných médií v marketingu boli
realizované prednášky zástupcov spoločnosti Zaraguza Digital. Študenti v rámci predmetov
Marketing a Medzinárodný marketing sa v decembri zúčastnili exkurzie v Múzeu obchodu
a v spoločnosti Volkswagen. Zaujímavou aktivitou je i aktívna správa Facebook fanpage Media
& Marketing Inspirations v rámci predmetu Mediálne plánovanie, ktorá umožňuje vytvoriť
uzavretú komunitu študentov i absolventov daného predmetu zabezpečovaného Katedrou
marketingu.
Takisto na vyučovaní predmetov Katedry stratégie a podnikania participovalo v roku 2015
viacero guest spíkrov z rôznych spoločností pôsobiacich na Slovensku. Medzi nimi možno
spomenúť nasledujúcich:
Na predmete Podnikanie predniesol Ing. Michal Andrejco, spolumajiteľ a riaditeľ MEDANTE
Clinic a držiteľ Ceny Ministra hospodárstva SR za najinšpiratívnejší podnikateľský príbeh v
rámci súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2015, prednášku na tému“Nápad premenený na
úspech”.
Na predmete Manažérska ekonomika predniesol Ing. Peter Krištofovič, predseda
predstavenstva a generálny riaditeľ, Salve Group, a.s., Slovensko, prednáíšku na tému „Nápad
premenený na úspech“.
Na predmete Procesný manažment
predniesol Yehuda Law prednášku na tému
„Implementation of Business Process Management in IBM“.
V téme využitia moderných IT nástrojov v manažérskej práci dlhodobo Katedra stratégie a
podnikania spolupracuje s renomovanou slovenskou spoločnosťou EMARK. V roku 2015 sa
uskutočnili 2 prednášky na predmetoch Manažérska ekonomika a Controlling na témy
prepojenie analýz a plánovania v prostredí moderných BI riešení, manažérske dashboardy, Data
Discovery a Data analytics pre podporu manažérskeho rozhodovania. Prednášali PhDr. Martin
Kostič, PhD., zakladateľ a riaditeľ a PhDr. Ondrej Javorka, PhD., zakladateľ a managing
partner.
Na predmete Strategický controlling bolo vo výučbe aktívne využité moderné cloudové riešenie
Qlik Sence Cloud, v ktorom študenti voliteľného predmetu pre modelované firmy vytvárali
manažérske dashboardy na princípe Balanced Scorecard. Na predmete Procesný manažment sa
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osvečil a naďalej sa aktívne využíva riešenie Aris Express pre mapovanie a modelovanie
procesov.
Súčasťou procesu vzdelávania na Katedre stratégie a podnikania je aj organizácia podujatí, v
rámci ktorých majú študenti možnosť získať informácie z praxe. V roku 2015 sa na pôde
Katedry stratégie a podnikania uskutočnili dve stretnutia s úspešnými absolventmi v rámci
cyklu s názvom Stratégia a podniekanie v praxi. Prvé podujatie sa uskutočnilo 17.3.2015 a pred
študentmi vystúpili:
PhDr. Ing. Michael Suchoba, Angel investor a expert na inovácie s viac než 20 ročnými
skúsenosťami v IT,
Mgr. Róbert Vokál, Head of Process Management Department pôsobiaci v Tatra banke,
Mgr. Vladimír Lekoski, Service Operations Executive zo spoločnosti AT&T,
PhDr. Monika Nógellová, certifikovalý coach, konzultantka a konateľka spoločnosti adFIN
QQ, s.r.o,
Owen Fernandes, certifikovaný tréner a coach, člen The John Maxwell Team.
Druhé podujatie sa uskutočnilo 27.10.2015 za účasti týchto úspešných absolventov bloku
strategický manažment:
Mgr. Michal Sojka, Managing Director v spoločnosti Blaguss Slovakia,
Mgr. Zuzana Furiková, Business & System Integration Associate Manager v spoločnosti
Accenture,
Mgr. Natália Spodniaková, PhD., pôsobiaca ako Business Development Manager v The
American Chamber of Commerce in the Slovak Republic,
Mgr. Juraj Ferko, zakladateľ a riaditeľ vo firmách DOGGIE s.r.o., PetCasting s.r.o.,
Canisalpha s.r.o.,
Mgr. Peter Galko, zakladateľ a Creative Director v spoločnosti Adbee digital.
Cieľom týchto stretnutí s úspešnými absolventmi bolo priblížiť súčasným študentom odbor
Strategický manažment, objasniť uplatnenie absolventov v praxi a súčasne študentov pozitívne
motivovať pre štúdium v tomto odbore. Aj na základe záujmu študentov, ako aj aktívnej
diskusie počas podujatí považujeme tento koncept za prospešný a dobrý.
Pozornosť si zasluhuje aj výučba v rámci študijného programu Medzinárodný manažment a jej
nemeckého a francúzskeho programu.
Výchovno-vzdelávací proces je koncipovaný tak, aby bol v značnom rozsahu kompatibilný so
vzdelávacími systémami renomovaných vysokých škôl v členských štátoch Európskej únie. a
najmä aby doklady o vzdelaní (diplomy) boli automaticky uznané aj na území iných štátov EÚ.
V tomto študijnom programe študuje obmedzený počet študentov.
Učebné osnovy jednotlivých študijných jednotiek v rámci nemeckého programu sú
harmonizované s učebnými osnovami nemeckých a rakúskych univerzít a pri štúdiu sú
používané prevažne učebnice nemecky hovoriacich krajín. Vzdelávanie sa vyznačuje určitými
špecifikami, pretože študenti majú možnosť oboznámiť sa s konkrétnymi podmienkami
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podnikania v Rakúsku a v Nemecku. Vzhľadom na to, že výučba prebieha z časti priamo v
nemeckom jazyku, môžu študenti následne využívať v praxi svoje odborné jazykové znalosti.
Schopnosť komunikovať na požadovanej úrovni v nemeckom jazyku a vykonávať prácu v
multikultúrnom prostredí je jedným z cieľov tohto študijného programu. Tomuto bolo
podriadené aj rozdelenie študentov do skupín s menším počtom študentov. Niektorí študenti
bakalárskeho štúdia úspešne pokračujú v magisterskom štúdiu v zahraničí, napríklad na
Ekonomickej univerzite vo Viedni, čo možno považovať za úspech, ale zároveň aj výzvu
zlepšiť vzdelávanie v magisterskom študijnom programe. Študenti využívajú možnosť písať
záverečné práce v nemeckom jazyku, čo nepatrí k tradíciám katedier cudzích jazykov na iných
fakultách. V rámci nemeckého programu pôsobia dvaja rakúski lektori na FM UK a jeden
nemecký odborník z praxe, ktorí zabezpečujú výučbu odborných predmetov v jazyku
nemeckom.
Pri štúdiu sa nekladie dôraz iba na získavanie teoretických poznatkov, ale študenti majú
možnosť získavať skúsenosti aj na vysokých školách v zahraničí v rámci únijných programov.
Tradične sa umožňuje študentom absolvovať krátkodobý prednáškový pobyt na renomovaných
univerzitách v Rakúsku. V roku 2014 navštívili študenti Univerzitu v Salzburgu, ako aj
Humboldtovu univerzitu v Berlíne. Tieto študijné cesty plnia aj úlohu spoznávania histórie
a pamätihodností navštívených miest, čo študentom rozširuje všeobecný rozhľad a teší sa
veľkej obľube.
Ciele študijného programu sa darí dosahovať vďaka rozbehnutej medzinárodnej spolupráci ako
aj podpore popredných zahraničných expertov. Vzhľadom na snahu, prepájať teóriu s praxou,
navštevujú študenti pravidelne v rámci exkurzie aj Organizáciu spojených národov (OSN), či
Organizáciu OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO) vo Viedni, aby získali poznatky o
medzinárodnej podpore udržateľného priemyselného rozvoja.
Fakulta managementu UK spolupracuje s rakúskym veľvyslanectvom, keď rakúsky
veľvyslanec pravidelne prednáša študentom 2. ročníka o rakúsko-slovenských vzťahoch.
Spolupráca je rozbehnutá aj so Slovensko-nemeckou priemyselnou a obchodnou komorou v
Bratislave. Predstavitelia komory pravidelne svojimi prednáškami obohacujú výchovnovzdelávací proces v oblasti slovensko-nemeckých ekonomických vzťahov a interkultúrnych
rozdielností pri rokovaniach s nemeckými obchodnými partnermi.
V rámci spájania teórie s praxou sa študenti v rámci semináru Medzikultúrna komunikácia
pravidelne zúčastňujú exkurzie v závode Volkswagen Slovakia, a.s. v Bratislave, aby získali
poznatky o riadení a výrobnom procese danej obchodnej spoločnosti, ako aj ich firemnej
kultúre.
Francúzska verzia študijného programu Medzinárodný manažment vznikla v spolupráci
s Francúzskym veľvyslanectvom už v roku 1999. Študenti sú do programu vyberaný na základe
prijímacích pohovorov a na základe ich znalostí z francúzskeho a anglického jazyka. V rámci
programu majú možnosť absolvovať predmety vo francúzštine. Tieto predmety vyučujú dvaja
francúzski pedagógovia a slovenskí učitelia hovoriaci po francúzsky. Výučba predmetov je
zabezpečovaná za pomoci učebníc a učebných materiálov z Francúzska a z partnerských
francúzskych univerzít. Fakulta managementu spolupracuje s mnohými prestížnymi
francúzskymi univerzitami ako sú napríklad Univerzita v Nancy, Orleans, Lyon, Dijon, alebo
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Sorbonne v Paríži. Profesori z Francúzska pravidelne prichádzajú na Slovensko vyučovať alebo
prednášať na konferenciách. Pri tejto príležitosti majú študenti možnosť dozvedieť sa viac aj o
francúzskej kultúre a pochopiť spôsob podnikania a etablovania sa na francúzskom trhu.
Podobne ako v nemeckom programe, aj francúzsky program a jeho predmety majú za úlohu
formovať študentov a poskytnúť im potrebné znalosti v oblasti podnikania a manažmentu vo
francúzskom jazyku tak, aby boli schopní plynule prejsť od výučby do praxe. Od roku 2012
majú úspešní študenti bakalárskeho štúdia možnosť získať na magisterskom stupni dvojitý
diplom, teda okrem diplomu Univerzity Komenského aj diplom spolupracujúcej univerzity v
Nancy z Francúzska. Potrebné je, aby absolvovali všetky súvisiace predmety vo francúzskom,
alebo anglickom jazyku, uspeli na skúškach (predmety sú za francúzsku stranu zabezpečované
ich profesormi, ktorí prichádzajú na potrebný čas prednášať na Slovensko minimálne raz za
semester a zabezpečujú tým prednášky aj cvičenia) a napísať ekvivalent diplomovej práce.
Študenti majú taktiež možnosť stráviť jeden, alebo dva semestre vo Francúzsku v rámci
programu Erasmus+ na najlepších francúzskych business školách a univerzitách, rovnako je im
poskytnutá aj možnosť absolvovať stáž vo francúzskych spoločnostiach vo všetkých francúzsky
hovoriacich krajinách
Okrem týchto možností majú študenti každý rok možnosť získať zamestnanie v jednej zo 400
francúzskych spoločností na Slovensku. Veľká časť našich študentov pracuje v spoločnostiach
PSA Peugeot Citroen, Orange, Veolia, no aj v medzinárodných spoločnostiach, ktoré majú na
Slovensku zastúpenie a ponúkajú pracovné miesta s uplatnením francúzskeho jazyka. Ide
napríklad o spoločnosti Amazon, Accenture, IBM, alebo Henkel. Okrem týchto možností majú
študenti možnosť získania profesionálnej stáže aj počas štúdia a zamestnať sa môžu v jednej zo
400 francúzskych filiálok na Slovensku. K prvému kontaktu medzi študentmi a podnikmi
prichádza najčastejšie v rámci každoročne organizovaného Fóra študentov s podnikmi, ktoré
je zvyčajne organizované pri príležitosti mesiaca frankofónie. Na tomto Fóre je spoločnostiam
ponúknutý priestor, kde formálnym, no zároveň aj neformálnym spôsobom prediskutujú s
potenciálnymi zamestnancami pracovné pozície. Študenti majú možnosť dozvedieť sa viac o
spoločnostiach priamo od ich zástupcov a získať tak odpovede na otázky, ku ktorým sa bežným
spôsobom
nedostanú.
Podujatie je vždy zorganizované za pomoci Francúzskeho
veľvyslanectva, čo zabezpečuje študentom kvalitné informácie a kontakty, ktoré sú využiteľné
v praxi. Prítomnosť Francúzsko-slovenskej obchodnej komory na Slovensku na niektorých
prednáškach taktiež zabezpečuje študentom možnosť byť v centre diania francúzskeho
obchodu na Slovensku.
Okrem tohto podujatia sú v rámci francúzskeho programu organizované rôzne iné konferencie
a prednášky s francúzskymi profesormi, kde majú študenti možnosť dozvedieť sa viac z praxe
a z diania na zahraničnom trhu.
Študenti FM UK v Bratislave taktiež aktívne participujú na manažérskych a business súťažiach
pre študentov vysokých škôl so zameraním na ekonomické a manažérske štúdiá, ktoré majú v
zahraničí dlhoročnú tradíciu. Súťaže sú zvyčajne organizované renomovanými univerzitami
alebo úspešnými obchodnými spoločnosťami. Fakulta managementu taktiež dlhodobo
participuje na realizácii súťaže v strategickom riadení firiem, ktorá má názov “Global
Management Challenge”. Global Management Challenge je súťaž študentských a
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zamestnaneckých tímov v strategickom riadení firiem. Jednotlivé tímy musia preukázať
schopnosť riadiť a rozvíjať virtuálne firmy a zvyšovať ich hodnotu.
Významnou súčasťou štúdia na magisterskom stupni je aj prax. Študent si organizáciu, v ktorej
bude prax absolvovaná, vyberá samostatne, prípadne na základe odporúčania príslušného
študijného poradcu alebo vedúceho príslušnej katedry. Výber organizácie ako aj vykonávaných
pracovných činností má korešpondovať s blokom povinných predmetov v rámci študijného
programu Manažment. Minimálna dĺžka praxe je 9 týždňov. Prax je možné absolvovať
kedykoľvek v priebehu 4. a 5. ročníka štúdia, najneskôr však do termínu, ktorý je stanovený
učebným plánom.
Doktorandské štúdium v študijných odboroch 3.3.15. manažment a 3.3.22. podnikový
manažment v oboch formách je pod garanciou profesorov a docentov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj
teórie ale i VVČ v predmetnej oblasti. Prepojenie poznatkov teórie s praxou kompletizujú
prednášky popredných manažérov z tohto prostredia. Študenti majú i z tohto uhla pohľadu
ozrejmený význam vedeckých poznatkov pre riešenie problémov praxe. Výber hosťujúceho
lektora, ako odborníka v predmetnej oblasti, je v kompetencii gestorov predmetov. Na
pravidelnom pedagogickom procese napr. dlhodobo participuje Mgr. Martin Šuster, PhD.,
lektor povinného predmetu Ekonómia, ktorý pôsobí vo funkcii riaditeľa odboru výskumu
v Národnej banke Slovenska.
Vedecko-vzdelávacia orientácia doktorandov, za účinnej podpory školiteľov, je orientovaná na
aktuálne trendy v globálnom prostredí. Kľúčovým sa stáva snaha o participáciu odborníkov (aj
z rôznych krajín) na rovnakom projekte, premena tzv. lokálneho myslenia a aktivít s tým
spojených v myslenie globálne je pretrvávajúcim cieľom. Vo vzdelávacom systéme aj na
doktorandskom štúdiu dochádza k posunu od individualisticky zameraných aktivít smerom
k tímovému riešeniu odborných problematík. Práve schopnosť tímového riešenia problémov si
vyžaduje prax a viesť k takej kooperácii je potrebné už v príprave manažérov na svoje posty.
Podporované sú spoločné vedecké aktivity a teda i publikačná činnosťami spolu so
zahraničnými doktorandmi, resp. s absolventmi doktorandského štúdia na FM UK. Rozvoju
multikultúrnych kompetencií ako i odbornému rastu napomáha i možnosť zúčastniť sa
zahraničných mobilít – v r. 2015 túto možnosť využil napr. Mgr. Jakub Žilinčan, pôsobiaci na
National University of Ireland, Dublin.
Samotní doktorandi (slovenskí i zahraniční) svojimi praktickými skúsenosťami z pôsobenia v
úspešných firmách obohacujú výučbu na nižších stupňoch štúdia. Je treba oceniť, že predávať
odborné znalosti a skúsenosti na seba prevzali aj v r. 2015 viacerí externí doktorandi, manažéri
úspešných firiem na Slovensku. Takáto aktivita je zo strany všetkých študentov veľmi pozitívne
ohodnotená.
Úspešné prepájanie teórie a praxe vo vedecko-výskumných prácach doktorandov dokumentuje
napr. dizertačná práca M. Jakubéciho „Využitie prostriedkov umelej inteligencie na akciových
trhoch“, ktorej Guvernér NBS Jozef Makúch udelil cenu guvernéra NBS. Ďalším príkladom
úspešneho prepojenia teórie s reálnymi potrebami praxe je pôsobenie doktorandov FM v
projektoch: T. Kaščák - projekt SUPER ERASMUS+2015-1-SK01-KA203-008915 - Podpora
podnikateľskej životaschopnosti startupov, Miroslava Uhnák - projekt INKLUPOD - APVV14-0647 - Rozvoj inkluzivity podnikania vybraných znevýhodnených skupín na Slovensku:

22

pragmatický prístup [Development of inclusive entrepreneurship of selected disadvantaged
groups in Slovakia: a pragmatic approach] (INCLUENT), M. Faďoš - Projekt nadacie VUB c:
2015-3-02/5: Rozvoj a aplikácia metód stochastickej analýzy finančných trhov na reálne
problémy hospodárskej praxe (AMSAFT).
Možno konštatovať, že vedecko-výskumná činnosť doktorandov dosahuje medzinárodné
štandardy. Doktorandi FM pôsobia taktiež ako spoluriešitelia vo výskumných tímoch - v r. 2015
participovali pod vedením skúsených pedagógov na projektoch VEGA, ďalej 4 denní
doktorandi (Kohnová L., Kravec P., Papík M, Smolka S.) získali granty pre doktorandov a
mladých vedeckých pracovníkov Univerzity Komenského.
Denní ako i externí doktorandi sú každoročne aktívnymi účastníkmi viacerých domácich i
zahraničných vedeckých konferencií (napr. Čechy - Praha, Brno, Rakúsko, Dánsko, Anglicko).
Avšak taktiež spoluparticipujú na organizovaní takýchto medzinárodných konferencií, čím v
očiach odbornej verejnosti šíria dobré meno FM. Do pozornosti je potrebné v tejto súvislosti
dať organizovanie medzinárodnej odbornej konferencie v spolupráci s Občianským združením
BPUGTM Slovensko, Slovenskou asociáciou procesného riadenia (SAPRIA), EuroCloud
Slovakia vo Vrátnej doline na tému -”Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a
výkonnosti”, na ktorom sa doktorandi FM spolupodiaľali (M. Drahošová). Konferencia sa
konala pod záštitou ministra hospodárstva Slovenskej republiky. Doktorandi ako i pedagogickí
pracovníci FM aj na tomto podujatí prezentovali výsledky svojej VVČ. Doktorandi tak denní
ako i externí – zahraničných doktorandov nevynímajúc - svoje príspevky publikujú v
zborníkoch, odborných a vedeckých časopisoch tak samostatne ako i v spolupráci so školiteľmi.
Úroveň a aktuálnosť spracovaných a prezentovaných problematík sa stretá na týchto fórach s
pozitívnou odozvou.
Pri výchove a vzdelávaní budúcich manažérov je neustále kladený dôraz na rozvoj teórie, na
transformáciu získaných poznatkov do praxe, na uplatňovanie nových a moderných metód
výučby, na osobnostný rozvoj každého doktoranda.
Snahou je vychovávať takých odborníkov, ktorí budú rovnocennými členmi nadnárodných
vedecko-výskumných zoskupení, ktorí budú schopní posunúť Slovensko na úroveň európskej
špičky, ktorí uspejú v silnej medzinárodnej konkurencii na poli teórie i praxe. Interkultúrna
kooperácia ostáva pre rozvoj jednotlivca i Slovenska a jeho vedeckého potenciálu kľúčová.
Preto FM UK naďalej podporuje začlenenie sa študentov do medzinárodného vedeckého diania.
Na všetkých stupňoch štúdia umožňuje absolvovať minimálne jednosemestrálnu stáž na
zahraničných univerzitách.
Absolvovaním doktorandského štúdia jednotlivec získava nielen širokú škálu poznatkov,
osvojené nové formy myslenia a konania, ale získava i konkurenčnú výhodu, ktorá mu otvára
cestu v kariérnom raste (potvrdené informácie u slovenských ale i zahraničných absolventoch),
dáva predpoklady byť úspešnejší v konkurenčnom prostredí, viesť firmu k udržateľnému
rozvoju a rastu v duch zachovania zásad etického správania sa. Cieľom FM UK aj
na doktorandskom stupni štúdia stále ostáva zvyšovať kvalitu, upevňovať a zlepšovať svoju
pozíciu v oblasti vzdelávania i vo vedecko-výskumnej práci. Podmienkou je i odborný rast
pedagógov pôsobiacich na FM UK, inovácia obsahu i metód ponúkaných predmetov,
vytváranie priaznivých podmienok pre VVČ. Pridanú hodnotu pedagógov FM tvoria tiež ich
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pobyty na zahraničných univerzitách, kde nielen obohacujú svojimi skúsenosťami vedeckopedagogický proces v hosťujúcej univerzite, ale obohacujú svoj odborný rast, svoju odbornú
kompetentnosť, ktorú po návrate diseminujú na domovskej univerzite, na FM UK. Kvalite
vzdelávania prispievajú i študenti svojimi každoročnými spätnými väzbami na jednotlivé
predmety a na vyučujúcich.
O možnostiach štúdia na FM je možné získať informácie predovšetkým z internetových
zdrojov, v rámci dňa otvorených dverí či na veľtrhu vzdelávania.

3.1. Vnímanie kvality štúdia a poskytovaných služieb na Fakulte
managementu UK – výsledky študentského prieskumu
Prieskum vnímania kvality štúdia a poskytovaných služieb študentom na Fakulte managementu
UK sa uskutočnil v termíne od mája 2015 do júna 2015 v rámci štátnych záverečných skúšok,
pričom hodnotenie a interpretácia výsledkov je každoročne predkladaná v rámci dvoch stupňov
štúdia (bakalársky stupeň štúdia a magisterský stupeň štúdia) a dvoch foriem štúdia (denná
forma štúdia a externá forma štúdia).
BAKALÁRSKY STUPEŇ ŠTÚDIA – denná forma štúdia
Študenti končiaci bakalársky stupeň štúdia na dennej forme štúdia boli dopytovaní ôsmimi
otázkami, pričom jedna bola identifikačná, v ktorej mali zvoliť študijný program (Manažment,
Medzinárodný manažment – francúzsky program, Medzinárodný manažment – nemecký
program, Manažérska informatika).
Účasť tejto skupiny na prieskume dosiahla hodnotu 248 respondentov, pričom ich podiel na
študijnom programe bol nasledovný.

Prvá otázka, ktorá hodnotila jednu z dimenzií kvality poskytovaných služieb, v sebe zahŕňala
tvrdenia týkajúce sa imidžu fakulty, komunikácie a budovania vzťahov s praxou/budovaní
perspektívnych kontaktov, šírenia pozitívnych referencií zo strany študentov na sociálnych
sieťach (ako mimoriadne významnom komunikačnom kanáli v súčasnosti), potvrdení
správnosti pri voľbe fakulty s odstupom niekoľkých rokov a pohľadu študentov na postoje
vedenia fakulty k ochote a pripravenosti diskutovať so študentmi ohľadne kvality
poskytovaného vzdelávania. Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5,
pričom 1 znamenala odpoveď „určite áno“ a 5 „určite nie“. Odpovede na tieto dimenzie sa
pohybovali v intervale od 1,60 po 2,09, čo v slovnom vyjadrení je možné zhodnotiť ako
pozitívne vnímanie týchto dimenzií kvality zo strany študentov. Najlepšie hodnotenie v tomto
súbore dosiahla odpoveď na otázku týkajúcu sa šírenia (pozitívnych) referencií ohľadne štúdia
na FM UK v priestore sociálnych sietí, dá sa teda konštatovať, že respondenti sú spokojní s
výberom fakulty, čo potvrdzujú aj ich ostatné odpovede v tejto otázke. V tabuľkovej forme je
možné túto otázku znázorniť nasledovne.
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Ďalšia otázka hodnotila sadu tvrdení týkajúcu sa hodnotenia úrovne kvality a zabezpečovania
materiálno-technického zabezpečenia štúdia (prostredie školy z hľadiska interiéru a exteriéru,
vybavenie posluchární, stravovacie služby v priestoroch budovy, knižničné služby, internetové,
resp. elektronické služby, služby poskytované predovšetkým študijným oddelením –
poskytovanie informácií týkajúcich sa študijných povinností a organizácie štúdia, služby
poskytované študentom týkajúce sa doplnkových, záujmových a mimoškolských aktivít).
Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5, pričom 1 znamenala odpoveď
„veľmi dobré“ a 5 „zlé“. Odpovede na tieto dimenzie sa pohybovali v intervale od 2,15 po 3,65.
V tejto otázke je nevyhnutné poukázať na skutočnosť, že hodnotenie prostredia
ovplyvniteľného vedením fakulty (napríklad vybavenosť učební) dosiahlo bodovú hranicu
(2,25), ako najlepšie vyhodnotená dimenzia sa týkaja informovanosti o študijných
povinnostiach a organizácii štúdia (hodnota 2,15) a naopak, najhoršie hodnotenie respondenti
udelili prostrediu školy (budova, úprava okolia budovy) a poskytovaným službám v oblasti
stravovania a občerstvenia (situácia v akademickom roku 2015/2016 sa však v oblasti
stravovania zmenila, predpokladáme zlepšenia tohto kritéria, nakoľko návštevnosť jedálne
umiestnenej v suteréne budovy vykazuje už na prvý pohľad vysoké hodnovy, avšak skutočný
stav odhalí až prieskum v akademickom roku 2015/2016). Na margo vyššie uvedených
(pomerne negatívnych hodnôt sledovaných dimenzií) je potrebné zvýrazniť skutočnosť, že
vedenie fakulty nemá v mnohých prípadoch dosah na tieto atribúty prostredia. Respondenti
veľmi pozitívne hodnotili aj úroveň poskytovaných elektronických služieb, avšak rozdiely
medzi vnímaním jednotlivých poskytovaných služieb na úrovni celej fakulty neboli výrazné,
ako je možné vidieť aj z tabuľkého spracovania.

Nasledujúca otázka obsahovala niekoľko tvrdení týkajúcich sa úrovne vzdelávacieho procesu
na fakulte, komplexne za bakalárske štúdium. Túto otázku je možné považovať za
najdôležitejšiu dimenziu kvality poskytovaných služieb, nakoľko ostatné dimenzie na ňu
nadväzujú, resp. ju dopĺňajú a rozvíjajú, avšak ťažisko hodnotenia kvality je práve na tejto
dimenzii. Respondenti mali zhodnotiť kvalitu na desiatich tvrdeniach týkajúcich sa rôznych
pohľadov na úlohy, zodpovednosti a zručnosti pedagógov, ako aj obsahovej stránke a logickej
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nadväznosti ponuky predmetov (povinných, povinne voliteľných a výberových). Študenti mali
ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5, pričom 1 znamenala odpoveď „veľmi dobré“
a 5 „zlé“. Odpovede na tieto dimenzie sa pohybovali v intervale od 1,6 po 2,35. Čo sa týka
pedagógov ako subjektu, ktorý poskytuje študentom významnú bázu poznatkov a informácií,
hodnotenie sa pohybovalo v intervale od 1,82 po 2,21, pričom respondenti najlepšie zhodnotili
ochotu pomôcť a otvorenosť učiteľov vo vzťahu k študentom, ako aj ich odbornosť a
erudovanosť, aj keď rozdiely medzi jednotlivými dimenziami nevykazovali významné rozdiely
a dosiahnuté hodnoty boli približne rovnaké. Z hľadiska interpretácie ponuky predmetov
respondenti zhodnotili ako veľmi dobrú ponuku výberových predmetov (z hľadiska možnosti
výberu a rozmanitosti). Z hľadiska tohto súboru otázok sa s najhorším počtom bodov (2,44)
umiestnila dostupnosť a úroveň študijných materiálov k predmetom. K tomuto je potrebné
zvýrazniť, že do budúcnosti by bolo potrebné tieto dimenzie oddeliť, t.j. hodnotiť zvlášť
dostupnosť (ktorá by sa mohla zvýšiť a zintenzívniť napríklad využívaním e-learningu) a zvlášť
úroveň študijných materiálov. Tabuľkový prehľad tejto otázky je nasledovný.

Otázka číslo 5 skúmala úroveň partnerstiev s externými inštitúciami (prednášatelia z praxe,
praktické aspekty obohacujúce teoretické poznatky), ktorých cieľom je obohatiť štúdium.
Otázka pozostávala z troch tvrdení, pričom jedným z nich bola aj ponuka, možnosti a podpora
študijných pobytov v zahraničí (predovšetkým Erasmus). Študenti mali ohodnotiť uvedené
dimenzie na stupnici od 1 po 5, pričom 1 znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“.
Odpovede na tieto dimenzie sa pohybovali v intervale od 1,27 po 2,16. Vzhľadom na počet
vyslaných študentov na zahraničné študijné pobyty, respondenti najpozitívnejšie hodnotili
práve dimenziu týkajúcu sa možnosti vycestovať na takýto pobyt. Ponuka prednášok, resp.
prednášateľov z praxe na fakulte je zo strany študentov vnímaná veľmi pozitívne, o niečo horšie
hodnotenie dosiahla úroveň spolupráce fakulty pri praktickom nastavení jednotlivých
predmetov (avšak rozdiel vo vnímaní nedosahoval výrazné odlišnosti). V nasledujúcej tabuľke
sú vyjadrené hodnoty za túto sadu otázok.
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Ďalšia otázka analyzovala úroveň študentských a mimoškolských aktivít popri samotnom
štúdiu na fakulte. Ako bolo vyššie uvedené, táto otázka skúma dimenziu, ktorá rozširuje, resp.
nadväzuje sa dimenzie samotného poskytovaného vzdelávania. Respondenti sa mali vyjadriť k
tvrdeniam, ktoré sa týkali spektra ponúkaných študentských a iných mimoškolských aktivít,
ponuky spolkov, ktoré študentom núkajú členstvo v priebehu štúdia, kultúry fakulty (s ohľadom
na budovanie vzťahov a kontaktov na úrovni študentov, absolventov, pedagógov a externých
spolupracovníkov). Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5, pričom 1
znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“. Odpovede na tieto dimenzie sa pohybovali v
intervale od 1,94 po 2,14. Opäť je potrebné poukázať na pomerne malé rozpätie medzi
jednotlivými tvrdeniami – respondenti najlepšie zhodnotili ponuku študentských spolkov a
organizácií, do ktorých sa dá počas štúdia aktívne zapájať, viď. tabuľkové spracovanie.

Predmetom predposlednej otázky bol pokus o objektívne zhodnotenie trinástich schopností a
zručností, ktoré študenti nadobudli vďaka štúdiu na FM UK. Medzi schopnosti a zručnosti boli
zaradené tie, ktoré sú pre manažérov na rôznych úrovniach riadenia v súčasnosti najviac
aktuálne (schopnosť uvažovať a učiť sa; schopnosť argumentovať a presviedčať, resp. asertivita
v komunikácii; schopnosť samostatného štúdia, resp. vyhľadávať zdroje nad rámec povinnej
literatúry; kritické myslenie, resp. schopnosť spochybňovať, preverovať, nepodliehať prvému
dojmu; kreativita a kreatívne myslenie; analytické myslenie, resp. zachytiť, štruktúrovať a
pochopiť informácie; schopnosť zhodnotiť situáciu – komplexne, na základe syntézy viacerých
faktorov; logika, logické myslenie; technologické a IT zručnosti, práca s rôznym špecifickým
hardvérom a softvérom; tímová práca, resp. kooperatívnosť; prezentačné alebo komunikačné
zručnosti; zákaznícka orientácia, schopnosť pochopiť zákazníka, resp. empatia, vnímanie
kontextu a manažment času a úloh. Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1
po 5, pričom 1 znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“. Odpovede na tieto dimenzie sa
pohybovali v intervale od 1,85 po 2,32. Zručnosť, ktorú študenti zo svojho pohľadu zhodnotili
ako najlepšiu, bola tímová práca a kooperatívnosť (s hodnotou 1,85). Aj pri vyhodnotení tejto
dimenzie kvality poskytovaných vzdelávacích služieb na FM UK je však nutné poukázať na
približne vyrovnané vnímanie jednotlivých dimenzií a malé rozdiely medzi nimi, čo je
východiskom pre komplexnú osobnosť absolventa FM UK. V nižšie uvedenej tabuľke sú
obsiahnuté hodnoty za tento súbor otázok.
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V poslednej otázke sa hodnotil počet spolužiakov, s ktorými má respondent vybudovaný nejaký
typ vzťahu, ktorý má v záujme udržiavať a rozvíjať aj po skončení bakalárskeho stupňa štúdia.
Táto otázka nehodnotí primárne kvalitu poskytovaného vzdelávania, avšak aj v rámci
vzdelávacích služieb sa „zákazníci“ (v tomto prípade študenti) navzájom ovplyvňujú a do
veľkej miere ovplyvňujú samotnú kvalitu poskytovaného vzdelávania. Študenti mali zhodnotiť
uvedený počet percentom z ročníka, ktorého je študentom (škála od 1 do 10 znamená v
percentách od 10 percent do 100 percent). Odpovede na tieto dimenzie sa pohybovali v intervale
od 3,50 po 4,91. Respondenti chcú aj po skončení bakalárskeho stupňa štúdia udržiavať a
naďalej rozvíjať vzťahy s viac než 40 percentami spolužiakov z ročníka, viď. nasledujúca
tabuľka.

BAKALÁRSKY STUPEŇ ŠTÚDIA – externá forma štúdia
Študenti končiaci bakalársky stupeň štúdia na externej forme štúdia boli dopytovaní siedmimi
otázkami, pričom jedna bola identifikačná, v ktorej mali zvoliť študijný program (Manažment,
Manažérska informatika).
Účasť tejto skupiny na prieskume dosiahla hodnotu 250 respondentov, pričom ich podiel na
študijných programoch na externej forme štúdia bol nasledovný.

Prvá otázka, ktorá hodnotila jednu z dimenzií kvality poskytovaných služieb, v sebe zahŕňala
tvrdenia týkajúce sa imidžu fakulty, komunikácie a budovania vzťahov s praxou, šírenia
pozitívnych referencií zo strany študentov na sociálnych sieťach (ako mimoriadne významnom
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komunikačnom kanáli v súčasnosti), potvrdení správnosti pri voľbe fakulty s odstupom
niekoľkých rokov a pohľadu študentov na postoje vedenia fakulty k ochote a pripravenosti
diskutovať so študentmi ohľadne kvality poskytovaného vzdelávania. Študenti mali ohodnotiť
uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5, pričom 1 znamenala odpoveď „určite áno“ a 5 „určite
nie“. Odpovede na tieto dimenzie sa pohybovali v intervale od 1,74 po 2,06, čo v slovnom
vyjadrení je možné aj na externej forme štúdia zhodnotiť ako pozitívne vnímanie týchto
dimenzií kvality zo strany študentov. Najlepšie hodnotenie v tomto súbore dosiahla odpoveď
na otázku týkajúcu sa správnosti rozhodnutia pri výbere univerzity/vysokej školy, a teda
respondenti sú spokojní s výberom fakulty, čo potvrdzujú aj ich ostatné odpovede v tejto otázke
(identická situácia ako v prípade dennej formy štúdia). Respondenti boli v prevažnej miere
presvedčení o ochote vedenia fakulty diskutovať so zástupcami študentov ohľadne kvality,
avšak v tomto súbore tvrdení dosiahlo toto najnižšiu hodnotu (2,06). V tabuľkovej forme je
možné túto otázku znázorniť nasledovne.

Ďalšia otázka hodnotila sadu tvrdení týkajúcu sa hodnotenia úrovne kvality a zabezpečovania
materiálno-technického zabezpečenia štúdia (prostredie školy z hľadiska interiéru a exteriéru,
vybavenie posluchární, stravovacie služby v priestoroch budovy, knižničné služby, internetové,
resp. elektronické služby, služby poskytované predovšetkým študijným oddelením –
poskytovanie informácií týkajúcich sa študijných povinností a organizácie štúdia, služby
poskytované študentom týkajúce sa doplnkových, záujmových a mimoškolských aktivít).
Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5, pričom 1 znamenala odpoveď
„veľmi dobré“ a 5 „zlé“. Odpovede na tieto dimenzie sa pohybovali v intervale od 1,90 po 2,72.
V tejto otázke je nevyhnutné poukázať na skutočnosť, že hodnotenie prostredia
ovplyvniteľného vedením fakulty (napríklad vybavenosť učební) dosiahlo veľmi dobrú bodovú
hranicu – rovnako sa umiestnili poskytované elektronické služby a informovanosť o
povinnostiach a organizácii štúdia, a naopak, najhoršie hodnotenie respondenti udelili
prostrediu školy (budova, úprava okolia budovy) – avšak tu je potrebné zvýrazniť skutočnosť,
že vedenie fakulty nemá v mnohých prípadoch dosah na tieto atribúty prostredia. Opätovne je
potrebné poukázať na minimálne rozdiely vnímania dimenzií materiálno-technického
vybavenia, ako je možné vidieť aj z tabuľkového vyjadrenia.
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Nasledujúca otázka obsahovala niekoľko tvrdení týkajúcich sa úrovne vzdelávacieho procesu
na fakulte, komplexne za bakalárske štúdium. Túto otázku je možné považovať za
najdôležitejšiu dimenziu kvality poskytovaných služieb, nakoľko ostatné dimenzie na ňu
nadväzujú, resp. ju dopĺňajú a rozvíjajú, avšak ťažisko hodnotenia kvality je práve na tejto
dimenzii. Respondenti mali zhodnotiť kvalitu na desiatich tvrdeniach týkajúcich sa rôznych
pohľadov na úlohy, zodpovednosti a zručnosti pedagógov, ako aj obsahovej stránke a logickej
nadväznosti ponuky predmetov. Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1 po
5, pričom 1 znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“. Odpovede na tieto dimenzie sa
pohybovali v intervale od 1,52 po 2,22. Čo sa týka pedagógov ako subjektu, ktorý poskytuje
študentom významnú bázu poznatkov a informácií, hodnotenie sa pohybovalo v intervale od
1,52 po 2,14, pričom respondenti študujúci externou formou štúdia najlepšie zhodnotili
odbornosť a erudovanosť pedagógov fakulty. Z hľadiska interpretácie ponuky predmetov
respondenti zhodnotili ako dobrú obsahovú a logickú nadväznosť predmetov, ako aj náročnosť
a obsahový prínos práce počas semestra. Z hľadiska tohto súboru otázok sa aj v prípade externej
formy štúdia s najhorším počtom bodov (2,22) umiestnila dostupnosť a úroveň študijných
materiálov k predmetom. Tabuľkový prehľad tejto otázky je nasledovný.

Nasledujúca otázka bola odlišná ako v prípade dennej formy štúdia, nakoľko skúmala
zabezpečenie zamestnania popri, resp. po ukončení bakalárskeho stupňa štúdia. Otázka
pozostávala zo siedmich tvrdení, pričom viac ako polovica respondentov (56 percent
respondentov) uviedla, že bude pokračovať v práci z pred nástupu na bakalárske štúdium
(poukazujeme na skutočnosť, že by bolo zaujímavé sledovať oblasť, v ktorej študenti pracujú).
Ani jeden respondent neuviedol, že prácu zabezpečenú nemá, avšak ani si ju aktívne nehľadá.
Osem percent respondentov uviedlo, že majú vlastný podnikateľský nápad, resp. uskutočňujú
vlastnú podnikateľskú činnost. V nasledujúcej tabuľke sú vyjadrené hodnoty za túto sadu
otázok.
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Predmetom predposlednej otázky bol pokus o objektívne zhodnotenie trinástich schopností a
zručností, ktoré študenti nadobudli vďaka štúdiu na FM UK. Medzi schopnosti a zručnosti boli
zaradené tie, ktoré sú pre manažérov na rôznych úrovniach riadenia v súčasnosti najviac
aktuálne (schopnosť uvažovať a učiť sa; schopnosť argumentovať a presviedčať, resp. asertivita
v komunikácii; schopnosť samostatného štúdia, resp. vyhľadávať zdroje nad rámec povinnej
literatúry; kritické myslenie, resp. schopnosť spochybňovať, preverovať, nepodliehať prvému
dojmu; kreativita a kreatívne myslenie; analytické myslenie, resp. zachytiť, štruktúrovať a
pochopiť informácie; schopnosť zhodnotiť situáciu – komplexne, na základe syntézy viacerých
faktorov; logika, logické myslenie; technologické a IT zručnosti, práca s rôznym špecifickým
hardvérom a softvérom; tímová práca, resp. kooperatívnosť; prezentačné alebo komunikačné
zručnosti; zákaznícka orientácia, schopnosť pochopiť zákazníka, resp. empatia, vnímanie
kontextu a manažment času a úloh. Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1
po 5, pričom 1 znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“. Odpovede na tieto dimenzie sa
pohybovali v intervale od 1,97 po 4,66. Zručnosť, ktorú študenti zo svojho pohľadu zhodnotili
ako najlepšiu, bola tímová práca a kooperatívnosť (s hodnotou 1,97). Aj pri vyhodnotení tejto
dimenzie kvality poskytovaných vzdelávacích služieb na FM UK je však nutné poukázať na
približne vyrovnané vnímanie jednotlivých dimenzií a malé rozdiely medzi nimi, čo je
východiskom pre komplexnú osobnosť absolventa FM UK (s výnimkou technologických a IT
zručností, ktorú študenti zo svojho subjektívneho pohľadu zhodnotili na pomerne nízkej úrovni
dosiahnutého skóre). V nižšie uvedenej tabuľke sú obsiahnuté hodnoty za tento súbor otázok.
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V poslednej otázke sa hodnotil počet spolužiakov, s ktorými má respondent vybudovaný nejaký
typ vzťahu, ktorý má v záujme udržiavať a rozvíjať aj po skončení bakalárskeho stupňa štúdia.
Táto otázka nehodnotí primárne kvalitu poskytovaného vzdelávania, avšak aj v rámci
vzdelávacích služieb sa „zákazníci“ (v tomto prípade študenti) navzájom ovplyvňujú a do
veľkej miery ovplyvňujú aj výsledný efekt v rámci kvality poskytovaného vzdelávania.
Študenti mali zhodnotiť uvedený počet percentom z ročníka, ktorého je študentom (škála od 1
do 10 znamená v percentách od 10 percent do 100 percent). Odpovede na tieto dimenzie sa
pohybovali v intervale od 3,77 po 4,70. Respondenti chcú aj po skončení bakalárskeho stupňa
štúdia udržiavať a naďalej rozvíjať vzťahy s viac než 35 percentami spolužiakov z ročníka, viď.
nasledujúca tabuľka.

Záverom je potrebné poukázať na významnú skutočnosť, že pri komparácii hodnotenia
študentského vnímania kvality štúdia a poskytovaných služieb na FM UK na bakalárskom
stupni štúdia (denná forma štúdia vs. externá forma štúdia), neboli zaznamenené výrazné
rozdiely medzi dennou formou štúdia a externou formou štúdia. Je preto možné konštatovať,
že obe formy štúdia sú rovnocenné, zo strany vedenia fakulty, pedagógov, administratívnych
pracovníkov je im venovaná identická, náležitá pozornosť.
MAGISTERSKÝ STUPEŇ ŠTÚDIA – denná forma štúdia
Študenti končiaci magisterský stupeň štúdia na dennej forme štúdia boli dopytovaní dvanástimi
otázkami, pričom jedna bola identifikačná, v ktorej mali zvoliť študijný program a blok štúdia
(Manažment – Financie, Manažment – Marketing, Manažment – Informačné systémy,
Manažment – Personálny manažment, Manažment – Strategický manažment, Medzinárodný
manažment).
Účasť tejto skupiny na prieskume dosiahla hodnotu 283 respondentov, pričom ich podiel na
študijnom programe a bloku štúdia bol nasledovný.

Prvá otázka, ktorá hodnotila jednu z dimenzií kvality poskytovaných služieb, v sebe zahŕňala
tvrdenia týkajúce sa imidžu fakulty, komunikácie a budovania vzťahov s praxou, šírenia
pozitívnych referencií zo strany študentov na sociálnych sieťach (ako mimoriadne významnom
komunikačnom kanáli v súčasnosti), potvrdení správnosti pri voľbe fakulty s odstupom
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niekoľkých rokov a pohľadu študentov na postoje vedenia fakulty k ochote a pripravenosti
diskutovať so študentmi ohľadne kvality poskytovaného vzdelávania. Študenti mali ohodnotiť
uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5, pričom 1 znamenala odpoveď „určite áno“ a 5 „určite
nie“. Odpovede na tieto dimenzie sa pohybovali v intervale od 1,50 po 1,88, čo v slovnom
vyjadrení je možné zhodnotiť ako pozitívne vnímanie týchto dimenzií kvality zo strany
študentov. Najlepšie hodnotenie v tomto súbore dosiahla odpoveď na otázku týkajúcu sa šírenia
pozitívnych referencií na sociálnych sieťach a svojmu bezprostrednému okoliu. Táto skupina
respondentov je spokojná s výberom fakulty (rozdiel niekoľko stotín bodov v porovnaní s
ochotou šíriť pozitívne referencie), čo potvrdzujú aj ich ostatné odpovede v tejto otázke. V
tabuľkovej forme je možné túto otázku znázorniť nasledovne.

Ďalšia otázka hodnotila sadu tvrdení týkajúcu sa hodnotenia úrovne kvality a zabezpečovania
materiálno-technického zabezpečenia štúdia (prostredie školy z hľadiska interiéru a exteriéru,
vybavenie posluchární, stravovacie služby v priestoroch budovy, knižničné služby, internetové,
resp. elektronické služby, služby poskytované predovšetkým študijným oddelením –
poskytovanie informácií týkajúcich sa študijných povinností a organizácie štúdia, služby
poskytované študentom týkajúce sa doplnkových, záujmových a mimoškolských aktivít).
Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5, pričom 1 znamenala odpoveď
„veľmi dobré“ a 5 „zlé“. Odpovede na tieto dimenzie sa pohybovali v intervale od 2,03 po 3,29.
V tejto otázke je nevyhnutné poukázať na skutočnosť, že hodnotenie prostredia
ovplyvniteľného vedením fakulty (napríklad vybavenosť učební) dosiahlo druhú najlepšiu
bodovú hranicu (2,04), a naopak, najhoršie hodnotenie respondenti udelili prostrediu školy
(budova, úprava okolia budovy) a službám občerstvenia a stravovania (pri stravovaní aj v tomto
prípade platí záver, ktorý bol uvedený vyyšie a týkal sa skutočne problematického obdobia so
stravovacími službami v priestoroch jednálne, ktoré sa však podstatným spôsobom zlepšili) –
avšak tu je potrebné zvýrazniť skutočnosť, že vedenie fakulty nemá v mnohých prípadoch
dosah na tieto atribúty prostredia. Respondenti dobre zhodnotili aj úroveň poskytovaných
elektronických služieb (najlepšia hodnota v tomto súbore otázok), avšak rozdiely medzi
vnímaním jednotlivých poskytovaných služieb na úrovni celej fakulty neboli výrazné, ako je
možné vidieť aj z tabuľkového vyjadrenia.
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Ďalšia otázka obsahovala niekoľko tvrdení týkajúcich sa úrovne vzdelávacieho procesu na
fakulte, komplexne za magisterské štúdium. Túto otázku je možné považovať za najdôležitejšiu
dimenziu kvality poskytovaných služieb, nakoľko ostatné dimenzie na ňu nadväzujú, resp. ju
dopĺňajú a rozvíjajú, avšak ťažisko hodnotenia kvality je práve na tejto dimenzii. Respondenti
mali zhodnotiť kvalitu na desiatich tvrdeniach týkajúcich sa rôznych pohľadov na úlohy,
zodpovednosti a zručnosti pedagógov, ako aj obsahovej stránke a logickej nadväznosti ponuky
predmetov (povinných, povinne voliteľných a výberových). Študenti mali ohodnotiť uvedené
dimenzie na stupnici od 1 po 5, pričom 1 znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“.
Odpovede na tieto dimenzie sa pohybovali v intervale od 1,60 po 2,17. Čo sa týka pedagógov
ako subjektu, ktorý poskytuje študentom významnú bázu poznatkov a informácií, hodnotenie
sa pohybovalo v intervale od 1,60 po 2,16, pričom respondenti najlepšie zhodnotili úroveň
podnecovania pedagógov k tímovým prácam a k spolupráci medzi študenmi (magisterský
stupeň štúdia špecializáciu v rámci blokov poskytuje vhodný priestor pre tímovú prácu), na
druhom mieste sa umiestnila ochota pomôcť a otovrenosť učiteľov smerom k študentom a na
treťom mieste odbornosť a erudovanosť pedagógov fakulty. Z hľadiska interpretácie ponuky
predmetov respondenti zhodnotili ponuku výberových predmetov na dobrej úrovni (z hľadiska
možnosti výberu a rozmanitosti). Z hľadiska tohto súboru otázok sa s najhorším počtom bodov
(2,17) umiestnila dostupnosť a úroveň študijných materiálov k jednotlivým predmetom.
Tabuľkový prehľad tejto otázky je nasledovný.

Otázka, ktorá do určitej miery nadväzovala na predchádzajúcu, a ktorá bola špecifická pre
magisterský stupeň štúdia, sa týkala skúmania úrovne bloku (resp. špecializácie na vybranú
funkčnú oblasť manažmentu). Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1 po
5, pričom 1 znamenala odpoveď „áno, úplne“ a 5 „nie“. Odpovede na tieto dimenzie sa
pohybovali v intervale od 1,74 po 2,05. Uvedené hodnoty je možné interpretovať spôsobom, že
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respondenti sú do veľkej miery presvedčení, že špecializácia, ktorú si zvolili, ich pripravila na
budúce pracovné uplatnenie, obohatila ich po vedomostnej stránke, ako aj splnila ich
očakávania. Tento súbor otázok je však z hľadiska hodnotenia kvality pomerne problematický,
nakoľko premenné, ktoré vstupujú do hodotenia sú ešte viac subjektívne ako v prípade iných
otázok (očakávania respondentov), resp. až výkon budúceho povolania určí správnosť a
opodstatnenosť tohto tvrdenia. Vo forme tabuľky sú výsledky pre túto sadu otázok nasledovné.

Otázka číslo 6 skúmala úroveň partnerstiev s externými inštitúciami (prednášatelia z praxe,
praktické aspekty obohacujúce teoretické poznatky), ktorých cieľom je obohatiť štúdium.
Otázka pozostávala z troch tvrdení, pričom jedným z nich bola aj ponuka, možnosti a podpora
študijných pobytov v zahraničí (predovšetkým Erasmus). Študenti mali ohodnotiť uvedené
dimenzie na stupnici od 1 po 5, pričom 1 znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“.
Odpovede na tieto dimenzie sa pohybovali v intervale od 1,45 po 2,24. Vzhľadom na počet
vyslaných študentov na zahraničné študijné pobyty, respondenti najpozitívnejšie hodnotili
práce dimenziu týkajúcu sa možnosti vycestovať na takýto pobyt. Ponuka prednášok, resp.
prednášateľov z praxe na fakulte je zo strany študentov vnímaná veľmi pozitívne, o niečo horšie
hodnotenie dosiahla úroveň spolupráce fakulty pri praktickom nastavení jednotlivých
predmetov. V nasledujúcej tabuľke sú vyjadrené hodnoty za túto sadu otázok.

Respondenti boli dopytovaní otázkou, ktorá sa týkala existujúcej možnosti počas štúdia
nadobudnúť praktické skúsenosti – vyšpecifikované prácou v konkrétnej organizácii, prácou na
projektoch v praxi, pričom si mohli zvoliť jednu možnosť – viď. tabuľkové spracovanie. Viac
ako polovica respondentov vyjadrila úplnú spojnosť, nakoľko takúto možnosť mali, a aj ju
reálne využili. Malým percentuálnym zastúpením boli respondenti, ktorí buď mali možnosť
získať praktické skúsenosti už počas štúdia, avšak nenačerpali ich zo svojho pohľadu dostatok,
ako aj respondenti, ktorí takúto možnosť nemali (23 respondentov reprezentujúcich osem
percent).
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Otázka, ktorá bezprostredne nadväzovala na predchádzajúce, sa týkala získania pracovných
skúseností, avšak s akcentom na zvolený blok (špecializáciu) na magisterskom štúdiu.
Respondenti mali na výber z troch možností – „áno“, „čiastočne“, „nie“. Pozitívne je možné
hodnotiť skutočnosť, že len osem percent respondentov zo svojho pohľadu nezískalo pracovné
skúsenosti v tej funkčnej oblasti manažmentu, na ktorú sa sústredili v rámci magisterského
stupňa štúdia. Vo forme tabuľky sú odpovede reprezentované týmito hodnotami.

Nakoľko väčšina študentov po absolvovaní magisterského stupňa štúdia nájde uplatnenie na
rôznych stupňoch riadenia, v nasledujúcej otázke bola pozornosť venovaná zabezpečeniu
pracovného miesta po ukončení štúdia. Respondenti si mohli zvoliť jednu zo siedmich
odpovedí. Najväčšie percento respondentov uviedlo, že pracovné miesto zabezpečené majú,
nakoľko v danej organizácii pracujú istý čas (počas štúdia). Najmenej respondentov (11)
uviedlo, že prácu zabezpečenú nemajú, avšak ani si ju aktívne nehľadajú. Pozitívne je možné
hodnotiť aj skutočnosť, že 12 respondentov (reprezentujúcich štyri percentá) uviedlo, že majú
vlastný podnikateľský nápad, resp. vlastnú podnikateľskú činnosť, aj keď tento počet
respondentov by mohol vykazovať vyššiu hodnotu – viď. nasledujúca tabuľka.

Nasledujúca otázka analyzovala úroveň študentských a mimoškolských aktivít popri samotnom
štúdiu na fakulte. Táto otázka skúma dimenziu, ktorá rozširuje, resp. nadväzuje sa dimenzie
samotného poskytovaného vzdelávania. Respondenti sa mali vyjadriť k tvrdeniam, ktoré sa
týkali spektra ponúkaných študentských a iných mimoškolských aktivít, ponuky spolkov, ktoré
študentom núkajú členstvo v priebehu štúdia, kultúry fakulty (s ohľadom na budovanie vzťahov
a kontaktov na úrovni študentov, absolventov, pedagógov a externých spolupracovníkov).
Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5, pričom 1 znamenala odpoveď
„veľmi dobré“ a 5 „zlé“. Odpovede na tieto dimenzie sa pohybovali v intervale od 1,95 po 2,17.
Respondenti najlepšie zhodnotili kultúru fakulty vo vzťahu k budovaniu a rozvíjaniu vzťahov
a kontaktov medzi študentmi, absolventmi, pedagógmi a externými spolupracovníkmi, viď.
tabuľkové spracovanie.
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Predmetom predposlednej otázky bol pokus o objektívne zhodnotenie trinástich schopností a
zručností, ktoré študenti nadobudli vďaka štúdiu na FM UK. Medzi schopnosti a zručnosti boli
zaradené tie, ktoré sú pre manažérov na rôznych úrovniach riadenia v súčasnosti najviac
aktuálne (schopnosť uvažovať a učiť sa; schopnosť argumentovať a presviedčať, resp. asertivita
v komunikácii; schopnosť samostatného štúdia, resp. vyhľadávať zdroje nad rámec povinnej
literatúry; kritické myslenie, resp. schopnosť spochybňovať, preverovať, nepodliehať prvému
dojmu; kreativita a kreatívne myslenie; analytické myslenie, resp. zachytiť, štruktúrovať a
pochopiť informácie; schopnosť zhodnotiť situáciu – komplexne, na základe syntézy viacerých
faktorov; logika, logické myslenie; technologické a IT zručnosti, práca s rôznym špecifickým
hardvérom a softvérom; tímová práca, resp. kooperatívnosť; prezentačné alebo komunikačné
zručnosti; zákaznícka orientácia, schopnosť pochopiť zákazníka, resp. empatia, vnímanie
kontextu a manažment času a úloh. Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1
po 5, pričom 1 znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“. Odpovede na tieto dimenzie sa
pohybovali v intervale od 1,70 po 2,80. Zručnosť, ktorú študenti zo svojho pohľadu zhodnotili
ako najlepšiu, bola tímová práca a kooperatívnosť (s hodnotou 1,70). Aj pri vyhodnotení tejto
dimenzie kvality poskytovaných vzdelávacích služieb na FM UK je však nutné poukázať na
približne vyrovnané vnímanie jednotlivých dimenzií a malé rozdiely medzi nimi, čo je
východiskom pre komplexnú osobnosť absolventa FM UK. V nižšie uvedenej tabuľke sú
obsiahnuté hodnoty za tento súbor otázok.

V poslednej otázke sa hodnotil počet spolužiakov, s ktorými má respondent vybudovaný nejaký
typ vzťahu, ktorý má v záujme udržiavať a rozvíjať aj po skončení magisterského stupňa štúdia.
Študenti mali zhodnotiť uvedený počet percentom z ročníka, ktorého je študentom (škála od 1
do 10 znamená v percentách od 10 percent do 100 percent). Odpovede na tieto dimenzie sa
pohybovali v intervale od 3,84 po 5,20. Respondenti chcú aj po skončení bakalárskeho stupňa
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štúdia udržiavať a naďalej rozvíjať vzťahy s takmer 40 percentami spolužiakov z ročníka a viac
než polovicu všetkých spolužiakov poznajú po mene, viď. nasledujúca tabuľka.

MAGISTERSKÝ STUPEŇ ŠTÚDIA – externá forma štúdia
Študenti končiaci magisterský stupeň štúdia na externej forme štúdia boli dopytovaní deviatimi
otázkami, pričom jedna bola identifikačná, v ktorej mali zvoliť blok štúdia, resp. kombináciu
blokov štúdia (Marketing + Financie, Personálny manažment + Financie, Marketing +
Strategický manažment, Strategický manažment + Informačné systémy).
Účasť tejto skupiny na prieskume dosiahla hodnotu 260 respondentov, pričom ich podiel na
bloku štúdia a študijnej skupine bol nasledovný.

Prvá otázka, ktorá hodnotila jednu z dimenzií kvality poskytovaných služieb, v sebe zahŕňala
tvrdenia týkajúce sa imidžu fakulty, komunikácie a budovania vzťahov s praxou, šírenia
pozitívnych referencií zo strany študentov na sociálnych sieťach (ako mimoriadne významnom
komunikačnom kanáli v súčasnosti), potvrdení správnosti pri voľbe fakulty s odstupom
niekoľkých rokov a pohľadu študentov na postoje vedenia fakulty k ochote a pripravenosti
diskutovať so študentmi ohľadne kvality poskytovaného vzdelávania. Študenti mali ohodnotiť
uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5, pričom 1 znamenala odpoveď „určite áno“ a 5 „určite
nie“. Odpovede na tieto dimenzie sa pohybovali v intervale od 1,52 po 1,96, čo v slovnom
vyjadrení je možné zhodnotiť ako pozitívne vnímanie týchto dimenzií kvality zo strany
študentov. Najlepšie hodnotenie v tomto súbore dosiahla odpoveď na otázku týkajúcu sa
správnosti rozhodnutia študovať na FM UK. Táto skupina respondentov je teda spokojná s
výberom fakulty (rozdiel jednej stotiny bodov v porovnaní s ochotou šíriť pozitívne referencie),
čo potvrdzujú aj ich ostatné odpovede v tejto otázke. V tabuľkovej forme je možné túto otázku
znázorniť nasledovne.
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Ďalšia otázka hodnotila sadu tvrdení týkajúcu sa hodnotenia úrovne kvality a zabezpečovania
materiálno-technického zabezpečenia štúdia (prostredie fakulty z hľadiska interiéru a exteriéru,
vybavenie posluchární, stravovacie služby v priestoroch budovy, knižničné služby, internetové,
resp. elektronické služby, služby poskytované predovšetkým študijným oddelením –
poskytovanie informácií týkajúcich sa študijných povinností a organizácie štúdia, služby
poskytované študentom týkajúce sa doplnkových, záujmových a mimoškolských aktivít).
Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5, pričom 1 znamenala odpoveď
„veľmi dobré“ a 5 „zlé“. Odpovede na tieto dimenzie sa pohybovali v intervale od 2,07 po 2,83.
Respondenti najlepšie zhodnotili informovanosť o študijných povinnostiach a organizácii a
poskytované internetové, resp. elektronické služby, avšak aj v tomto prípade rozdiely medzi
vnímaním jednotlivých poskytovaných služieb na úrovni celej fakulty neboli výrazné, ako je
možné vidieť aj z prehľadného tabuľkového vyjadrenia.

Ďalšia otázka obsahovala niekoľko tvrdení týkajúcich sa úrovne vzdelávacieho procesu na
fakulte, komplexne za magisterské štúdium. Respondenti mali zhodnotiť kvalitu na desiatich
tvrdeniach týkajúcich sa rôznych pohľadov na úlohy, zodpovednosti a zručnosti pedagógov,
ako aj obsahovej stránke a logickej nadväznosti ponuky predmetov (povinných, povinne
voliteľných a výberových). Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5,
pričom 1 znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“. Odpovede na tieto dimenzie sa
pohybovali v intervale od 1,49 po 1,95. Čo sa týka pedagógov ako subjektu, ktorý poskytuje
študentom významnú bázu poznatkov a informácií, hodnotenie sa pohybovalo v intervale od
1,49 po 1,94, pričom respondenti najlepšie zhodnotili odbornosť a erudovanosť pedagogických
pracovníkov, na druhom mieste sa umiestnila ochota byť nápomocný a otvorený vo vzťahu k
študentom. Z hľadiska interpretácie ponuky predmetov respondenti zhodnotili na veľmi dobrej
úrovni zameranie a kvalitu obsahu povinných predmetov spolu s ponukou výberových
predmetov. Tabuľkový prehľad tejto otázky je nasledovný.
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Otázka, ktorá do určitej miery nadväzovala na predchádzajúcu, a ktorá bola špecifická pre
magisterský stupeň štúdia, sa týkala skúmania úrovne bloku (resp. špecializácie na vybranú
funkčnú oblasť manažmentu). Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1 po
5, pričom 1 znamenala odpoveď „áno, úplne“ a 5 „nie“. Odpovede na tieto dimenzie sa
pohybovali v intervale od 1,54 po 1,85. Uvedené hodnoty je možné interpretovať spôsobom, že
tak ako respondenti študujúci na dennej forme štúdia, aj respondenti externej formy štúdia sú
do veľkej miery presvedčení, že špecializácia, ktorú si zvolili, ich pripravila na budúce
pracovné uplatnenie, obohatila ich po vedomostnej stránke, ako aj splnila ich očakávania. Vo
forme tabuľky sú výsledky pre túto sadu otázok nasledovné.

Ďalšia otázka sa týkala získania pracovných skúseností, avšak s akcentom na zvolený blok
(špecializáciu) na magisterskom štúdiu. Respondenti mali na výber z troch možností – „áno“,
„čiastočne“, „nie“. Pozitívne je možné hodnotiť skutočnosť, že len deväť percent respondentov
(takmer identické percento ako na dennej forme štúdia) zo svojho pohľadu nezískalo pracovné
skúsenosti v tej funkčnej oblasti manažmentu, na ktorú sa sústredili v rámci magisterského
stupňa štúdia. Vo forme tabuľky sú odpovede reprezentované týmito hodnotami.

Nakoľko väčšina študentov po absolvovaní magisterského stupňa štúdia nájde uplatnenie na
rôznych stupňoch riadenia, v nasledujúcej otázke bola pozornosť venovaná zabezpečeniu
pracovného miesta po ukončení štúdia. Respondenti si mohli zvoliť jednu zo siedmich
odpovedí. Najväčšie percento respondentov uviedlo, že pracovné miesto zabezpečené majú,
nakoľko budú pokračovať v práci z pred nástupu na magisterské štúdium na FM UK. Najmenej
respondentov (šesť, pričom títo reprezentujú dve percentá respondnento) uviedlo, že prácu
zabezpečenú nemajú, avšak ani si ju aktívne nehľadajú – viď. tabuľka.
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Predmetom predposlednej otázky bol pokus o objektívne zhodnotenie trinástich schopností a
zručností, ktoré študenti nadobudli vďaka štúdiu na FM UK. Medzi schopnosti a zručnosti boli
zaradené tie, ktoré sú pre manažérov na rôznych úrovniach riadenia v súčasnosti najviac
aktuálne (schopnosť uvažovať a učiť sa; schopnosť argumentovať a presviedčať, resp. asertivita
v komunikácii; schopnosť samostatného štúdia, resp. vyhľadávať zdroje nad rámec povinnej
literatúry; kritické myslenie, resp. schopnosť spochybňovať, preverovať, nepodliehať prvému
dojmu; kreativita a kreatívne myslenie; analytické myslenie, resp. zachytiť, štruktúrovať a
pochopiť informácie; schopnosť zhodnotiť situáciu – komplexne, na základe syntézy viacerých
faktorov; logika, logické myslenie; technologické a IT zručnosti, práca s rôznym špecifickým
hardvérom a softvérom; tímová práca, resp. kooperatívnosť; prezentačné alebo komunikačné
zručnosti; zákaznícka orientácia, schopnosť pochopiť zákazníka, resp. empatia, vnímanie
kontextu a manažment času a úloh. Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1
po 5, pričom 1 znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“. Odpovede na tieto dimenzie sa
pohybovali v intervale od 1,83 po 2,35. Zručnosť, ktorú študenti zo svojho pohľadu zhodnotili
ako najlepšiu, bola logika a rozvíjanie logického myslenia (s hodnotou 1,83). Aj pri
vyhodnotení tejto dimenzie kvality poskytovaných vzdelávacích služieb na FM UK je však
nutné poukázať na približne vyrovnané vnímanie jednotlivých dimenzií a malé rozdiely medzi
nimi, čo je východiskom pre komplexnú osobnosť absolventa FM UK. V nižšie uvedenej
tabuľke sú obsiahnuté hodnoty za tento súbor otázok.

V poslednej otázke sa hodnotil počet spolužiakov, s ktorými má respondent vybudovaný nejaký
typ vzťahu, ktorý má v záujme udržiavať a rozvíjať aj po skončení magisterského stupňa štúdia.
Študenti mali zhodnotiť uvedený počet percentom z ročníka, ktorého je študentom (škála od 1
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do 10 znamená v percentách od 10 percent do 100 percent). Odpovede na tieto dimenzie sa
pohybovali v intervale od 3,97 po 5,11. Respondenti chcú aj po skončení bakalárskeho stupňa
štúdia udržiavať a naďalej rozvíjať vzťahy takmer 40 percentami spolužiakov z ročníka a viac
ako polovicu všetkých spolužiakov poznajú po mene, viď. nasledujúca tabuľka.

Záverom je potrebné poukázať na významnú skutočnosť, že pri komparácii hodnotenia
študentského vnímania kvality štúdia a poskytovaných služieb na FM UK na magisterskom
stupni štúdia (denná forma štúdia vs. externá forma štúdia), neboli zaznamenené výrazné
rozdiely medzi dennou formou štúdia a externou formou štúdia. Je preto možné konštatovať,
že obe formy štúdia sú rovnocenné, zo strany vedenia fakulty, pedagógov, administratívnych
pracovníkov je im venovaná identická, náležitá pozornosť.

4 Ľudské zdroje
Zabezpečenie kvality pedagogickej činnosti na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia i
kvality vedecko-výskumnej činnosti nie je možné bez odborného a kvalifikačného rastu
jednotlivých pracovníkov a bez optimalizácie a vývoja kvalifikačnej štruktúry. FM UK
kontinuálne sleduje a hodnotí profesionalitu a výkonnosť jednotlivých pedagogických i
výskumných pracovníkov a podporuje ich odborný a kvalifikačný rast, na základe ktorého boli
uskutočnené opakované výberové konania na aktualizáciu personálnej kapacity na funkčné
miesta docentov, čo je zobrazené v celoročnej štatistike v tabuľke č. 10.
Všetky študijné programy na FM UK sú garantované vysokoškolskými učiteľmi zamestnanými
na fakulte na ustanovený týždenný pracovný čas. Fakulta managementu Univerzity
Komenského v Bratislave zamestnávala v roku 2015 spolu 106,305 zamestnancov (priemerný
prepočítaný počet podľa pracovných úväzkov uzatvorených FM UK). Čo je pokles o 16,28
pedagogických parcovníkov oproti roku 2014. V roku 2015 Fakulta managementu UK
pokračovala v trende znižovania stavu pedagogických pracovníkov, čo zobrazujú údaje
obsiahuté v tabuľke č.9.
V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad prepočítaného evidenčného stavu zamestnancov
vo fyzických osobách spolu v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 podľa jednotlivých
kategórií zamestnancov platených z prostriedkov štátneho rozpočtu a z nedotačných zdrojov.
Tab. č. 9: Prehľad počtu zamestnancov FM UK v roku 2015
Výdavky VŠ podľa účelu

Priemerný evidenčný počet zamestnancov/
prepočítaný

Vysoká škola celkom

Rok 2015 =106,305 ROK 2014= 160,688

Z toho
VŠ učitelia s funkčným zaradením
v tom:

77,411
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93,691

Profesori

15,853

16,467

Docenti

18,201

20,414

Odborní asistenti

36,871

48,655

Asistenti

3,552

4,204

Lektori

2,934

3,951

Nepedagogickí zamestnanci spolu

57,042

58,506

Administratívni zamestnanci

31,592

31,418

Odborní zamestnanci

9,395

9,962

Prevádzkoví zamestnanci

16,055

17,126

Výskum a vývoj

4,946

8,491

Z toho výskumní pracovníci s VŠ
vzdelaním

4,946

8,491

V zmysle plnenia ukazovateľov z Dlhodobého plánu, týkajúcich sa zvyšovania kvality
pedagogických zamestnancov Fakulta managementu UK v roku 2015 umožnilia profesijný rast
svojim pedagogickým zamestnancom.
V roku 2015 podľa vekovej štruktúry pedagogických zamestnancov zaradených na funkčnom
mieste professor zamestnávala celkovo 15 profesorov, z toho 7 žien.
V porovnaní s rokom 2014 je počet pedagogických pracovníkov zaradených na funkčnom
mieste profesor za rok 2015 na rovnakej úrovni.
Vekovú štuktúru zamestnancov zaradených na funkčnom mieste profesor uvádza tabuľka č. 10.
(Uvádzané počty pedagogických zamestnancov zaradených na funkciu professor uvádza
tabuľka vo fyzických osobách, k hodnotenému obdobiu 31.10.2015).
Tab. č. 10: Štruktúra profesorov FM UK v roku 2015
Dosiahnutý vek

profesori spolu

z toho ženy

35-39

0

0

40-44

2

1

45-49

1

0

50-54

1

0

55-59

2

2

43

60-64

7

4

65 a viac

2

0

15

7

Spolu

Tab. č. 11: Štruktúra docentov FM UK v roku 2015
Dosiahnutý vek

docenti spolu

z toho ženy

30-34

2

2

35-39

4

2

40-44

2

2

45-49

2

2

50-54

2

2

55-59

3

2

60-64

1

1

65 a viac

3

2

19

15

Spolu

Počet zamestnancov s funkčným zaradením docent v roku 2015 je nižší oproti roku 2014.
Celkovo oproti roku 2014 klesol počet docentov o 1 pedagogického pracovníka, z toho ženy
klesli o 2 pracovníkov.
Tab. č. 12: Štruktúra odborných asistentov FM UK v roku 2015
Dosiahnutý vek

Odborní
asistenti spolu

z toho ženy

25-29

3

1

30-34

9

7

35-39

10

4

40-44

5

3

45-49

3

1

50-54

3

2

44

55-59

2

1

60-64

4

3

65 a viac

2

1

41

23

Spolu

V roku 2015 fakulta managementu UK zamestávala s funkčným zaradením odborný asistent
41 pedagogických zamestnancov, z toho bolo 23 žien.
V roku 2015 bolo Fakultou managementu UK vypísaných 12 výberových konaní na obsadenie
funkčných miest pedogickými zamestnancami. Najvyšší počet vyhlásených a realizovných
výberových konaní v roku 2015 bolo Fakultou managementu UK vypísaných na funkčné
miesto odborný asistent v celkovom počte 10.
Dve výberové konania boli vypísané na obsadenie funkčného miesta docent.

5 Absolventi a ich uplatnenie na trhu práce
Definícia a obsah vysokoškolskej kvalifikácie ako aj kvalifikačné rámce vysokoškolského
vzdelania sú v prípade akreditovaných študijných programov, ktorých výučbu zabezpečuje FM
UK dané rámcom Sústavy študijných odborov pre študijný odbor 3.3.15. manažment a študijný
odbor 3.3.22. podnikový manažment. Uvedené rámce FM UK rešpektovala už pri žiadostiach
o akreditáciu v rámci jednotlivých študijných programov na všetkých troch stupňoch
vysokoškolského štúdia.
Napriek pomernej silnej a neustále narastajúcej konkurencii v študijnom odbore manažment
a jeho príbuzných odboroch si Fakulta managementu udržuje významnú pozíciu, a to nielen
podľa dosahovaného podielu na trhu, ale najmä hodnotením kvality jej výkonov. Ako príklad
je možné uviesť i skutočnosť, že Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave
sa opakovane zaradila medzi 1000 najúspešnejších Business Schools v rámci rebríčka
EDUNIVERSAL, a to s vynikajúcim hodnotením v kategórii Excellent Business School.
Absolventi FM UK nevykazujú prakticky žiadnu nezamestnanosť, pričom študenti už počas
štúdia sú oslovovaní zo strany potenciálnych zamestnávateľov. Absolventi fakulty nachádzajú
uplatnenie už nielen na domácom, ale aj na medzinárodnom trhu práce. Navyše, ako zverejnilo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci rebríčka vysokých škôl, ktorých
absolventi zarábajú najviac, že Fakulta managementu UK v roku 2015 umiestnila na 4. mieste
(na 1. mieste v rámci fakúlt s ekonomickým a manažérskym zameraním). Zdrojom týchto
informácií sú Štatistické údaje Sociálnej poisťovne (Sociálna poisťovňa registruje informácie o
študentoch/absolventoch VŠ týkajúce sa histórie zamestnaní, forme zárobkovej činnosti alebo
stave, keď je absolvent poistencom štátu, na základe čoho sa dá presne identifikovať
zamestnávateľ, prípadné obdobia nezamestnanosti a vymeriavací základ pre výpočet poistného,
z ktorého je možné vypočítať mzdu). Priemerný príjem absolventa Fakulty managementu UK
v Bratislave v 2. roku od ukončenia štúdia je 1 269 € a v 4. roku od ukončenia štúdia 1 744 €.
Bližšie informácie sú dostupné na webovej stránke www.lepsieskoly.sk.
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Fakulta managementu monitoruje úspešnosť svojich absolventov na trhu práce prostredníctvom
spolupráce s neziskovým združením Manageria, aktuálne pôsobiacim pod značkou Nexteria
a prostredníctvom získavania spätnej väzby od jej absolventov. V rámci pôsobnosti Nexterie
bol uskutočnený celý rad aktivít, ako sú napr. intenzívne kurzy zamerané na rozvoj
manažérskych zručností, stáže vo firmách, teambuildingy, prednášky osobností zo sveta
biznisu, ako aj organizovanie odborných prednášok na vopred určené odborné manažérske,
ekonomické a spoločenské témy. Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave
je už viac než päť rokov stálym partnerom viacerých podujatí organizovaných občianskym
združením Manageria, napr. v rámci Fóra inšpiratívnych myšlienok, Leadership Academy,
Night Of Chances. Odbornému a kariérnemu rastu študentov i absloventov fakulty napomáha
i pôsobenie Medzinárodnej asociácie študentov ekonomických a komerčných vied – AIESEC,
ktorá organizuje významné podujatia pre študentov, napr. Národné dni kariéry.
Dôkazom odbornej zdatnosti a praktickej pripravenosti absolventa FM UK je prejavovaný
permanentný záujem zo strany organizácií o absolventov fakulty, úspešný kariérny rast
absolventov, záujem o štúdium na fakulte niekoľko násobne prevyšujúci jej kapacitné možnosti
alebo hodnotenie fakulty nezávislými ratingovými agentúrami.
Z pohľadu rozvoja fakulty je dôležité vytváranie partnerských vzťahov s podnikmi
a organizáciami nielen z pohľadu spolupráce v oblasti pedagogickej a vedecko-výskumnej
činnosti, ale aj z pohľadu vzťahu voči potenciálnym zamestnávateľom absolventov fakulty
a z pohľadu ďalšieho rozvoja fakulty.
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