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1 ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA
Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „FM UK“, „Fakulta
managementu UK“ alebo „fakulta“ v príslušnom gramatickom tvare) v zmysle Bolonskej
deklarácie v plnej miere i v roku 2017 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 UK 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 2 400
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 2017 v rámci prvého a druhého stupňa vysokoškolského
štúdia, ako aj o počte študentov riadne zapísaných k 31. 10. 2017 je spracovaný v nasledujúcich
tabuľkách.
Tab. č. 1: Počet absolventov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia za rok 2017
Počet absolventov za rok 2017
Absolventi denného bakalárskeho štúdia

224 Absolventi externého bakalárskeho štúdia

Absolventi denného magisterského štúdia 258 Absolventi externého magisterského štúdia

154
242

Tab. č. 2: Počet riadne zapísaných študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia za r. 2017
Počet študentov riadne zapísaných k 31. 10. 2017
Denné bakalárske štúdium

768 Externé bakalárske štúdium

644

Denné magisterské štúdium

533 Externé magisterské štúdium

422
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Tab. č. 3: Novoprijatí študenti na štúdium v 1. akademickom roku občania SR – 1. stupeň
1.stupeň denná forma štúdia

1. stupeň externá forma štúdia

Celkovo

z toho ženy

celkovo

z toho ženy

Priamo zo škôl

154

97

29

20

Z pracovísk a odinakiaľ

55

25

160

85

Spolu

209

122

189

105

Tab. č. 4: Novoprijatí študenti na štúdium v 1. akademickom roku občania SR – 2. stupeň
2.stupeň denná forma štúdia
Priamo zo škôl
Z pracovísk a odinakiaľ
Spolu

2. stupeň externá forma štúdia

Celkovo

z toho ženy

celkovo

z toho ženy

230

139

111

67

4

2

36

21

234

141

147

88

Počet zahraničných študentov na dennom a externom štúdiu (1. a 2. stupeň štúdia) za rok 2017
je zobrazený na grafe č. 1.
Graf. č. 1: Počet zahraničných študentov v roku 2017
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Rumunsko
Ruská federácia
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Ukrajina
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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 2017/2018 v tabuľke. č. 5.
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Tab. č. 5: Počet prihlásených a prijatých uchádzačov o vysokoškolské štúdium za rok 2017
Počet prihlásených uchádzačov o štúdium

Počet prijatých uchádzačov

Denné bakalárske štúdium

628

Denné bakalárske štúdium

445

Denné magisterské štúdium

280

Denné magisterské štúdium

256

Externé bakalárske štúdium

347

Externé bakalárske štúdium

287

Externé magisterské štúdium

183

Externé magisterské štúdium

181

Rigorózneho konania sa na Fakulte managementu UK v roku 2017 zúčastnilo 18 uchádzačov,
ktorí po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce získali
akademický titul PhDr.
Doktorandské štúdium
Na FM UK prebiehalo v r. 2017 doktorandské štúdium v študijnom programe Manažment
v študijnom odbore manažment a v študijnom programe Podnikový manažment v študijnom
odbore podnikový manažment v dvoch formách – ako denné štúdium a ako externé štúdium.
Na treťom stupni vysokoškolského štúdia študujú slovenskí ako i zahraniční študenti.
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium je v súlade s platnou legislatívou a s podmienkami
prijatia na štúdium. Prijatí sú v oboch programoch i formách štúdia uchádzači, ktorí naplnili
stanovené a schválené podmienky/kritériá prijatia na doktorandské štúdium. V prijímacom
konaní sa zohľadňuje: predložený projekt budúcej dizertačnej práce– jeho kvalita a hĺbka
rozpracovania, úroveň teoretických poznatkov vo vybranej oblasti, jazyková
kompetentnosť, publikačná činnosť i ďalšia prípadná vedecká a odborná činnosť uchádzača.
Doktorandské štúdium tvoria tri úrovne: študenti získavajú počas štúdia teoretické poznatky
sprostredkovávané profesormi alebo docentmi, resp. odborníkmi z praxe, vykonávajú vedeckovýskumnú a pedagogickú činnosť. Podmienkou postupu do ďalšieho roku štúdia je získanie
predpísaného minimálneho počtu kreditov. Doktorand počas svojho štúdia získava kredity
predovšetkým za úspešné absolvovanie skúšok po absolvovaní študijnej časti, samostatnú
tvorivú činnosť v oblasti vedy (najčastejšie sa jedná o účasť na vedeckých podujatiach
domácich i zahraničných, autorstvo/spoluautorstvo učebných textov, publikovanie vedeckých
článkov, participácia na vedeckých projektoch), pedagogickú činnosť, dizertačnú skúšku a
obhajobu dizertačnej práce.
Teoretickou prípravou si doktorandi osvojujú najnovšie trendy a vedecké prístupy vo
zvolenej problematike, rozvíjajú svoje odborné predpoklady pre úspešné riešenie problémov
podnikovej praxe. Prácou na projektoch si rozvíjajú samostatné, logické, tvorivé, kritické a
strategické myslenie, získavajú nové uhly pohľadov pre riešenie problémov. Študenti sú tiež
vedení k samostatnosti, systémovému prístupu, k schopnosti kooperácie s inými, k tímovej
práci. Do pedagogického procesu určeného doktorandom, ako i do vedenia záverečných prác
sú zapájaní i odborníci z praxe, z renomovaných firiem podľa uváženia garantov či
pedagogických pracovníkov participujúcich na jednotlivých predmetoch doktorandského
študijného programu. Mnohí poprední manažéri firiem sa pravidelne zúčastňujú na
pedagogickom procese. V rámci vzdelávacej činnosti sú študenti oboznamovaní s najnovšími
poznatkami a ich využitím v globálnom prostredí. Kvalitu teoretickej prípravy, ako
i kompetentnosť prednášajúcich, využívané metódy, majú študenti právo zhodnotiť formou
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anonymného dotazníka, avšak využívajú i formu osobných rozhovorov s prodekanom pre
doktorandské štúdium. Uvedený prístup je dôležitým nástrojom pre kvalitatívny rast
poskytovaného vzdelávacieho procesu. V doktorandskom štúdiu pre skvalitnenie publikačnej
činnosti doktorandov a zvýšenie pravdepodobnosti prijatia ich vedeckých príspevkov do
významných vedeckých a odborných časopisov študenti absolvujú predmet venovaný práve
tejto problematike.
Záujem o doktorandské štúdium na FM UK je neustále vysoký (či už sa jedná o čerstvo
ukončených magistrov FM UK, resp. iných vysokých škôl, alebo o manažérov firiem), čo
nasvedčuje tomu, že uchádzači majú pozitívne referencie o FM UK. Podľa vyjadrení
absolventov, štúdiom získané poznatky pozitívne determinujú ich profesionálny rast. Tak ako
po minulé roky, i v roku 2017 bol silný záujem o doktorandské štúdium i zo zahraničia – v r.
2017 nastúpilo 17 nových zahraničných doktorandov – jednalo sa predovšetkým o skúsených
manažérov firiem, ktorí mali záujem rozvíjať svoje odborné poznanie na fakulte. Aj týmto
spôsobom je podnecovaný záujem študovať na FM UK. Záujem o štúdium na FM UK napovedá
aj o kvalite pedagógov pôsobiacich na FM UK, o ich odborných i pedagogických
schopnostiach. Pozitívnym determinantom odborného rastu pedagógov je umožnenie, rovnako
ako študentom, zúčastňovať sa nielen vedeckých medzinárodných konferencií, ale
i krátkodobých či dlhodobých stáží, participovať na medzinárodných vedeckých projektoch.
V roku 2017 bol celkový počet prijatých doktorandov na doktorandské štúdium 33. Ich členenie
je uvedené v tabuľke č. 6.
Tab. č. 6: Počet prijatých uchádzačov v roku 2017
Počet prijatých uchádzačov v r. 2017
Denné doktorandské štúdium – SR

8

Denné doktorandské štúdium – zahraniční

1

Externé doktorandské štúdium – SR

7

Externé doktorandské štúdium – zahraniční

17

Celkový počet prijatých na doktorandské štúdium

33

Počet absolventov doktorandského štúdia v roku 2017 je uvedený v tabuľke č. 7 a celkový počet
doktorandov v roku 2017 v tabuľke č. 8.
Tab. č. 7: Počet absolventov v r. 2017
Počet absolventov v r. 2017
Absolventi denného doktorandského štúdia – SR

5

Absolventi denného doktorandského štúdia – zahraniční

1

Absolventi externého doktorandského štúdia – SR

5

Absolventi externého doktorandského štúdia - ČR + ostatní zahraniční

11

Celkový počet absolventov doktorandského štúdia

22

Tab. č. 8: Celkový počet doktorandov v r. 2017
Počet doktorandov riadne zapísaných k 31. 10. 2017

6

Denné doktorandské štúdium – SR

26

Denné doktorandské štúdium – zahraniční

2

Externé doktorandské štúdium –SR

44

Externé doktorandské štúdium – zahraniční

87

Celkový počet – doktorandské štúdium

159

V roku 2017 vykonalo dizertačnú skúšku 30 doktorandov. Prehľad je spracovaný v tab. č. 9.
Tab. č. 9: Počet doktorandov, ktorí vykonali dizertačnú skúšku
Počet doktorandov, ktorí vykonali dizertačnú skúšku

2017

Denné doktorandské štúdium – SR

10

Denné doktorandské štúdium – zahraniční

0

Externé doktorandské štúdium – SR

5

Externé doktorandské štúdium – zahraniční

15

Celkom

30

V roku 2017 bolo 17 doktorandov – SR, ktorí zanechali, prerušili či neukončili štúdium
(tabuľka č. 10). Dôvody doktorandov pre prerušenie, zanechanie či neukončenie štúdia sú
najčastejšie materská/rodičovská dovolenka a osobné dôvody.
Tab. č. 10: Prerušené, zanechané alebo neukončené štúdium
prerušenie

zanechanie

Spolu

Denní

2

1

3

Externí

7

7

14

Celkom

9

8

17

Doktorandi SR v r. 2017

Snahou Fakulty managementu UK je vychovať absolventov schopných rozvíjať vedecké
poznanie, ale predovšetkým uplatňovať získané poznatky v reálnom živote organizácií pri
riešení reálnych problémov, ktorí budú schopní efektívne pôsobiť v nadnárodných vedeckovýskumných tímoch. FM UK tiež podporuje začlenenie študentov do medzinárodného
vedeckého diania a umožňuje doktorandom absolvovať minimálne jednosemestrálnu stáž na
zahraničných univerzitách, ponúka výmenné pobyty na zahraničných univerzitách. Aj v tomto
roku boli tieto možnosti študentmi využité. Študenti takto získavajú nielen nové poznatky,
skúsenosti či kontakty ale i nenahraditeľné priame skúsenosti z pôsobenia v kultúrne diverznom
prostredí, čo podporuje ich osobnostný rozvoj – samostatnosť, spoluzodpovednosť,
komunikačné zručnosti, flexibilitu, nové pohľady na riešenie úloh a problémov a pod.
V rámci VVČ boli doktorandi aj v roku 2017 riešiteľmi či spoluriešiteľmi viacerých VV
projektov: napr. VEGA, Granty UK, APVV projekty, spoluriešiteľstvo na medzinárodnom
projekte – Globálny monitor podnikaní, spoluriešiteľstvo na projekte ITN “Socio-economic and
Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe”, spoluriešiteľstvo
na projekte Horizon 2020 – „Social Innovations in Marginalised Rural Areas“ – SIMRA a
„Smart Information, Governance and Business Innovations for Sustainable Supply and
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Payment Mechanisms for Forest Ecosystem Services“ – InnoForESt a iné. Doktorandi sa tiež
zúčastnili vedeckých podujatí doma i v zahraničí pričom rozvíjajú svoj odborný rast, získavajú
kontakty, majú možnosť komparácie vlastnej odbornej úrovne s doktorandmi z iných univerzít.
Všetci doktorandi – denní, ako i externí, domáci i zahraniční sú každoročne aktívnymi
účastníkmi viacerých domácich i zahraničných vedeckých konferencií, na ktorých prezentujú
svoje publikácie (publikovanie vedeckých článkov je jednou z podmienok doktorandského
štúdia a k dispozícii ich má knižnica FM UK) – konferencie sa konali okrem SR v Čechách,
Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Maďarsku, Švédsku.
Denní doktorandi, ktorí povinne participujú na výučbe, vedú či oponujú bakalárske práce, sú
pod supervíziou skúsených pedagógov. Doktorandom odovzdávajú nielen teoretické poznatky
ale i svoje skúsenosti zo zahraničných pobytov.
K iným významným aktivitám vedeckého/odborného zamerania doktorandov patria napríklad:
Účasť na ŠVOČ, pôsobenie ako Train the Trainer Workshop o sociálnom podnikaní,
spoluorganizovanie vedecky zameraných workshopov – k APVV-16-0091 Development of
Business Ethics in the Slovak Business.
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. FM UK vyslala v roku 2017 v rámci projektu ERASMUS+ na štúdium 154
študentov (graf č. 3):
-

v rámci letného semestra 2016/2017 bolo vyslaných 57 študentov, z toho 27
študentov bakalárskeho stupňa a 30 študentov magisterského stupňa,

-

v rámci zimného semestra 2017/2018 bolo vyslaných 103 študentov, z toho 42
študentov bakalárskeho stupňa, 60 študentov magisterského stupňa a jeden študent
doktorandského štúdia (počas zimného semestra, od 01. 09. 2017 do 31. 01. 2018,
absolvovala Mgr. Marina Faďoš, doktorandka KIS, zahraničný pobyt v Španielsku, na
Univerzite Valencia pod vedením prof. Cecillio Tamarit, ktorého cieľom bolo
zhromažďovanie informácií k dizertačnej práce a pobyt bol financovaný Nippon
nadáciou, v rámci programu: SYLFF Research Abroad Scholarship).

Fakulta managementu UK má uzatvorené dohody s viacerými zahraničnými univerzitami
v rôznych krajinách. Ide najmä o tieto: Belgicko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko,
Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Litva, Lotyšsko, Maďarsko,
Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko,
Taliansko, Turecko, Veľká Británia.
Počet vyslaných študentov do jednotlivých krajín je znázornený v grafe č. 2.
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Graf. č. 2: Vyslaní študenti na ERASMUS+ rozdelení podľa krajín

V roku 2017 fakulta prijala 247 zahraničných študentov z rôznych krajín (graf č. 3).
Graf. č. 3: Prijatí študenti na ERASMUS+ rozdelení podľa krajín
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Ak porovnáme počty prichádzajúcich zahraničných študentov za posledné roky, tak musíme s
konštatovať, že každoročne stúpajú a táto tendencia podľa roku 2018 pokračuje. Zahraniční
študenti oceňujú bohatý výber predmetov povinných aj nepovinných, možnosť absolvovať
vybrané predmety, aj keď počty prekračujú objem jednej skupiny, učitelia opakovane
vychádzajú v ústrety študentom a vytvárajú niekoľko skupín študentov na cvičenia. Toto
študenti oceňujú, pretože majú viac možnosti cvičenie absolvovať, tak, aby im nekolidovalo s
ďalším predmetom, čo sa niekedy stáva, ale vyriešiť sa tento problém v rozvrhu nedá.
Zahraniční študenti oceňujú aj možnosť absolvovať predmet Angličtina pre manažérov, kde si
mnohí zlepšia svoje jazykové schopnosti a ten pokrok je markantný, čo poznajú učitelia aj na
zahraničnom oddelení v ich vyjadrovaní. Sú spokojní aj so zmiešanými skupinami slovenských
a Erasmus študentov.
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Veľkým pozitívom nielen pre FM UK, ale všetky fakulty UK je, že zahraničným študentom
ponúkajú tiež možnosť si vybrať zaujímavé predmety aj na inej fakulte, a tak absolvovať nielen
tie predmety, ktoré potrebujú, ale aj tie, čo ich zaujali na iných fakultách. Tu by sme trosku
apelovali na jednotlivé fakulty, aby im to aj umožnili, ak ich predmety sú v anglickom jazyku.
Od začiatku majú títo študenti informáciu, že si môžu vybrať predmety aj na inej fakulte,
dôležité je, ale aby boli prihlásení a evidovaní len na jednej fakulte, s ktorou ma ich domáca
univerzita „learning agreement“. Menej spokojní sú s ubytovaním, kde ich najskôr prekvapuje,
že nemajú pridelené jednotky, čo možné určite nie je, jednak že ich je na internáte málo a jednak
cena by tomu nezodpovedala (v zahraničí stoja internáty v priemere 300 Eur a viac). A ďalej
sú sklamaní s úrovňou ubytovania a často aj s krádežami na izbách, čo sa zahraničným
študentom žiaľ stáva každý rok. Môžeme však skonštatovať, že zahraniční študenti, ktorí
pochádzajú z celej EÚ a Turecka sú u nás spokojní, fakulta im poskytuje veľký výber predmetov
v anglickom jazyku na oboch stupňoch štúdia, majú možnosť výučby so slovenskými študentmi
a život v Bratislave sa im veľmi páči, dostávame každoročne spätnú väzbu, že čas strávený na
FM UK bol fantastický, mnohí to dokazujú aj tým, že si svoj pobyt predlžujú aj na ďalší
semester, čo im fakulta vo väčšine prípadov umožní.
Projekt ERASMUS+ poskytuje aj možnosť stáže pre študentov. ERASMUS+ stáž je mobilitný
program určený študentom s ukončeným bakalárskym stupňom vzdelania. Absolvovanie stáže
v zahraničí sa študentom uznáva ako povinná prax v 5. ročníku za 6 kreditov. ERASMUS +
stáž má stúpajúcu tendenciu a je veľmi obľúbená medzi našimi študentmi. Je to výborná
informácia do CV, ak majú pracovnú skúsenosť zo zahraničia. Študenti za ňu dostanú
predpísaný počet kreditov. Stáž si študenti vyhľadávajú samostatne, majú ale aj ponuky na webe
fakulty aj univerzity. Zatiaľ pri výbere miesta stáži vyhráva Nemecko, čo súvisí nielen s
pracovnou ponukou, ale aj skúsenosťou s takouto formou stáže. Študent naozaj získa praktické
skúsenosti v úplne inom kultúrnom a jazykovom prostredí a občas sa stáva, že po absolvovaní
stáže sa študent na miesto vráti už ako zamestnanec. Tu by sme opäť chceli poznamenať, že
trojmesačná stáž sa ukazuje ako nedostačujúca nielen pre študenta stážistu, ale aj pre firmu, kde
stáž prebieha. Každý stážista potrebuje určitý čas na zapracovanie a rozbeh, a keď sa ukáže, že
to je už v poriadku, väčšinou stáž končí, preto by sme uvítali možnosť stáže na päť až šesť
mesiacov. Všetko sa však odvíja od pridelených financií.
Stále populárnejšia je absolventská stáž, ktorá je naozaj prvý mostík medzi školou a
zamestnaním. Študenti si aj tu hľadajú zamestnanie svojpomocne a majú ponuky aj cez
Consorcium, ktoré administruje absolventské stáže. Aj tu sa ešte vypuklejšie ukazuje, že
trojmesačný pobyt nie je dostatočný. Je určený tak preto, aby čo najviac absolventov mohlo
vycestovať za hranice aj so štipendiom, majú však možnosť zostať aj dlhšie, už len na svoje
náklady a mnohí túto možnosť aj využívajú. Aj tu je najväčší počet stážistov v Nemecku a v
Anglicku, čo pripisujeme nielen ponukám, ale aj jazykovým schopnostiam našich študentov.
Možno tak skonštatovať, že mobilita ERASMUS+ stáž a absolventská stáž je veľmi dôležitá a
populárna časť projektu ERASMUS+.
Tab. č. 11: Počet vyslaných študentov v rámci mobility ERASMUS+ stáže
Počet vyslaných študentov v roku 2017
letný semester 2016/2017

zimný semester 2017/2018

celkovo

krajiny (počty študentov)

celkovo

13

VB (2x), Francúzsko (2x), Švédsko (2x),
Rakúsko (1x), Holandsko (1x), Belgicko.
(1x), Nemecko (1x), Dánsko (1x), ČR (2x).
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10

krajiny (počty študentov)
Nemecko (4x), Belgicko (2x),
Francúzsko (3x), VB (2x),
Španielsko (2x), Taliansko (1x).

Tab. č. 12: Počet vyslaných študentov v rámci ERASMUS+ absolventskej stáže
Počet vyslaných študentov v roku 2017
letný semester 2016/2017
celkovo
16

zimný semester 2017/2018

krajiny (počty študentov)

celkovo

Nemecko (6x), Island (1x), Francúzsko(2x)
Holandsko (1x), Portugalsko (2x), VB (4x).

20

krajiny (počty študentov)
Írsko (1x), ČR (1x), Španielsko ( 4x),
Rakúsko ( 3x), VB (4x), Nemecko (4x),
Rakúsko ( 3x).

Projekt ERASMUS+ poskytuje možnosť aj učiteľskej mobility, ktorá je určená učiteľom po
absolvovaní doktorandského štúdia. V roku 2017 bolo zrealizovaných 12 učiteľských mobilít
(tab. č. 11).
Tab. č. 13: Počet vyslaných učiteľov v rámci učiteľskej mobility
Počet vyslaných učiteľov v roku 2017
letný semester 2016/2017

zimný semester 2017/2018

celkovo

z toho ženy

celkovo

z toho ženy

7

5

5

4
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2 AKREDITÁCIA
FM UK je relatívne úzko špecializovanou fakultou na študijný program manažment v študijnom
odbore Manažment (s výnimkou doktorandského štúdia, kde má akreditovaný aj študijný
program podnikový manažment v rámci študijného odboru Podnikový manažment). V rámci
komplexnej akreditácie činností vysokých škôl, uskutočňovanej každých šesť rokov, bol na
Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu pripravený akreditačný spis, ktorý
bol súčasťou podkladov predložených na komplexnú akreditáciu Univerzity Komenského v
Bratislave. FM UK požiadala o akreditáciu týchto študijných programov: študijný program
manažment v študijnom odbore Manažment na prvom, druhom a treťom stupni
vysokoškolského štúdia, a to v dennej a externej forme štúdia; študijný program Medzinárodný
manažment v študijnom programe manažment na prvom a druhom stupni vysokoškolského
štúdia v dennej forme štúdia (s francúzskym a nemeckým jazykom uskutočňovania študijného
programu); študijný program manažment v študijnom odbore Manažment a študijný program
podnikový manažment v študijnom odbore Podnikový manažment v dennej a externej forme
štúdia na treťom stupni vysokoškolského štúdia.
Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo
2015-18766-15A0 zo dňa 30. októbra 2015 boli na Univerzite Komenského v Bratislave,
Fakulte managementu akreditované študijné programy nasledovne:
•

Bez časového obmedzenia boli na 1. stupni štúdia akreditované študijné programy:
študijný program manažment v študijnom odbore Manažment; študijný program
Medzinárodný manažment v študijnom odbore manažment (oba uvedené v dennej
forme štúdia).
Na 2. stupni štúdia je bez časového obmedzenia akreditovaný študijný program
manažment v študijnom odbore Manažment v dennej forme štúdia.

•

S časovým obmedzením do 31. augusta 2018 je akreditovaný študijný program 3.
stupňa štúdia (študijný program podnikový manažment v študijnom odbore Podnikový
manažment) – v dennej forme štúdia so slovenským a anglickým jazykom
uskutočňovania.

•

S časovým obmedzením do 31. augusta 2019 je akreditovaný na 2. stupni štúdia študijný
program manažment v študijnom odbore Manažment na externej forme štúdia.

•

S časovým obmedzením do 31. augusta 2020 sú akreditované študijné programy takto:
študijný program manažment v študijnom odbore Manažment (1. stupeň štúdia, externá
forma štúdia);
študijný program medzinárodný manažment v študijnom odbore manažment (2. stupeň
štúdia, denná forma štúdia);
študijné programy 3. stupňa štúdia v externej forme štúdia so slovenským a anglickým
jazykom uskutočňovania: študijný program manažment v študijnom odbore Manažment
a študijný program podnikový manažment v študijnom odbore podnikový manažment.

Z Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 201616742/24340:2-15A0 zo dňa 6. júna 2016 boli obnovené platnosti priznaných práv (bez
časového obmedzenia) Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu
nasledovne:
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•

Na 1. stupni a 2. stupni štúdia akreditovaný študijný program manažment v študijnom
odbore Manažment, oba v anglickom jazyku uskutočňovania študijného programu,
v dennej forme štúdia.

Z Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo
2018/4183:8-15A0, z apríla 2018 boli obnovené platnosti priznaných práv (bez časového
obmedzenia) Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu nasledovne:
•

V rámci 3. stupňa štúdia je akreditovaný študijný program manažment v študijnom
odbore Manažment, v slovenskom a anglickom jazyku uskutočňovania študijného
programu, v dennej forme štúdia.

V roku 2017 sa výučba realizovala v rámci akreditovaných študijných programov manažment
a medzinárodný manažment na bakalárskom i magisterskom stupni štúdia, manažment
a podnikový manažment na 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 aj v roku 2017 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, obchodného 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 podnikoch
v súčasnom náročnom a dynamicky sa meniacom prostredí;

•

boli schopní založiť a riadiť vlastné podnikanie;

•

boli schopní pokračovať v magisterskom štúdiu v študijnom programe 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 rámci zvolených oblastí manažmentu, ako je
marketingový manažment, finančný manažment, manažment ľudských zdrojov,
manažment informačných systémov, strategický manažment, medzinárodný
manažment, atď.;

•

ovládali špeciálne metódy a techniky v súlade s najnovšími trendmi v manažérskej
teórii a praxi, so schopnosťami riešiť parciálne problémy, ale aj v ich vzájomných
súvislostiach;

•

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 diplomových prác magisterského štúdia.

Zároveň pokračoval aj rozvoj akreditovaných študijných programov doktorandského štúdia
manažment a podnikový manažment, zameraných na prípravu absolventov schopných
zdokonaľovať manažérsku teóriu, a tým prispievať i k zdokonaľovaniu manažérskej praxe.
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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 tým
prispievali k zvyšovaniu jej konkurencieschopnosti, sú schopní zakladať a rozvíjať podnikanie
doma i v zahraničí, a tak prispieť napríklad i k znižovaniu miery nezamestnanosti.
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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 kariérnom 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.
Ponuka štúdia
V roku 2017 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 manažment štúdium v akreditovaných študijných
programoch:
-

manažment,
medzinárodný manažment vo francúzskom a nemeckom variante.

V rámci magisterského štúdia v študijnom odbore manažment otvorila FM UK štúdium
v akreditovaných študijných programoch:
-

manažment,
medzinárodným manažment.

Na treťom stupni štúdia FM UK ponúkala v roku 2017 doktorandské štúdium v študijných
odboroch manažment a podnikový manažment.
Výučba zabezpečená Katedrou stratégie a podnikania
Katedra stratégie a podnikania v roku 2017 zabezpečovala na prvom stupni štúdia pedagogický
proces v predmetoch Manažérska ekonomika; Projektový manažment; Podnikanie;
Controlling; Operačný manažment; Logistika; Vízie a tvorivosť v manažmente; Rozvoj
podnikateľského myslenia; Podpora malého a stredného podnikania; Behaviorálne aspekty
manažérskeho rozhodovania; Úvod do logistiky; Podnikanie malých podnikov; Rozvoj
podnikateľských zručností v medzigeneračných tímoch. Na druhom stupni štúdia je
gestorujúcou katedrou bloku strategický manažment a bloku podnikanie a zabezpečuje výučbu
predmetov Manažérske rozhodovanie; Manažment projektov; Strategický manažment;
Strategické myslenie a stratégia; Procesný manažment; Strategické analýzy; Strategický
controlling; Strategický manažment finančných inštitúcií; Intelektuálny kapitál a inovácie v
dynamickom podnikaní; Stratégie a financovanie New Ventures; Hodnotový manažment a
podnikateľské riziká MSP; Intrapreneurship; Manažment inovácií; Rozvoj podnikateľských
zručností v interdisciplinárnych tímoch; Stratégia logistiky; Manažment rizík; Manažment
kvality a Strategické plánovanie – metódy a techniky. Katedra stratégie a podnikania tiež
ponúkala dva predmety ako celouniverzitné: Rozvoj podnikateľských zručností v
medzigeneračných tímoch (bakalársky študijný program, letný semester) a Rozvoj
podnikateľských zručností v interdisciplinárnych tímoch (magisterský študijný program, zimný
semester).
Katedra stratégie a podnikania sa snaží byť v neustálom kontakte s aktuálnym dianím v
problematike strategického manažmentu, ako aj podnikania a priebežne aktualizuje a
odovzdáva tieto poznatky študentom, jednak priamo, ako aj prizývaním odborníkov z praxe na
prezentácie v rámci výučby na všetkých stupňoch štúdia. Aj v roku 2017 katedra zrealizovala
viaceré aktivity a inovácie v rámci výučby svojich predmetov.
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V téme využitia moderných IT nástrojov v manažérskej práci dlhodobo Katedra stratégie
a podnikania spolupracuje s renomovanou slovenskou spoločnosťou EMARK. Na predmete
Strategický controlling bolo vo výučbe aktívne využité moderné cloudové riešenie Qlik Sence
Cloud, v ktorom študenti výberového predmetu pre modelované firmy vytvárali manažérske
dashboardy na princípe Balanced Scorecard.
Na predmete Procesný manažment sa osvedčilo a naďalej sa aktívne využíva riešenie ARIS
Express od spoločnosti Software AG pre mapovanie a modelovanie procesov. FMUK je
v spoločnosti Software AG registrovaná ako partner pre univerzitnú spoluprácu.
Vo výučbe predmetu Manažérske rozhodovanie sa využíva softvér Titan, ktorý fakulte
poskytuje nadácia Junior Achievement Slovensko. Tento softvér umožňuje vytvárať počítačové
simulácie trhového prostredia. Na seminároch z predmetu Intelektuálny kapitál a inovácie
v dynamickom podnikaní sa využíva softvér Wissensbilanz pri tvorbe a analýze výkazu
intelektuálneho kapitálu organizácií. Softvér umožňuje transparentný postup pri zbere údajov
a hodnotení stavu intelektuálnych aktív podniku, pričom zohľadňuje štandardy vyvinuté
v rámci Európskej únie v spolupráci akademických inštitúcii a podnikov.
Vo výučbe predmetu Strategický manažment sa každoročne aktualizujú prípadové štúdie, ktoré
zachycujú rôzne podnikové situácie z domáceho i zahraničného prostredia podnikov.
V rámci novo akreditovaného predmetu Strategické riadenie finančných inštitúcií katedra
v spolupráci s firmou Bearning, s.r.o využívala ňou vyvinutú počítačovú aplikáciu Simba –
simulácia riadenia banky. Výučba sa realizovala blokovo, pričom v dopoludňajších hodinách
prebiehali prednášky a popoludní mali študenti možnosť aplikovať získané vedomosti
prostredníctvom simulačného programu. Hlavné prínosy tejto formy výučby možno zhrnúť
nasledovne:
- študenti boli trénovaní prostredníctvom počítačovej aplikácie, ktorú využívajú banky na
tréningy svojich manažérov a špecialistov,
- ide o unikátny a efektívny spôsob prípravy študentov pre prax v rámci strategického
riadenia finančných inštitúcií,
- výučbu zabezpečovali dvaja lektori, ktorí pôsobili v top manažérskych funkciách
komerčných bánk,
- forma výučby prezentuje fungujúcu formu spolupráce akadémie s praxou.
V rámci výučby predmetu Stratégie a financovanie new ventures katedra spolupracovala
s O100 Campus. Študenti, absolvovali na fakulte prednášky, ktoré boli zamerané na prezentáciu
najlepších praktík v procese vývoja inovatívnych start-upov, a to podľa MIT prístupu. Tieto
poznatky si mali možnosť osvojiť prácou v skupinách na zadaniach, ktoré im pripravili startupy pôsobiace v O100 Campus. Prínosy uvedenej formy výučby možno zhrnúť nasledovne:
- praktická verifikácia získaných poznatkov na riešení konkrétnych problémov
jednotlivých start-upov,
- oboznámenie sa so start-up ecosystémom v rámci inkubátora o100 Campus,
- networking s firmami pôsobiacimi v inkubátore,
- ďalšie skúsenosti s teamovou prácou.
V roku 2017 prebiehala tiež po prvýkrát výučba v novoakreditovaného predmetu v bloku
Podnikanie – Intrapreneurship. Keďže hlavným zámerom tohto predmetu je oboznámiť
študentov s kľúčovými otázkami podnikania a podnikavosti v rámci fungujúcich organizácií
(korporácií), fakulta zabezpečila študentom možnosť riešiť úlohy z oblasti intrapreneurshipu
vo firmách DELL, Partners Group a Club Hron. Za hlavné prínosy tejto formy výučby možno
považovať:
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-

získanie praktických skúseností zo systému podpory podnikania a podnikavosti vo
veľkých resp. dlhodobo fungujúcich organizáciách,
networking s členmi tímu jednotlivých firiem,
možnosť uplatnenia tvorivosti pri riešení konkrétnych úloh v praxi a v rámci tímu.

V rámci predmetu Podnikanie na hodinách prebehlo ďalšie testovanie inovatívnych
výučbových metód pomocou Lega, ktoré si študenti veľmi pochvaľujú. V súčasnosti sa pracuje
na hlbšej a širšej implementácii tejto výučbovej metódy.
Fakulta v októbri 2017 zorganizovala v spolupráci so Social Entrepreneurship Akademie
(SEA), Mníchov, Nemecko pre študentov fakulty, ako aj celej univerzity dvojdňový workshop
“ZGI:kompakt“, zameraný na sociálne podnikanie. Išlo o interaktívny a “hands-on” workshop
o sociálnom podnikaní zameraný na študentov a mladých profesionálov z rôznych oblastí a
odborov. Workshop im predstavil metódy a nástroje potrebné na rozbehnutie sociálneho
podnikania. Zameral sa tiež na tvorbu nových podnikateľských nápadov pre sociálne
podnikanie, rady, ako rozbehnúť takéto podnikanie a kde získať financie. Napokon, účastníkom
interaktívnou formou predstavil ekosystém sociálneho podnikania. Workshop tak vytvoril
interdisciplinárny priestor pre nové spoločensky prospešné prístupy. Workshop sa uskutočnil
v anglickom jazyku, lektorovali ho dvaja zahraniční lektori v spolupráci s PhDr. Marianom
Holienkom, PhD. a zúčastnili sa ho študenti zo štyroch fakúlt UK.
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 2017 predmet absolvovalo 15 študentov pod vedením dobrovoľníkov z
neformálnej iniciatívy Startup Education Slovakia. Predmet bol tvorený sériou tematických
stretnutí zameraných na rôzne praktické náležitosti start-up podnikania, ukončenú záverečným
podujatím typu „hackathon”. Počas predmetu študenti pracovali na hypotetických projektoch
vytvorených v zmiešaných tímoch počas trvania predmetu.
V rámci ďalšieho predmetu zameraného na rozvoj podnikateľských zručností Podnikanie
malých podnikov zorganizovali študenti workshop s názvom Myslíme NaTUR. Cieľom
workshopu bolo ukázať, že podnikanie nemusí byť zamerané iba na zisk, ale jeho cieľom by
mala byť snaha o zníženie environmentálnych dopadov podnikateľských aktivít, a tiež podpora
sociálne prospešných aktivít.
V roku 2017 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 podnikov. Jediný rozdiel je v
tom, že študenti pracovali v zmiešaných medzigeneračných tímoch, ktoré tvorili jednak študenti
bakalárskeho štúdia ako aj ich mentori z radov seniorov. Hlavným cieľom projektu bolo
poskytnúť možnosť získať podnikateľské zručnosti, postoje a pochopenie hodnôt podnikania
cez učenie sa aktívnou realizáciou jednotlivých etáp rozbiehania a realizácie nového
konkrétneho biznisu; v medzigeneračných tímoch, a zároveň aj s rôznym profesionálnym
zázemím (interdisciplinárny prístup).
Rozvoj konzultačných, poradenských, ale aj podnikateľských zručností študentov a ďalšie
prepojenie univerzitného prostredia s praxou zabezpečuje FM UK tiež prostredníctvom aktivít
Podnikateľského a rozvojového centra (PRC), ktoré je organizačne začlenené pod Katedru
stratégie a podnikania a vzniklo v roku 2005. V roku 2017 pôsobilo v centre osem študentov.
Tím týchto študentov zvyčajne vedie interný doktorand KSP pod mentoringom ďalších kolegov
z katedry. PRC poskytuje kvalifikované konzultačné služby súvisiace so začatím, ale aj
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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.
Takisto na vyučovaní predmetov Katedry stratégie a podnikania participovalo v roku 2017
viacero pozvaných odborníkov z organizácií pôsobiacich na Slovensku aj v zahraničí:
Na predmete Procesný manažment bola zorganizovaná hosťovaná prednáška a praktický
workshop na tému: „Zážitok a simulácia: procesné riadenie očami praktika“, ktoré viedol
skúsený medzinárodný konzultant Ing. Dušan Plichta. Workshop bol zameraný na
simulovanie optimalizácie procesov a využite techník ako SIPOC Model, Work Breakdown
Structure, Human Resources Ratio, definovanie KPI, auditovanie a zlepšovanie procesu
s využitím algoritmu 3x3 a PDCA model.
V predmete Manažérske rozhodovanie predniesli v rámci cyklu prednášok „Nápad
premenený na úspech”, organizovaného v spolupráci s Junior Chamber International
a s podporou Slovenskej sporiteľne, a.s. svoje prednášky Mgr. Peter Nižňanský zo
spoločnosti Little Lane, a.s. a Ing. Pavol Amena zo spoločnosti Amena Displays. Ďalším
hosťujúcim prednášajúcim bol Mag. Michal Mesík, CFA zo Slovenskej sporiteľne, a. s.,
ktorý predniesol prednášku na tému „Manažérske rozhodovanie v banke”.
V predmete Strategické riadenie finančných inštitúcií participoval na výučbe Ing. Martin
Macko z firmy Bearning,s.r.o.
V predmete Intelektuálny kapitál a inovácie v dynamickom podnikaní prednášal Ľubomír
Billý zo spoločnosti Centire, s.r.o. na tému: „Intelektuálny kapitál v malých a stredných
podnikoch a intelektuálny kapitál na univerzitách“. Prezentoval pritom výsledky projektu,
ktorý spoločnosť Centire, s.r.o. uskutočnila v spolupráci s partnermi z Rakúska a Slovenska.
Informoval tiež o projekte Open Maker, ktorý je zameraný na podporu spolupráce v
oblasti inovácií tým, že aktívne spája nositeľov inovatívnych nápadov, s podnikmi, ktoré
majú záujem a zdroje na realizáciu potenciálnej inovácie, čím v praxi aplikujú jeden
z možných modelov takzvaných otvorených inovácií.
Hosťujúcim prednášateľom v predmete Podnikanie bol Matej Ftáčnik z organizácie The
Spot, ktorá podporuje start-upy.
V rámci predmetu Podpora malého a stredného podnikania vystúpili s prednáškami Lenka
Bednárová z technologického inkubátora INQb a Rastislav Petráš zo spoločnosti EAI.
Na predmet Manažment kvality bol pozvaný na hosťovanú prednášku audítor kvality Ing.
Jan Němec.
Výučba zabezpečená Katedrou manažmentu
Na prvom stupni štúdia zabezpečuje katedra pedagogický proces v predmetoch Základy
manažmentu; Základy personálneho manažmentu; Podnikanie v Európe; Psychológia pre
manažérov; Rétorika; Personálna práca v malých firmách; Personálny manažment (vybrané
témy); Priestorová ekonomika; Kreatívny a inovačný manažment; Organizačné kultúry;
Coaching – skupinová dynamika/prezentačné zručnosti; Regulácia, hospodárska súťaž a
korupcia; Manažérska etika; Manažment expatriotov; Nemecký jazyk; Ruský jazyk; Japonský
jazyk pre začiatočníkov; Nemecký jazyk pre manažérov; Obchodná ruština; Seminár zo
základov manažmentu; Flexibilita a manažment vedomostných pracovníkov; Kreatívny a
inovačný manažment v praxi; Odlišnosti organizačných systémov v praxi; Personálna práca v
malých organizáciách; Regulačné pravidlá v praxi manažéra; Rozvoj manažérskych zručností.
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Na druhom stupni štúdia katedra zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch Organizačné
správanie; Manažment v globálnom prostredí; Systémy odmeňovania; Podnikateľská etika pre
personálny manažment; Medzinárodný manažment ľudských zdrojov; Organizačné kultúry
(európske špecifiká); Komunikácia v manažmente; Súčasné trendy v praxi manažmentu;
Strategický manažment ľudských zdrojov; Riešenie konfliktov; Vedenie ľudí; Firemný etický
kódex; Organizačné kultúry – teória; Podnikateľská etika.
Katedra manažmentu sa v rámci pedagogického procesu sústreďuje na rozvoj kľúčových
manažérskych zručností a spôsobilostí a mimoriadne starostlivo dbáme na prepojenie teórie
s praxou.
V pedagogickom procese všetkých predmetov využíva katedra rôzne inovačné prvky. Na
bakalárskom stupni štúdia v úvodnom predmete Základy manažmentu ide napríklad
o využívanie prvkov projektovej, kooperatívnej metódy výučby, problémovo orientovaného
vyučovania a prípadových štúdií. Na Základoch personálneho manažmentu v druhom ročníku
na seminároch sa využíva riešenie modelových situácií, riadená diskusia a metóda rolových
hier, pričom semestrálna práca v podobe riešenia rozsiahlejšej prípadovej štúdie je zameraná
na podporu spôsobilosti študentov pracovať v autonómnom tíme a riešiť reálne problémy
organizácií v oblastiach náboru a výberu zamestnancov, vzdelávania, rozvoja, talent
manažmentu, hodnotenia pracovných výkonov a odmeňovania zamestnancov. Na
magisterskom stupni sa všetky teoretické koncepty v predmete Podnikateľská etika preberajú
prostredníctvom riešenia kratších prípadových štúdií a riadenej diskusie, tzv. learning through
argumentation, s cieľom posilniť kritické myslenie a pro-etické rozhodovanie študentov ako
budúcich manažérov. Prípadové štúdie sa využívajú aj v predmete Organizačné správanie, kde
výuka na seminároch prebieha výlučne prostredníctvom tzv. case-based learning, ktoré
spracovávajú reálne problémy organizácií v oblasti motivácie zamestnancov, vedenia ľudí,
organizačných zmien, interpersonálnej komunikácie a negatívnych prejavov skupinového
správania. Na predmete Systémy odmeňovania sa využíva v spolupráci s Cornell University
celosemestrálna viacdielna licencovaná prípadová štúdia FastCat, prostredníctvom ktorej sa
študenti učia budovať systém odmeňovania v organizácii v jasne definovanom prostredí, a to
od stanovenia stratégie odmeňovania až po nastavenie jednotlivých zložiek odmeňovania pre
konkrétne pracovné pozície.
Na výberovom predmete Vedenie ľudí (Leadership) študenti pracujú na výskumných
projektoch prostredníctvom tzv. project-based learning, v rámci ktorých prepájajú teoretické
poznatky s praxou reálnych lídrov, pričom systematicky sledujú a analyzujú štýl vedenia, ktorý
líder v praxi uplatňuje, jeho silné a slabé stránky. Výsledkom je komplexná diagnostika vedenia
ľudí, ktoré skúmaný manažér uplatňuje v praxi, s následným poradenstvom, umožňujúcim
danému lídrovi vyriešiť problémy, ktorým pri vedení ľudí čelí. Ďalšou metódou výučby je
sebareflexia a sebapoznanie, t. j. každý teoretický model/koncept vedenia ľudí je aplikovaný
priamo na seminári prostredníctvom osobnostného testovania, rolových hier a krátkych úloh.
Sebareflexia a sebapoznanie zohrávajú dôležitú rolu aj v predmete Orientácia a rozvoj v oblasti
kariéry, kde študenti získavajú prehľad o možnostiach svojej budúcej kariérnej dráhy a učia sa
chápať rozdiely a prepojenia medzi jednotlivými typmi pracovných pozícií v rôznych
oblastiach manažmentu. Sebahodnotenie je dôležitým prvkom aj v predmete Riešenie
konfliktov, kde študenti získajú poznatky o svojich tímových rolách a možných konfliktoch,
ktoré vznikajú v rámci jedného tímu. Okrem toho spoznávajú svoje motivačné a interakčné
preferencie, rozvíjajú si vyjednávacie zručnosti a kritické myslenie a učia sa rozpoznávať
manipuláciu a efektívne sa jej brániť.
Okrem pedagogických inovácií kladie Katedra manažmentu vo výučbe mimoriadny dôraz na
kontakt s odborníkmi z praxe a ich systematické zapojenie do prednášok a seminárov. Experti
19

z partnerských organizácií sa v rámci jednotlivých predmetov podieľajú na výučbe v rôznych
rolách, a to buď ako hosťujúci prednášajúci, facilitátori workshopov alebo zohrávajú aktívnu
úlohu ako hodnotitelia semestrálnych prác resp. prezentácií študentov, čím študenti získavajú
cennú spätnú väzbu na svoj výkon priamo od odborníkov z praxe.
V roku 2017 katedra na výučbe spolupracovala s nasledujúcimi partnermi:
Základy personálneho manažmentu: Andrea Rakytová Valentová, Veolia Energia
Slovensko; Petra Kováčová, Henkel Slovensko (hosťujúce prednášky).
Podnikateľská etika:
Tomáš Rybár, Čechová & Partners, advokát, partner; Ivan Skaloš, Slovak Telekom,
Compliance officer
Martin Podkonicky, Mercedes-Benz Slovakia, Legal & Compliance Manager; Ľubica
Vandáková, HB Reavis, Compliance; Dajana Suchánková, Siemens, Regional Compliance
Officer.
Systémy odmeňovania: Matej Budjač, senior konzultant, Korn Ferry | Hay Group (hosťujúca
prednáška Hodnotenie pracovných pozícií a prieskum odmeňovania); Štefan Norulák,
riaditeľ ľudských zdrojov, Arriva Slovakia (hodnotiteľ priebežných aj záverečných
semestrálnych prác študentských tímov pri nastavení a tvorbe systému odmeňovania
organizácie v rámci licencovanej celosemestrálnej prípadovej štúdie FastCat).
Medzinárodný manažment ľudských zdrojov: Andrej Dřinovský, Group Talent Officer, Erste
Group Bank AG; Mikuláš Füleky, advokát (hosťujúce prednášky)
Organizačné správanie: Gianluca Cogoni, IBM, Accounting centre (hosťujúca prednáška).
Súčasné trendy v praxi manažmentu: v tomto výberovom predmete pôsobilo počas zimného
semestra v cykle prednášok a workshopov celkovo 13 vrcholových manažérov zo
spoločnosti Slovnaft, a.s. (člen skupiny MOL)
Vedenie ľudí: Bianka Uhrínová, Statoil, HR compensation (hosťujúca prednáška).
Japonský jazyk: Veľvyslanec Japonska, Jun Shimmi (hosťujúca prednáška).
Vo viacerých predmetoch na katedra využíva pri prednáškach aj seminároch podporu interakcie
so študentmi v podobe mobilných aplikácií, napr. Slido, Polleverywhere. Na zdieľanie
študijných materiálov vyučujúci zväčša používajú aplikačnú platformu Microsoft SharePoint.
Vo výučbe na katedre sa využívajú výsledky viacerých, už ukončených aj práve prebiehajúcich
vedecko-výskumných projektov. Výstupy projektov VEGA, PECO, CEDEFOP sú zapracované
napríklad v učebnici k predmetu Základy manažmentu. Viaceré predmety vo výučbe čerpajú
z výsledkov publikovaných v rámci výskumného projektu VEGA 1/0627/11 Dynamika zmien
vo vedomostnej spoločnosti vo vybraných sektoroch slovenskej ekonomiky. V súvislosti s touto
témou bolo na katedre vypísaných aj niekoľko diplomových prác a jedna dizertačná práca. Do
výučby nového povinného predmetu Podnikateľská etika sa zapracovávajú priebežné výsledky
z riešenia projektu APVV-16-0091 Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom
prostredí. V súvislosti s projektom sa vypisujú aj témy diplomových a dizertačných prác. V
roku 2017 boli na Katedre manažmentu napísané tri diplomové práce súvisiace s daným
projektom a realizovali sa dve dizertačné práce súvisiace s riešeným projektom. Obsah
predmetov Vedenie ľudí/Leadership odzrkadľuje najnovšie trendy vo výskume na
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medzinárodnej úrovni a je obohatený aj o slovenské špecifiká, pričom čerpá z výsledkov
publikovaných v rámci výskumného projektu VEGA 1/0333/13 Kritická analýza vplyvu
kultúrnych a etických faktorov na vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí.
Výučba zabezpečená Katedrou ekonómie a financií
Na prvom stupni štúdia zabezpečuje katedra pedagogický proces v povinných predmetoch
Matematika; Ekonómia; Účtovníctvo; Základy finančného manažmentu; Peniaze a
bankovníctvo; Medzinárodné ekonomické vzťahy; Štatistika; Štatistické metódy. Katedra
ekonómie a financií zabezpečuje taktiež pedagogický proces v študijnom programe
Medzinárodný manažment (Francúzsky program a Nemecký program) v predmetoch:
Francúzsky jazyk pre manažérov, resp. Nemecký jazyk pre manažérov; Medzinárodné právo
verejné; Medzinárodné ekonomické právo; Medzinárodný obchod; Medzinárodné organizácie;
Právnická francúzština, resp. Právnická nemčina; Medzikultúrna komunikácia; Francúzske
ekonomicko-geografické a politické reálie, resp. Nemecké ekonomicko-geografické a politické
reálie; Obchodné rokovania. Na druhom stupni štúdia katedra zabezpečuje pedagogický proces
v študijnom programe Manažment v povinných predmetoch Finančný manažment;
Modelovanie ekonomických procesov a v bloku Financie v predmetoch Finančné účtovníctvo;
Manažérske účtovníctvo; Finančné trhy a inštitúcie; Investičné analýzy. V študijnom programe
Medzinárodný manažment v povinných predmetoch Finančný manažment; Regionálna
ekonomická politika EÚ; Európske právo; Medzinárodné financie
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 sú
pravidelne pozývaní napríklad zástupcovia Tatra banky, či spoločnosti Henkel, Dell, PwC,
Delloitte, IBM), ako aj zástupcov ekonomických inštitútov (napr. INESS, Rada pre rozpočtovú
zodpovednosť, Inštitút zamestnanosti a pod. v rámci ekonomicky ladených predmetov)
a taktiež lídrov v oblasti start-upov (v rámci špecializácie financie). Dell a IBM zároveň
spolupracujú aj na vedení diplomových prác.
Katedra ekonómie a financií zastrešuje aj študijný program Medzinárodný manažment na
bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia. Študijný program Medzinárodný manažment na
bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia je zameraný nielen na získavanie teoretických
poznatkov, ale aj praktických skúseností. V rámci tohto programu FM UK dlhodobo
spolupracuje s nemeckým a rakúskym veľvyslanectvom v Bratislave a s inými inštitúciami.
V rámci nemeckého programu boli zrealizované viaceré aktivity:
V marci 2017 navštívili študenti 2. ročníka v rámci predmetu Obchodné právo
Slovensko-nemeckú obchodnú a priemyselnú komoru (komora) v Bratislave. Stretli sa
so zástupcom konateľa M. Haltom, ktorý študentov oboznámil s jej činnosťou, ako aj
pôsobením a spoluprácou s nemeckými a slovenskými obchodnými spoločnosťami
a podnikateľmi. Zároveň ich informoval o rozvoji investičných vzťahov nemeckých
investorov, ktorí vykonávajú podnikateľské aktivity na Slovensku. Komoru navštívili
v rámci predmetu Medzikultúrna komunikácia aj študenti 3. ročníka ( apríl 2017),
pričom stretnutie s M. Haltom bolo zamerané na multikulturalitu, interkultúrny
manažment a obchodné rokovania s nemeckými obchodnými partnermi.
V marci 2017 prijali študenti 1. ročníka v rámci predmetu Nemecký jazyk pre
manažérov pozvanie na veľvyslanectvo Rakúskej republiky v Bratislave, kde sa stretli
s veľvyslancom H. Carlom. Rakúsky veľvyslanec mal prednášku o rakúskoslovenských bilaterálnych vzťahoch a politickej, hospodárskej, investičnej, kultúrnej
a cezhraničnej spolupráci.
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Študenti 1. ročníka následne navštívili aj veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko
v Bratislave, kde sa v rámci diskusie s kultúrnym atašé Gordzielikom oboznámili
s činnosťou, úlohami a fungovaním veľvyslanectva a zároveň diskutovali o úlohách
nemeckej ekonomickej diplomacie (apríl 2017).
V rámci rozvoja vzťahov medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou
pricestoval v apríli 2017 do Bratislavy rakúsky prezident A. Van der Bellen, ktorý bol
aj čestným hosťom Univerzity Komenského v Bratislave. Študenti 1. ročníka mali tú
česť stretnúť sa s najvyšším predstaviteľom Rakúskej republiky a vypočuť si jeho prejav
v Rektorskej sieni Univerzity Komenského v Bratislave.
V apríli 2017 sa konala každoročná študentská konferencia pri príležitosti Dňa Európy.
Konferencia pod názvom „Učíme sa od úspešných podnikateliek“ bola zameraná na
podnikanie žien v európskom hospodárskom priestore. Študenti sa oboznámili
s podnikateľskými začiatkami JUDr. Lýdie Eckhardt (poprednej slovenskej módnej
návrhárky), ktorá svojím erudovaným vystúpením presvedčila účastníkov podujatia, že
aj žena môže byť úspešnou podnikateľkou. Svoje podnikateľské začiatky prezentovala
aj absolventka FM UK, Mgr. Jaroslava Bašistová, ktorá sa venuje floristike. Na tomto
akademickom podujatí dostali priestor aj študentky, ktoré prezentovali o. i. aj
podnikateľskú činnosť žien z Francúzska – bývalú modistku Coco Chanel, ktorá vniesla
do dámskej módy mnoho progresívnych prvkov a vytvorila populárne parfumy. Jedna
z prezentácií bola venovaná aj Nemke Aenne Burdovej, ktorá je považovaná za
kráľovnú odievania.
V mesiaci jún 2017 mali študenti možnosť realizovať aj krátkodobý poznávací pobyt
v inštitúciách Európskej únie (Štrasburg) za súčinnosti europoslanca B. Škripeka. Táto
aktivita prispela k rozvoju ich vedomostí o fungovaní Európskeho parlamentu
a o nadobudnutí poznatkov o reálnom obraze pôsobenia poslancov Slovenskej
republiky v Európskom parlamente.
V zimnom semestri 2017/2018 sa študenti 1. ročníka v rámci predmetu Nemecký jazyk
pre manažérov zúčastnili slávnostného odhalenia sochy medveďa pred budovou
Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave, kde ich následne prijal
nemecký veľvyslanec na Slovensku Joachim Bleicker, konzul Manderla, kultúrny atašé
Gordzielik a ďalší spolupracovníci veľvyslanectva. Podujatie sa konalo v októbri 2017
a súviselo s oslavami Dňa zjednotenia Nemecka (Tag der deutschen Einheit). Študenti
získali prehľad o fungovaní a úlohách veľvyslanectva a práci v diplomatických
službách. Veľvyslanectvo SRN navštívili aj študenti 3. ročníka v rámci predmetu
Medzikultúrna komunikácia, pričom sa stretli s konzulom Manderlom, kultúrnym atašé
Gordzielikom a stážistom K. Axnickom. Stretnutie bolo zamerané na multikulturalitu,
interkultúrny manažment a prácu v diplomatických službách.
V novembri 2017 sa študenti 2. a 3. ročníka v rámci predmetu Obchodné právo
zúčastnili exkurzie do medzinárodnej prepravnej spoločnosti LKW Walter so sídlom v
rakúskom meste Wiener Neudorf. Exkurziu sprostredkovala študentka Rebecca
Schreiberová, ktorá v menovanej spoločnosti praxovala. Študentov prijal J. Pritz, ktorý
je absolventom FM UK a študentom priblížil prácu a manažment spoločnosti, pričom
LKW Walter poskytuje aj možnosť absolvovania praxe.
V novembri 2017 sa konala akcia Mini-Erasmus, pričom KEF prijala 18 žiakov
stredných škôl a gymnázií, ktorí majú záujem o štúdium na FM UK v rámci študijného
programu Medzinárodný manažment v nemeckom jazyku. Uvedení žiaci sa zúčastnili
na viacerých
predmetoch (napr. Ekonómia, Obchodné právo, Medzinárodné
organizácie, Nemecký jazyk pre manažérov, Medzikultúrna komunikácia, Reálie
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Nemecka a ďalšie), oboznámili sa s programom ERASMUS+, získali prehľad o náplni
štúdia na FM UK a po vyučovaní im robili program študenti vyšších ročníkov. Akcia
mala veľmi pozitívny ohlas a žiaci prejavili zvýšenú motiváciu a záujem o štúdium na
tomto študijnom programe.
V novembri 2017 sa v rámci predmetu Medzikultúrna komunikácia a Nemecký jazyk
pre manažérov konala exkurzia do závodu Volkswagen Slovakia, a.s., na ktorej sa
študenti 3. ročníka zúčastnili prehliadky montážnej a agregátnej haly. Následne sa stretli
s vedúcim PSC Montáže/Agregátov/Finišu M. Petrušom, ktorý mal prezentáciu o
personalistike a firemnej politike spoločnosti VW.
Katedra ekonómie a financií dlhodobo spolupracuje so strednými školami –
Gymnáziom Bilíkova a Obchodnou akadémiou I. Karvaša v Bratislave, ktoré ponúkajú
štúdium v nemeckom jazyku a ich absolventi sa každoročne uchádzajú o štúdium v
nemeckom programe. Novú spoluprácu sme nadviazali aj s Gymnáziom Ľ. Štúra v
Trenčíne.
V rámci francúzskeho programu boli tiež zrealizované viaceré aktivity:
Dvojitý diplom umožňuje študentom navštevovať okrem predmetov ponúkaných FM
UK, aj kurzy francúzskych profesorov, ktorí prichádzajú z tohto dôvodu na Slovensko
a vyučujú priamo na Univerzite Komenského. V roku 2017 bolo do tohto študijného
programu zapísaných 24 slovenských študentov v Európskom univerzitnom centre v
Nancy (Univerzita v Lorraine). Zoznam kurzov vyučovaných v rámci dvojitého
diplomu na Fakulte managementu v roku 2017:
-

jauár 2017: M. Jerome Hubler „Comptabilité et analyse financière des comptes
sociaux“,
január 2017: Mme Valérie Lelièvre „Techniques de financement des opérations
de commerce extérieur“,
február 2017: Mme Xuheng Tong „Régulation bancaire en Europe“,
„Analyse financière des comptes consolidés“
marec 2017: Céline Blondeau „Marchés de capitaux et produits financiers en
environnement européen“,
apríl 2017: M. Alain Buzelay „Evolution de l’organisation monétaire et
financière en Europe“,
október 2017: M. Alain Buzelay „Dimension économique de l’intégration
communautaire“,
november 2017: M. Yves Petit „Droit communautaire matériel“,
november 2017: M. Criqui „Histoire de l’intégration communautaire“.

FORUM – ŠTUDENTI & PODNIKY – vo Vedeckom parku Univerzity Komenského
v Bratislave sa uskutočnil 6. ročník Fóra študentov a firiem. Táto vlajková akcia
spolupráce medzi profesionálnym a akademickým svetom je dôležitým momentom pre
francúzsky program, ktorý sa počas celého roka usiluje o spojenie týchto dvoch
prostredí. V roku 2017 viac ako sto študentov z celého Slovenska prišlo na stretnutie s
manažérmi dvadsiatich zastúpených spoločností. Veľvyslanec Francúzska na
Slovensku, Christophe Leonzi, viedol okrúhly stôl na tému „Francúzština ako jazyk
zamestnania“, na ktorom sa zúčastnili vedúci predstavitelia firiem (PSA, KONE,
Startek). Študenti mali možnosť zúčastniť sa workshopu o príprave životopisu
a motivačného listu. Účastníci mali tiež možnosť navštíviť workshopy FAB LABu.
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Študenti, akademickí pracovníci a obchodní zástupcovia mohli spoločne komunikovať
v profesionálnej atmosfére..
V roku 2017 sa uskutočnil 21. ročník Akademia & Vapac, ktorá sa konala od 9. do 12.
októbra 2017 v priestoroch NTC Areny v Bratislave. Akademia & Vapac je základnou
každoročnou akciou pre všetkých študentov stredných škôl, pretože im umožňuje
dozvedieť sa o vysokoškolských kurzoch. Je to študentská akcia, kde je francúzska
prítomnosť zaznamenaná a oceňovaná. Stánok IUFS zdôraznil francúzske jazykové
vzdelávanie na slovenských vysokých školách a potenciál týchto kurzov. Podujatie
navštívilo viac ako 9 000 študentom z celého Slovenska, ale aj z Českej republiky, aby
sa dozvedeli o univerzitných kurzoch. Nie je pochýb o tom, že prítomnosť francúzskeho
programu zdôraznila bohatosť ponuky FM UK.
15. novembra 2017 sa na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo druhé
slávnostné odovzdávanie francúzskych dvojitých diplomov. Na tomto ceremoniáli
získalo približne 30 slovenských študentov z ôsmich študijných programov z piatich
rôznych slovenských univerzít svoje francúzske diplomy. Absolventi FM UK tak získali
dva diplomy, diplom slovenskej aj diplom francúzskej univerzity. Slávnostná účasť 150
hostí (študentov a rodín, akademikov a firiem) bola príležitosťou osláviť francúzskoslovenskú spoluprácu tým, že privítala mladých absolventov do siete Alumni Slovakia.
Získanie dvojitých diplomov je vrcholom vysokoškolského života týchto študentov,
ktorí vidia, že ich úsilie bolo a bude odmenené.
Komunikačné stretnutie francúzskych lektorov stredných škôl – sieť francúzskych
lektorov na Slovensku tvorí tucet učiteľov v celej krajine, či už pracujú na strednej škole,
alebo na univerzite. FM UK organizuje každoročné stretnutie lektorov s cieľom
podporiť tímového ducha a informovať učiteľov o učebných osnovách fakulty. Pri tejto
príležitosti Frédéric Delaneuville predstavil SFUI lektorom v septembri 2017 vo
francúzskom inštitúte. Poskytnuté informácie umožnili, aby boli lektori schopní lepšie
odovzdávať informácie študentom na stredných školách.
Výučba zabezpečovaná Katedrou informačných systémov
Katedra informačných systémov zabezpečuje pedagogický proces na prvom stupni štúdia v
povinných predmetoch Výpočtová technika pre manažérov; Informačné systémy a aplikačný
softvér; Matematika I; Štatistika; Štatistické metódy; Databázy; Obchodné právo; Pracovné
právo; Projektový manažment, Anglický jazyk pre manažérov. Katedra ponúka študentom aj
veľký výber výberových predmetov, ktoré dopĺňajú všetky oblasti výučby katedry, či už v
oblasti informačných technológií, web dizajnu, online marketingu, ale i projektového
manažmentu a práva. Katedra ponúka študentom na prvom stupni štúdia dve zamerania, ktorých
jadro tvorí blok povinne voliteľných predmetov v treťom ročníku prvého stupňa štúdia.
Kľúčové je zameranie na manažérsku informatiku. Študenti sa môžu profilovať na zameranie
manažérska informatika už od prvého ročníka prostredníctvom výberových predmetov, ktorých
katedra ponúka celé spektrum. Katedra ponúka aj zameranie na projektový manažment, ktoré
je v súčasnosti tiež veľmi atraktívne, pretože kvalitní projektoví manažéri sú v praxi veľmi
žiadaní. Na druhom stupni štúdia katedra zabezpečuje výučbu oblasti manažmentu, ktorá sa
týka manažmentu informačných systémov, podnikovej informatiky, elektronického
podnikania, online marketingu a projektového manažmentu. Študentom, ktorí sa chcú zamerať
na tieto dynamicky sa rozvíjajúce oblasti, ktoré majú v súčasnosti najväčší vplyv na rozvoj
podnikania, najmä na jeho globálne aspekty, ponúka bloky povinne voliteľných predmetov,
ktoré sú špeciálne koncipované tak, aby študenti, ktorí ich absolvujú, boli schopní využiť
informačné a komunikačné technológie ako konkurenčnú výhodu. Predmety, ako napríklad
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Cloud Computing; Počítačové siete pre manažérov; Business Intelligence a ďalšie vyučujú buď
skúsení pedagógovia alebo odborníci priamo z praxe.
Fakulta managementu systematicky podporuje a zabezpečuje výučbu prostredníctvom
softvérovej podpory. Katedra informačných systémov využíva napr. softvér Wolfram
Mathematica pri výučbe viacerých povinných a výberových predmetoch, a to v povinných
predmetoch Matematika II a Matematika III nabakalárskom stupni štúdia a predmet
Modelovanie ekonomických procesov na magisterskom stupni štúdia a vo výberovom
predmete Real Business Cases in Wolfram Mathematica. Z ďalších výberových predmetov,
ktoré sa vyučujú pomocou tohto softvéru na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia je
možné uviesť predmet Kvantitatívne metódy vo finančnom manažmente na bakalárskom stupni
stupňa štúdia. Na magisterskom stupni štúdia sú to predmety Analýza trhových rizík finančných
portfólií 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 katedra používa na výučbu povinného predmetu Štatistické metódy na
bakalárskom stupni štúdia a na predmete Modelovanie ekonomických procesov
namagisterskom stupni štúdia. Softvér sa používa aj vo výučbe výberového predmetu
Manažérska štatistika na magisterskom stupni štúdia. Z oboch softvérov sú študentom k
dispozícii najnovšie platné verzie.
Ako ďalší príklad využívania softvérovej podpory výučby študentov je možné uviesť celý rad
povinných i výberových predmetov zo štatistiky, ktoré sú vyučované v SAS Enterprise Guide:
Štatistika, Štatistické metódy, , Štatistika na PC, , Manažérska štatistika, , Viacrozmerné
metódy v manažmente (SAS). Medzi výberové predmety vyučované v SAS Enterprise Miner
patria: Marketingová analytika, Spracovanie dát pre manažment a marketing (Data Mining I),
Spracovanie dát pre manažment a marketing (Data Mining II). Od akademického roka
2012/2013 zabezpečuje výučbu výberového predmetu Programovanie v SASe, konzultant
SASu. V spolupráci so SAS Slovakia, s.r.o. študentom, ktorí úspešne absolvujú predmety v
SASe (hodnotenie A) na záver odovzdájú certifikáty o úspešnom absolvovaní daného
predmetu/tov.
Katedra informačných systémov ďalej disponuje vlastnými programami, ktoré podporujú
výučbu predmetov Výpočtová technika pre manažérov a Informačné systémy a aplikačný
softvér. Tieto predmety sú vyučované na bakalárskom štúdiu. 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 pre manažérov a ďalší pri výučbe MS Excelu. Ďalšie programy
používal 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-u,
organizácie pôsobiacej na FM UK. 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, umožňuje študentom publikovať výsledky vlastnej práce.
DMC v roku 2017 zastrešil pre študentov pod Katedrou informačných systémov nasledovné
akcie:
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-

-

dve konferencie www.makeitdigital.sk, z toho jedna medzinárodná vedecká so
zborníkom,
Digitálne obedy – nový koncept inšpiratívneho vzdelávania, desať stretnutí s
významnými osobnosťami biznis sveta ako Trnka, Meško, prezident Kiska a pod.,
Digitálna chata – organizovanie praktických vzdelávacích víkendových pobytov pre
študentov (dvakrát za akademický. rok),
PPC akadémia – zorganizovanie intenzívneho mesačného vzdelávacieho kurzu
s nástrojom Google Adwords a následné zamestnávanie študentov absolventov kurzu
v agentúrach,
príprava nového bloku Digitálny manažment a online marketing, dohodnutá spolupráca
na bloku so spoločnosťou Google,
podanie žiadosti o grant APVV,
vedecký recenzovaný časopis – Digital Science Magazine,
Digital Marketing Club – praktická forma vzdelávania študentov na reálnych
projektoch,
Digitálni Anjeli – charitatívny projekt študentov zameraný na pomoc neziskovým
organizáciám v oblasti ich propagácie na internete.

V rámci publikačnej činnosti v roku 2017 boli uverejnené publikácie študentov v katedrovom
vedeckom časopise www.digitalmag.sk.
Významnou je aj spolupráca s profesijným (občianskym) združením BPUG™ (Best Practice
User Group) SLOVENSKO. BPUG™SLOVENSKO 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 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 nadväzuje spoluprácu s britským BPUG-om a ostatnými
príbuznými profesijnými združeniami na Slovensku aj vo svete. Profesijné združenie BPUG™
SLOVENSKO usporadúva na pôde FM UK odborné workshopy a konferencie.
K najvýznamnejším podujatiam roku 2017 je možné zaradiť:
- Informačná bezpečnosť okolo nás, marec 2017 (Praktické využitie ISO noriem súboru
27000 na budovanie informačnej bezpečnosti, ktoré viedol Miloslav Durčík z RSN
System, Slovakia, a Informačná bezpečnosť riešenia eHealth, ktorú odintrepretoval
Peter Linhardt z NESS Slovensko).
- TRIZ – inovatívne riešenie technických problémov, apríl 2017 (tvorba a riadenie
inovácií na základe metodiky TRIZ pod vedením experta svetového formátu: profesora
Vladimira Petrova, z Plekhanov Russian University of Economics (PRUE).
- Apríl 2017 BPUG™ SLOVENSKO v spolupráci s FM UK, usporiadalo v poradí šiestu
konferenciu pod názvom, PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™, kde témou boli eprojekty.
- Ako už každoročne, v októbri 2017 BPUG™ SLOVENSKO v spolupráci s FM UK
spolu s SAPRIA a EuroCloud Slovakia, usporidali v poradí druhý ročník odbornej
medzinárodnej konfrencie „Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a
výkonnosti organizácií“ (INDUSTRY 4.0 (Business Intelligence a Performance
Management, Internet of Things, Industrial internet of Things, Data Science, Big Data,
Sociálne média), SMART CITY – riešenia a služby, Uplatňovanie GDPR v
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organizáciách – Nové európske pravidlá o ochrane osobných údajov, požiadavky,
implementácia a udržateľnosť).
Ďalším občianskym združením, s ktorým FM UK 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 k odbornej diskusii k tejto zaujímavej problematike, byť odbornou
platformou pre diskusiu na tieto témy a prispievať ku šíreniu dôvery v Cloudové technológie.
Aj v roku 2017 v spolupráci s občianskym združením EuroCloud Slovakia sa na pôde FM UK
konali 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 Kryvinska. V roku 2017
vyučovala predmety Cloud Computing a Podnikové informačné systémy v anglickom jazyku.
Dr. Kryvinská pripravila aj nový výberový predmet E-Service Management, ktorý v roku 2017
taktiež vyučovala.
Výučba zabezpečovaná Katedrou marketingu
Katedra marketingu zabezpečuje na prvom stupni štúdia výučbu povinného predmetu
Marketing a výberových predmetov Sociológia; Rétorika; Marketing v rodinnom, malom a
strednom podniku; Základy marketingu; Úvod do vnútrofiremnej komunikácie; Základy
marketingového manažmentu; Ochrana spotrebiteľa; Procesy globalizácie svetovej ekonomiky;
Španielsky jazyk; Obchodná španielčina. Na druhom stupni štúdia zabezpečuje katedra
pedagogický proces v predmetoch Marketing manažment; Marketingový výskum;
Marketingové aplikácie; Medzinárodný marketing, Komunikácia v manažmente a vo
výberových predmetoch Marketing vzťahov so zákazníkmi; Komunikačné techniky v
marketingu; Spoločenský marketing; Strategický marketing; Marketing v živnostenskom
podnikaní; Marketing vo sfére politiky; Marketingová analytika; Nové technológie a
komunikačné médiá v marketingu; Marketing regiónov; Marketing služieb; Reklama; Priamy
marketing; Marketing v obchode; Marketingový audit; Non-profit marketing; Správanie
zákazníkov; Cenové stratégie; Bankový marketing; Marketing v odevnom priemysle;
Marketing v športe; Kreativita v marketingu; Mediálne plánovanie; Spoločensky zodpovedné
podnikanie a manažment; Nové trendy v marketingu; Cestovný ruch; Stratégia neziskových
organizácií; Budovanie a riadenie značky; Komunikácia s verejnosťou – PR a Event marketing.
Aj v roku 2017 sa Katedra marketingu zamerala na inovácie a zmeny vo výučbe a svojich
predmetoch, na prizývanie hostí v rámci výučby a organizáciu podujatí a zaujímavých aktivít.
V roku 2017 v rámci prednášok na povinnom predmete Marketing manažment vystúpili Mgr.
Juraj Récky, PhD. – prednáška na tému „Spoločensky zodpovedné podnikanie v spoločnosti
Slovak Telekom“ a Mgr. Veronika Skákalová – prednáška na tému „Analýza online kampane“.
V rámci predmetu Marketingové aplikácie doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD.
podnietila študentov na vypracovanie marketingovej kampane pre o.z. Aj pes je Novozámčan.
Doc. PhDr. Eva Smolková, PhD. nadviazala spoluprácu so spoločnosťou Farma Východná. V
rámci predmetu Strategický marketing študenti spolupracovali na strategickej marketingovej
analýze prieniku na národný trh a trhy V4 a na návrhu strategického marketingového plánu.
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Doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD. je vedúcou občianskej iniciatívy Aj pes je
Novozámčan – iniciatíva občanov mesta Nové Zámky a Mestského úradu Nové Zámky. V roku
2017 o. i. iniciovala vybudovanie prvého novozámockého výbehu pre psíky. V rámci tejto
iniciatívy doc. Strážovská vypracovala Kódex psičkára pre verejnosť, je spoluautorkou mapy
výbehu pre psov v meste Nové Zámky a aktívne vyhľadáva sponzorov pre aktivity občianskej
iniciatívy Aj pes je Novozámčan.
Na výberovom predmete Marketingová analytika, ktorý vyučuje Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
prednášal Stanislav Čermák zo spoločnosti SAP.
V rámci predmetu Marketing v športe zabezpečovaný doc. Ing. Mgr. Ľubomírou Strášovskou,
PhD. v apríli 2017 prednášal Mgr. Matuška, absolvent FM UK, spolumajiteľ firmy Octago a
absolútny víťaz suťaže Študentská podnikateľská cena 2015.
V rámci predmetov Medzinárodný marketing a Reklama sa študenti zúčastnili exkurzie
v Múzeu obchodu a v rámci výučby predmetu Medzinárodný marketing aj v spoločnosti
Volkswagen. Exkurzie v Múzeu obchodu sa stali vo výučbe na Katedre marketingu už tradíciou
a dôvodov je hneď niekoľko. Expozícia ponúka pohľad na fungovanie obchodu v 40.tychrokoch minulého storočia v plne zariadenom obchode s tzv. koloniálnym tovarom, ako aj
zariadenia slúžiace pri obchodovaní ako váhy, odmerky, registračné pokladnice. Ďalej
tlačoviny slúžiace na propagovanie produktov, vývesné štíty, obaly a ďalšie marketingové
prostriedky, využívané pri predaji tovaru v minulosti na území Slovenska. Exkurzia vo
Volkswagene bola zameraná na prehliadku troch výrobných hál, a to konkrétne karosárne,
výroby agregátov a lisovne. Keďže medzi zúčastnenými boli aj zahraniční študenti,
komunikačným jazykom bola angličtina, a to na vysokej odbornej úrovni. Študenti mohli počas
dvoch hodín vlastnými zmyslami pocítiť dynamiku a celkovú atmosféru vo výrobných
prevádzkach automobilky, ktorá sa stala minulý rok najväčšou na svete.
V rámci výučby predmetov Nové trendy v marketingu, Reklama a Priamy marketing, ktoré
zabezpečuje prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD., Katedra marketingu dlhodobo ponúka prednášky
odborníkov z praxe. Filip Švaňa, managing director zo spoločnosti PR.Konektor prezentoval v
októbri 2017 prednášku na tému Ako na mileniánov? alebo Milka mileniálne leto. Igor Tóth,
marketingový riaditeľ spoločnosti O2 a absolvent magisterského aj doktorandského štúdia FM
UK prednášal na tému Ako si nastaviť úspešnú marketingovú stratégiu vo firme a čo z toho sa
dá aplikovať na startup? v novembri 2017. Ďalšia zaujímavá prednáška bola venovaná
problematike Online videa. Prednášku v novembri 2017 viedol Juraj Janošovský zo spoločnosti
MediaCom. Prednášku o vesmírnom marketingu, Axe Apollo a projekte Spaceman viedol v
novembri 2017 Róbert Vokál. V decembri 2017 o zákazníckej skúsenosti, o význame inovácií
na trhu z pohľadu zákazníkov a ich potenciáli zvyšovania zákazníckej lojality prednášal Ing.
Martin Mravec, PhD., Managing Partner, Actly s.r.o.
Dňa 16. októbra 2017 prednášal na Katedre marketingu v rámci predmetu Nové trendy
v marketingu Peter Paška, project manager, Media RTVS, s. r. o.
Katedra marketingu bola v roku 2017 iniciátorom a gestorom spolupráce medzi FM UK v
Bratislave a Media RTVS, s.r.o., ktorá vyústila do podpísania Dohody o vzájomnej spolupráci.
Prednášku o nových trendoch v bankovníctve s dôrazom na reguláciu, omnichannel a FinTech
startupy v rámci predmetu Bankový marketing zastrešili Mgr. Peter Karácsony, PhD., Ing.
Slavomír Steigauf a Mgr. Martin Čaja zo spoločnosti CAPCO v novembri 2017. V rámci
výučby daného predmetu bola v decembri 2017 zorganizovaná aj exkurzia študentov na
pracovisko 365.bank, ktorú organizačne zabezpečoval Linda Gáliková, PR manažér 365.bank.
O problematike privátneho bankovníctva prednášal v novembri 2017 Milan Malík, riaditeľ
pobočky privátneho bankovníctva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
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V rámci výučby predmetov Marketing, Medzinárodný marketing a Nové trendy v marketingu,
ktoré zabezpečuje prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD., bola nadviazaná dlhodobá spolupráca
Katedry marketingu so spoločnosťou Procter & Gamble. Študentom Fakulty managementu UK
bola ponúknutá aj možnosť zúčastniť sa súťaže P&G CEO CHALLENGE.
V kontexte rozširovania ponuky predmetov zabezpečovaných Katedrou marketingu, ako aj
vzhľadom na inovácie obsahu existujúcich predmetov o praktické aspekty digitálneho
marketingu, bola prijatá ponuka spoločnosti Google Slovakia participovať na diskusii v rámci
okrúhleho stola na témy Ako získať viac študentov vďaka online? a Ako dostať online
marketing do učebného procesu? Na prvom stretnutí sa zúčastnili Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
a Mgr. Lucia Kočišová. Druhého stretnutia sa v rámci konferencie Marketing Identity v
Smoleniciach zúčastnili prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. a Mgr. Lucia Kočišová. Hostiteľkou
bola dekanka, doc. Petranová z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a
Metoda. Výsledkom spoločného stretnutia zástupcov vybraných slovenských univerzít a
spoločnosti Google Slovakia bol rad iniciatív v oblasti popularizácie projektu Digitálna garáž
v rámci výučby marketingu na vysokých školách, ako aj návrh projektov na rok 2018.
Katedra marketingu bola spoluorganizátorom Akademického kolokvia s úspešnými ženami –
podnikateľkami, ktoré sa uskutočnilo 27. apríla 2017.

E-learning
E-learning na FM UK 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.

Využitie vedeckých výstupov vo vzdelávacej činnosti
Katedra manažmentu od roku 1998 vydáva časopis Journal of Human Resource Management,
ktorý publikuje výsledky vedecko-výskumnej činnosti domácich aj zahraničných autorov
v oblasti manažmentu ľudských zdrojov. Časopis vychádza v online podobe www.jhrm.eu a je
zaradený do akademických databáz Ebsco, Ulrichsweb, EconBiz, ERIHPlus, CEEOL, Google
Scholar a DOAJ. Články publikované v časopise sa využívajú vo výučbe ako odporúčaná
študijná literatúra predovšetkým na predmete Medzinárodný manažment ľudských zdrojov.
Katedra marketingu vydáva vedecký časopis Marketing Science and Inspirations
s medzinárodným pôsobením je zameraný na problematiku marketingu a marketingového
manažmentu. Vedecký časopis je zaradený do databáz: EconBiz, EBSCOhost, Ulrichsweb,
Global Impact Factor, Google Scholar a ERIH PLUS. Z hľadiska medzinárodnej spolupráce je
na Katedre marketingu kladený dôraz pri vydávaní vedeckého časopisu Marketing Science and
Inspirations. Vedecký časopis je mediálnym partnerom súťaže Marketér roka, ktorú organizuje
Česká marketingová společnost. Medzi ďalších strategických partnerov vedeckého časopisu aj
v roku 2017 patrili University of Applied Sciences Upper Austria, School of Management Steyr
a ŠKODA AUTO Vysoká škola, Mladá Boleslav.
Katedra stratégie a podnikania vydáva vedecký časopis Vedecký časopis Comenius
Management Review, ktorý je zameraný na výsledky výskumu z oblastí manažmentu, ktoré
zastrešuje Katedra stratégie a podnikania.
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Katedra informačných systémov vydáva elektronický časopis Digital Science Magazine.
Časopisy slúžia na obohatenie celého pedagogického procesu FM UK.
Významnou je i systematická a kontinuálna podpora študentskej vedecko-výskumnej činnosti
– taktiež v roku 2017 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 FM
UK, a zároveň sú prezentované aj v rámci publikačnej činnosti pracovníkov FM UK. V tejto
súvislosti možno spomenúť, že Katedra ekonómie a financií v rámci osláv 25. výročia založenia
fakulty zorganizovala „Bilaterálne akademické fórum – Slovensko a Francúzsko v perspektíve
zahraničnej politiky SR“, ktoré sa konalo v novembri 2016 na pôde fakulty. Medzinárodné
podujatie malo význam pre prehĺbenie slovensko-francúzskych akademických vzťahov, ako aj
vedecký rozmer, keďže v rámci neho mali možnosť prezentovať výsledky svojej vedeckej práce
zástupcovia viacerých vysokých škôl zo Slovenska a Francúzska vrátane pedagógov z FM UK.
Výstupom z podujatia sú dva zborníky vedeckých príspevkov (jeden v knižnej verzii, druhý vo
formáte CD-rom, oba vydané prestížnym vydavateľstvom Wolters Kluwer).
Vedecko-výskumná i pedagogická činnosť na FM UK je kontinuálne prepojená i na
hospodársku prax. Spolupráca s organizáciami hospodárskej sféry vychádzala i v roku 2017 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
časopisov sú študentom ponúknuté predmety venované 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 buď skupinovo alebo individuálne).
Športové aktivity pre študentov
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 2017 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.
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3.1. ŠTUDENTSKÝ PRIESKUM
Prieskum vnímania kvality štúdia a poskytovaných služieb študentom na Fakulte managementu
UK sa uskutočnil v termíne od mája 2017 do júna 2017 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), ako aj 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).
Účasť tejto skupiny na prieskume dosiahla hodnotu 206 respondentov.
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 1,74 po 2,34, čo v slovnom vyjadrení je možné zhodnotiť ako
pozitívne vnímanie týchto dimenzií kvality zo strany študentov. Najlepšie hodnotenie v tomto
súbore dosiahli odpovede na otázku týkajúcu sa šírenia (pozitívnych) referencií ohľadne štúdia
na FM UK v priestore sociálnych sietí a opätovného rozhodnutia ísť študovať na FM UK, 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.

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 2,22 po 3,13.
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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 (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“.

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+). Respondenti mali ohodnotiť
uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5, pričom 1 znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“.

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
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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“.

Predmetom predposlednej otázky bola snaha 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. vyhľadávanie zdrojov 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“.

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 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
hodnotách 4,08 a 5,15. Respondenti chcú aj po skončení bakalárskeho stupňa štúdia udržiavať
a naďalej rozvíjať vzťahy s viac než 40 percentami spolužiakov z ročníka, viď. nasledujúca
tabuľka.
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BAKALÁRSKY STUPEŇ ŠTÚDIA – externá forma štúdia
Študenti končiaci bakalársky stupeň štúdia na externej forme štúdia boli dopytovaní siedmimi
otázkami.
Účasť tejto skupiny na prieskume dosiahla hodnotu 146 respondentov.
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“.

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“.
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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“.

Nasledujúca otázka bola odlišná ako v prípade dennej formy štúdia, nakoľko skúmala
zabezpečenie zamestnania popri, resp. po ukončení bakalárskeho stupňa štúdia. V nasledujúcej
tabuľke sú vyjadrené hodnoty za túto sadu otázok.

Predmetom predposlednej otázky bola snaha 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. vyhľadávania zdrojov 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“.
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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 hodnotách 3,62 a 4,28. Respondenti chcú aj po skončení bakalárskeho stupňa
štúdia udržiavať a naďalej rozvíjať vzťahy s viac než 36 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 zaznamenané výrazné
rozdiely medzi dennou formou štúdia a externou formou štúdia. Je preto možné konštatovať,
že obe formy štúdia sú rovnocenné a 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.
Účasť tejto skupiny na prieskume dosiahla hodnotu 241 respondentov.
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“.

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“.

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“..
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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“.

Otázka číslo 6 skúmala úroveň partnerstiev s externými inštitúciami (prednášatelia z praxe,
praktické aspekty obohacujúce teoretické poznatky), ktorých cieľom je kvalitatívne 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“.

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 spokojnosť, 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.
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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 13 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 (53%) uviedlo, že pracovné miesto zabezpečené
majú, nakoľko v danej organizácii pracujú istý čas (počas štúdia). Najmenej respondentov
(štyria, čo predstavuje dve percentá) uviedlo, že prácu zabezpečenú nemajú, avšak ani si ju
aktívne nehľadajú. Pozitívne je možné hodnotiť aj skutočnosť, že 19 respondentov
(reprezentujúcich osem percent) 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 na 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“.

Predmetom predposlednej otázky bola snaha o objektívne zhodnotenie trinástich schopností
a zručností, ktoré študenti nadobudli vďaka štúdiu na FM UK. Medzi schopnosti a zručnosti
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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. vyhľadávania zdrojov 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“.

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 hodnote 3,22 a 4,96. Respondenti chcú aj po skončení bakalárskeho stupňa štúdia
udržiavať a naďalej rozvíjať vzťahy s takmer 32 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 desiatimi
otázkami, pričom jedna bola identifikačná, v ktorej mali zvoliť blok štúdia, resp. kombináciu
blokov štúdia.
Účasť tejto skupiny na prieskume dosiahla hodnotu 151 respondentov.
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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“.

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“.

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
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voliteľných a výberových). Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5,
pričom 1 znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“.

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“.

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 pomerne malé percento
respondentov (takmer identické percento ako na dennej forme štúdia 10 vs. 13 percent)
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 fakultu. Veľmi
málo respondentov (dvaja, pričom títo reprezentujú necelé jedno percento respondentov)
uviedlo, že prácu zabezpečenú nemajú, avšak ani si ju aktívne nehľadajú – viď. tabuľka.

42

Predmetom nasledujúcej otázky bola snaha 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. vyhľadávanie zdrojov 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). Respondenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici
od 1 po 5, pričom 1 znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“.

V predposlednej 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 hodnotách od 3,95 a 4,75. Respondenti chcú aj po skončení bakalárskeho
stupňa štúdia udržiavať a naďalej rozvíjať vzťahy s takmer 40 percentami spolužiakov z
ročníka, viď. nasledujúca tabuľka.
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V poslednej otázke bola v centre záujmu identifikácia tých faktorov, ktoré sa najvýraznejšou
mierou (spolu)podieľali na tom, že študenti po skončení bakalárskeho stupňa štúdia pokračovali
aj v magisterskom štúdiu na FM UK (a teda nevyužili možnosť študovať na inej fakulte
s identickým, resp. podobných študijným programom ekonomického a manažérskeho
zamerania. Respondenti mali na výber z 15 možností (14 uzatvorených, jedna „iné“, ktorú si
zvolili tri percentá respondentov), pričom mohli označiť aj viaceré možnosti (z uvedeného
dôvodu je spomenuté, že tieto faktory sa (spolu) podieľajú, nakoľko je veľmi problematické
označiť jeden, resp. stanoviť striktnú a rigidnú hranicu medzi nimi). Na prvom mieste
(83 percent odpovedí) sa umiestnila možnosť získať vysokoškolské vzdelanie v študijnom
odbore manažment pre svoju budúcu kariéru, o päť percent menej respondentov označilo
možnosť príležitosti získania magisterského titulu a na treťom mieste sa umiestnila odpoveď
štúdia mimo pracovného času. Hodnotenia sú dôkazom toho, že obsahová skladba študijného
odboru je zvolená tak, aby absolvent získal komplexný pohľad a poznatky z moderného
podnikového riadenia. Ostatné možnosti a ich percentuálny výskyt v odpovediach
respondentov je možné vyčítať z nasledujúcej tabuľky.

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 zaznamenané 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.
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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. 12. Všetky študijné
programy na FM UK sú garantované vysokoškolskými učiteľmi zamestnanými na fakulte na
ustanovený týždenný pracovný čas.
FM UK zamestnávala v roku 2017 spolu 142,385 zamestnancov (priemerný prepočítaný počet
zamestnancov prepočítaný počet podľa pracovných úväzkov uzatvorených FM UK). V tabuľke
č. 14 je uvedený prehľad prepočítaného evidenčného stavu zamestnancov vo fyzických
osobách spolu v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 podľa jednotlivých kategórií
zamestnancov platených z prostriedkov štátneho rozpočtu a z nedotačných zdrojov.
Tab. č. 14:
Prehľad počtu zamestnancov FM UK v roku 2017
Výdavky VŠ podľa účelu
Priemerný evidenčný počet zamestnancov/
prepočítaný
Vysoká škola celkom
Rok 2017 = 142,385
ROK 2016 =
137,235
Z toho
VŠ učitelia s funkčným zaradením
76,862
75,263
v tom:
Profesori
12,420
14,927
Docenti
21,569
18,224
Odborní asistenti
38,853
37,544
Asistenti
1,813
2,262
Lektori
2,207
2,306
Nepedagogickí zamestnanci spolu
55,031
55,671
Administratívni zamestnanci
Odborní zamestnanci
Prevádzkoví zamestnanci
Výskum a vývoj
Z toho výskumní pracovníci s VŠ
vzdelaním

30,288
9,121
15,622
10,492
10,492

30,709
9,262
15,700
6,301
6,301

V zmysle plnenia ukazovateľov z Dlhodobého plánu, týkajúcich sa zvyšovania kvality
pedagogických zamestnancov FM UK v roku 2017 umožnila profesijný rast svojim
pedagogickým zamestnancom.
V roku 2017 podľa vekovej štruktúry pedagogických zamestnancov zaradených na funkčnom
mieste profesor zamestnávala celkovo deväť profesorov, z toho štyri ženy.

45

Vekovú štruktúru zamestnancov zaradených na funkčnom mieste profesor uvádza tabuľka č.
15 a vekovú štruktúru zamestnancov zaradených na funkčnom mieste docent uvádza tabuľka č.
16.

Tab. č. 15:
Dosiahnutý vek
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65 a viac
Spolu

Štruktúra profesorov FM UK v roku 2017
profesori spolu z toho ženy
0
0
0
0
2
1
0
0
2
1
7
5
3
0
14
7

Tab. č. 16:
Dosiahnutý vek
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65 a viac
Spolu

Štruktúra docentov FM UK v roku 2017
docenti spolu
z toho ženy
2
2
4
4
4
3
3
3
2
2
3
2
3
3
2
0
23
17

Ďalej uvádzame vekovú štruktúru odborných asistentov v roku 2017.
Tab. č. 17:
Dosiahnutý vek
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65 a viac
Spolu

Štruktúra odborných asistentov FM UK v roku 2017
Odborní asistenti
z toho ženy
spolu
3
1
10
6
8
4
7
4
1
1
3
1
2
2
2
2
5
3
41
24
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ABSOLVENTI A ICH
UPLATNENIE

5

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 manažment a študijný odbor
podnikový manažment. Uvedené rámce FM UK rešpektovala už pri žiadostiach o akreditáciu
v rámci jednotlivých študijných programov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského
štúdia.
Napriek pomerne silnej a neustále narastajúcej konkurencii v študijnom odbore manažment
a jeho príbuzných odboroch si FM UK 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 FM UK sa opakovane, už deviatykrát po sebe, zaraďuje medzi
1 000 najúspešnejších Business Schools v rámci rebríčka EDUNIVERSAL, a to s vynikajúcim
hodnotením v kategórii Excellent Business School.
Tab. č. 18:
Prehľad Eduniversal Ranking – DEAN’S
RECOMMENDATION RATE za roky 2013 – 2017:
2013

2014

2015

2016

2017

135 ‰

142 ‰

162 ‰

144 ‰

162 ‰

Tento rebríček fakúlt a vysokých škôl je vytvorený so zámerom poskytnutia informácií
perspektívnym študentom a pre pomoc pri rozhodovaní sa o voľbe štúdia.
Ako kritériá boli použité získané medzinárodné akreditácie, medzinárodné ohlasy na vedeckovýskumnú činnosť, zapájanie sa do medzinárodných projektov a sietí, renomé v oblasti
vzdelávania a lokálna pôsobnosť.
V prípade FM UK je špecifikom, že sa ako malá fakulta umiestnila v rebríčku v konkurencii
veľkých monotematických vysokých škôl (ako napr. Vysoká škola ekonomická v Prahe s
takmer 20 000 študentmi). Veľkostné kritérium, spolu s objemom financií, ktoré prichádzajú
do rozpočtu fakulty sú našimi hlavnými limitujúcimi faktormi v postupe v rebríčku.

Absolventi FM UK sú vyhľadávanými a žiadanými na trhu práce a väčšina z nich si nájde
zamestnanie ešte počas záverečného ročníka štúdia. Je to predovšetkým zásluhou ponúkaných
študijných plánov, ktoré kladú dôraz na prípravu absolventov schopných zastávať zaujímavé a
atraktívne pozície v medzinárodných korporáciách, ako aj v multikultúrnych tímoch.
Nadobudnuté vedomosti a schopnosti vytvárajú konkurenčnú výhodu pri obsadzovaní
atraktívnych pozícií a prejavujú sa v ich kariérnom raste. O kvalite absolventov vypovedajú
mnohé z nezávislých hodnotení, ale tiež rýchlosť získavania pracovných pozícií v odbore štúdia
a aj výška nástupných platov. Pre fakultu je veľkým potešením, že eviduje najvyššie nástupné
platy svojich absolventov z pomedzi všetkých fakúlt ekonomického a manažérskeho zamerania
na Slovensku, a tiež dlhodobo najnižšiu mieru nezamestnanosti absolventov.
Ekonomický rast, rozširovanie podnikov, rozvoj podnikania a medzinárodné príležitosti však
pozitívne ovplyvňujú zamestnanosť a uplatniteľnosť absolventov v odbore manažment.
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Expanzia centier zdieľaných služieb prináša ponuku pre uplatnenie absolventov v zhode s
profilmi absolventov vo všetkých blokoch štúdia na magisterskom stupni. Rozvoj centier
zdieľaných služieb smerom k sofistikovanejších procesom, k tzv. centrám excelentnosti sa
pozitívne odráža na záujme týchto spoločností o študentov a absolventov FM UK, ako aj v
nástupných platoch, ale tiež v záujme týchto spoločností o spoluprácu s fakultou. Vzhľadom na
ohlásené rozširovanie ponuky práce u viacerých kľúčových zamestnávateľov absolventov FM
UK, je predpoklad ďalšieho rastu záujmu o absolventov FM UK, ako aj rast ponúk praxe pre
študentov počas štúdia.
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.

48

6

MARKETING A PR

Fakulta si uvedomuje potrebu zviditeľňovať svoje aktivity a svoju ponuku. Marketingové a PR
aktivity sú realizované tak s cieľom propagácie uskutočňovaných aktivít a dosiahnutých
výsledkov, ako aj s cieľom informovania jednotlivých stakeholderov o možnostiach štúdia
a ďalších ponukách, ktoré fakulta chce, aby sa využívali.
Hlavným priestorom externej komunikácie je webová stránka Fakulty managementu UK
www.fm.uniba.sk. Prezentuje tak ponuku vzdelávania, služieb, ako aj aktivity a výsledky
v medzinárodnej oblasti, ako aj v oblasti vedy a výskumu. V aktualitách sú prezentované
konkrétne podujatia a významné informácie. V roku 2017 bolo publikovaných 24 aktualít na
hlavnej stránke webovej stránky Fakulty managementu UK.
Významným priestorom propagácie a zviditeľňovania je časopis Univerzity Komenského v
Bratislave Naša univerzita, ktorý vychádza 11-krát do roka v náklade 3 200 kusov. Slúži najmä
na informovanie akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave. Časopis zverejňuje
úspechy členov akademickej obce, ich postrehy a názory, prezentuje tiež študentské, športové
či kultúrne podujatia na univerzite. Špeciálne číslo časopisu Naša univerzita s ponukou
možností štúdia na jednotlivých fakultách je distribuované predovšetkým záujemcom
o štúdium.
Tradičným zdrojom informácií je tiež ročenka FM UK, ktorá je zverejnená v elektronickej
podobe na webovej stránke fakulty a v tlačenej forme je distribuovaná študentom na zápise.
Modernejším zdrojom externej komunikácie sú internetové sociálne siete. Facebook Fakulty
managementu UK https://www.facebook.com/fakultamanagementuuk/ slúži na zverejňovanie
aktivít a zaujímavostí zo života na FM UK, ako aj zaujímavých informácií vhodných pre členov
akademickej obce FM UK alebo absolventov FM UK. V roku 2017 bol založený účet aj na
Instagrame https://www.instagram.com/fakulta.managementu.uk/, prostredníctvom ktorého sa
zdieľajú fotografie z aktivít na FM UK.
Okrem prezentovania aktuálnych podujatí a aktivít, fakulta realizovala v roku 2017 aj viaceré
marketingové aktivity s cieľom zvýšiť povedomie o FM UK, zvýšiť povedomie o značke
Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a s cieľom osloviť a prilákať
záujemcov o štúdium na Fakulte managementu UK na všetkých stupňoch štúdia v dennej, ako
aj v externej forme štúdia.
Prehľad propagačných aktivít a využívania marketingových kanálov:
Aktívna účasť na veľtrhoch:
I.
Akadémia VAPAC (Bratislava)
- Najväčší veľtrh vysokých škôl na Slovensku.
- Veľtrh sa konal v dňoch: 10. 10. 2017 až 12. 10. 2017.
- Účasť v spoločnom stánku Univerzity Komenského v Bratislave.
- Návštevnosť v 2017: 8 299 študentov.
II.

Kam na Vysokú (TT, TN, ZA, BB, PO, KE)
- Roadshow (putovný veľtrh) v šiestich mestách: Trnava, Trenčín, Žilina, Banská
Bystrica, Prešov a Košice.
- Putovný veľtrh sa konal v dňoch: 30. 01. 2017 až 08. 02. 2017.
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- Návštevnosť v roku 2017: 7 350 študentov.
III.

ProfesiaDays (Bratislava)
- Veľtrh pracovných príležitostí
- Veľtrh sa konal v dňoch: 01. 03. 2017 až 02. 03. 2017
- Na veľtrhu bola prezentovaná primárne ponuka externého štúdia.

IV.

JobExpo (Nitra)
- Veľtrh pracovných príležitostí.
- Veľtrh sa konal v dňoch: 25. 04. 2017 až 26. 04. 2017
- Na veľtrhu bola prezentovaná primárne ponuka externého štúdia.
- Na veľtrhu boli uskutočnené okrem prezentácií FM UK aj dve odborné prednášky na
tému: Význam rozvoja manažérskych zručností pre zamestnanie a kariérny rast v 21.
storočí.

V.

Gaudeamus (Nitra)
- Veľtrh vysokých škôl.
- Účasť v samostatnom stánku FM UK.
- Veľtrh sa konal v dňoch: 27. 09. 2017 až 28. 09. 2017.
- Návštevnosť v roku 2017: 6 046 študentov a 104 pedagógov stredných škôl.

VI.

Gaudeamus (Brno)
- Veľtrh vysokých škôl.
- Účasť v samostatnom stánku FM UK.
- Veľtrh sa konal v dňoch: 31. 09. 2017 až 03. 10. 2017.
- Návštevnosť v roku 2017: 28 664 študentov.

Pre podporu prezentácií na veľtrhoch boli vytvorené nové propagačné informačné materiály:
-

štyri letáky fomátu A5 (FMUK, ERASMUS, DE, FR program),
dva ponukové listy formátu A3 (denné štúdium na bakalárskom aj magisterskom
stupni),
dva ponukové listy A3 (externé štúdium na bakalárskom aj magisterskom stupni),
ponukový list pre firmy (ponuka externého štúdia),
aktualizovaná skladačka (trikrát zložená formátu A4) pre dennú formu štúdia,
nová skladačka (trikrát zložená formátu A4) pre externú formu štúdia,
dva rollup bannery pre externé štúdium.

PR Kampane:
Tab. č. 19:

Prehľad PR kampaní

SME – príloha vysoké školy
Trend – príloha vysoké školy
SME – príloha 2. kolo prihlášok (denné/externé)
SME – príloha Práca a vzdelávanie (denné/externé)
SCIO mailing
SCIO časopis
Rádio SiTy
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február 2017
október 2017
jún 2017
september 2017
apríl 2017
november 2017
jún/júl 2017

časopis Slovenka

august 2017

Online kampane:
Tab. č. 20:

Prehľad online kampaní

Facebook kampane
Príspevok: “Prihlás sa na externé
štúdium v perspektívnom...“
Príspevok: “Zaujímate sa o možnosti
ako podporiť svoj...“
Príspevok: “Pozor – posledný týždeň
na p...
Príspevok: “FMUK na veľtrhu Kam
na vysokú...“
Príspevok: “Prihlás sa na externé
štúdium...“
Goodle Adwords kampaň

23. 06. až 03. 07. 2017
23. 04. až 27. 04. 2017
24. 03. až 30. 03. 2017
30. 01. až 08. 02. 2017
27. 06. až 10. 07. 2017
15. 07. až 01. 09. 2017
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50 995 People Reached, 1
274 Post Engagements
27 615 People Reached, 386
Post Engagements
22 920 People Reached, 343
Post Engagements
4 283 People Reached, 64
Post Engagements
74 395 People Reached, 3
744 Post Engagements
Sessions: 26,252, Users:
16,258

PRIPRAVUJEME LÍDROV BUDÚCNOSTI

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave
Odbojárov 10, Bratislava ● sd@fm.unba.sk
www.fm.uniba.sk ● www.facebook.com/fakultamanagementuuk/
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