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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 2019 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. 

Hlavným strategickým zámerom Fakulty managementu UK je udržiavanie a 

posilňovanie jej pozície medzi najatraktívnejšími (z pohľadu študentov aj 
zamestnávateľov) fakultami v príbuzných odboroch na Slovensku. V súlade s 

dlhodobými zámermi rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, ako najstaršej 
a najvýznamnejšej univerzity na Slovensku si Fakulta managementu vo svojom 
strategickom zámere na roky 2018 – 2023 vytýčila ako svoj hlavný strategický cieľ 

zaradiť sa medzi fakulty, ktorých ťažisko je vo výskume v oblasti manažmentu a 
podnikania a v pedagogickej oblasti v magisterskom a doktorandskom štúdiu. 

Fakulta nasleduje svoj cieľ pripravovať kvalitných a konkurencieschopných 
absolventov, uznávaných nielen z lokálneho, národného, ale i medzinárodného 

pohľadu. Tento strategický cieľ chce napĺňať v súlade so strategickými cieľmi 
Univerzity Komenského v Bratislave, ako i v súlade s vymedzeným poslaním 
a víziou fakulty. 

Z pohľadu pedagogickej činnosti si fakulta v dlhodobom zámere vytýčila 
nasledovné ciele: 

1. Naďalej pripravovať, ponúkať a rozvíjať komplexné akreditované programy 
bakalárskeho a magisterského štúdia, a zároveň aktívne propagovať 
možnosti štúdia na FM UK nielen doma, ale aj v zahraničí. 

2. Inovácia obsahu vzdelávania v odbore manažment s inováciou vzdelávania 
vo väzbe na nové teoretické poznatky, vývoj spoločnosti, hospodárskej 

praxe a meniace sa potreby trhu práce. 

3. V rámci štúdia zameranie pozornosti na jazykové zručnosti a ďalšie 
prenositeľné kompetencie absolventov. 

4. Prehlbovanie spolupráce a partnerstiev s odbornou praxou, zapájanie 

manažérov z praxe a významných odborníkov do pedagogického procesu. 

5. Naďalej pripravovať, ponúkať a rozvíjať komplexné akreditované programy 
bakalárskeho a magisterského štúdia, a zároveň aktívne propagovať 

možnosti štúdia na FM UK nielen doma, ale aj v zahraničí. 

6. Spolu s ďalšími fakultami UK, pripravovať medziodborové študijné programy 
magisterského stupňa štúdia s orientáciou na manažment, napríklad 

Manažment v zdravotníctve, Manažment v športe, a pod. 

7. Zabezpečenie systematického uplatňovania preukázaného 
a transparentného systému zabezpečenia a kontroly kvality vzdelávania. 

1  VÝCHODISKÁ A ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA 
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Pedagogický proces i v roku 2019 bol zabezpečovaný pedagógmi na piatich 

katedrách:  

▪ Katedra ekonómie a financií, 
▪ Katedra marketingu, 
▪ Katedra informačných systémov, 

▪ Katedra stratégie a podnikania, 
▪ Katedra manažmentu. 

 
Od 7.novembra 2019 zabezpečujú pedagogický proces aj dve nové katedry: 

▪ Katedra kvantitatívnych metód 

▪ Katedra medzinárodného manažmentu 
 

 
Fakulta managementu UK si vytýčila ako jeden z svojich cieľov (cieľ 7) zabezpečiť 
systematické uplatňovanie preukázaného a transparentného systému 

zabezpečenia a kontroly kvality vzdelávania. Z pohľadu vnímania kvality, študenti 
hodnotili FM UK vo vybraných oblastiach na stupnici od 1 po 5, pričom 1 znamenala 

odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“. Výsledky sú sumarizované na základe prieskumov 
v rokoch 2014 – 2019 v nasledovných tabuľkách. 
 

 Vnímanie kvality v strednodobom horizonte (denní študenti na magisterskom 

stupni) 

Úroveň kvality a zabezpečovania 

nasledovných oblastí: 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Prostredie školy (budova, úprava okolia 
budovy) 

3,12 2,9 2,93 2,97 2,88 2,96 

Vybavenie učební (úprava a technické 
vybavenie) 

2,19 2,04 2,34 2,4 2,29 2.46 

Služby občerstvenia a stravovania (ponuka 
v priestoroch budovy školy) 

2,41 3,29 3,2 2,99 2,91 2,69 

Služby knižnice (ponuka, prostredie) 2,67 2,47 2,7 2,59 2,08 2,17 

Internetové/elektronické služby 2,33 2,03 2,33 2,29 2,09 2,16 

Informovanosť o študijných povinnostiach a 
organizácii štúdia 

2,47 2,04 2,53 2,29 2,36 2,56 

Informovanosť o doplnkových, záujmových 
a mimoškolských aktivitách 

2,43 2,07 2,37 2,23 2,08 2,19 

 

 

 Vnímanie kvality v strednodobom horizonte (externí študenti na magisterskom 

stupni) 

Úroveň kvality a zabezpečovania 
nasledovných oblastí: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Prostredie školy (budova, úprava okolia 

budovy) 
2,8 2,83 2,63 2,46 2,44 2,11 

Vybavenie učební (úprava a technické 
vybavenie) 

2,11 2,23 2,13 2,15 2,1 2,26 

Služby občerstvenia a stravovania (ponuka 

v priestoroch budovy školy) 
2,21 2,71 2,56 2,42 2,48 2,33 

Služby knižnice (ponuka, prostredie) 2,26 2,3 2,32 2,09 2,02 1,83 

Internetové/elektronické služby 2,08 2,07 2,11 2,13 2,07 1,85 

Informovanosť o študijných povinnostiach a 
organizácii štúdia 

1,98 2,07 1,92 2,13 1,8 1,84 
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Informovanosť o doplnkových, záujmových 
a mimoškolských aktivitách 

2,17 2,12 1,82 2,15 1,74 1,65 

 

 

 Úroveň vzdelávacieho procesu na FM UK (denní študenti na magisterskom 

stupni) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Odbornosť a erudovanosť učiteľov FMUK 1,94 1,75 1,88 1,76 1,77 1,84 

Ochota pomôcť a otvorenosť učiteľov vo 
vzťahu k študentom 

1,94 1,74 1,94 1,82 1,89 2,05 

Úroveň podnecovania učiteľov k tímovým 
prácam a k spolupráci medzi študentmi 

1,88 1,6 1,85 1,89 1,77 1,96 

Úroveň podnecovania učiteľov k 
zdokonaľovaniu prezentačných zručností 

1,99 1,77 1,91 1,95 1,87 2,21 

Úroveň podnecovania učiteľov k 
zdokonaľovaniu technických/IT zručností 

2,48 2,16 2,27 2,2 2,23 2,5 

Zameranie a kvalita obsahu 
povinných/povinne voliteľných predmetov 

2,24 2,09 2,25 2,11 2,22 2,28 

Ponuka voliteľných predmetov 
(rozmanitosť, možnosť výberu) 

1,74 1,66 1,82 1,72 1,63 1,87 

Dostupnosť a úroveň študijných materiálov 
k predmetom 

2,4 2,17 2,26 2,28 2,09 2,23 

 

 Úroveň vzdelávacieho procesu na FM UK (externí študenti na magisterskom 

stupni) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Odbornosť a erudovanosť učiteľov FMUK 1,46 1,49 1,52 1,63 1,43 1,44 

Ochota pomôcť a otvorenosť učiteľov vo 
vzťahu k študentom 

1,8 1,77 1,83 1,62 1,66 1,52 

Úroveň podnecovania učiteľov k tímovým 
prácam a k spolupráci medzi študentmi 

1,85 1,85 1,96 1,8 1,61 1,6 

Úroveň podnecovania učiteľov k 
zdokonaľovaniu prezentačných zručností 

2,02 1,93 1,93 1,93 1,81 1,77 

Úroveň podnecovania učiteľov k 
zdokonaľovaniu technických / IT zručností 

2,04 1,94 1,99 2,05 1,9 2.06 

Zameranie a kvalita obsahu povinných / 

povinne voliteľných predmetov 
1,8 1,88 1,75 1,87 1,67 1,75 

Ponuka voliteľných predmetov (rozmanitosť, 
možnosť výberu) 

1,88 1,95 1,83 1,89 1,75 1,76 

Dostupnosť a úroveň študijných materiálov 

k predmetom 
2,15 1,94 1,95 2,01 1,9 1,98 

 
 

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 
desiatykrát po sebe zaradila aj v roku 2019 medzi 1 000 najúspešnejších Business 

Schools v rámci rebríčka EDUNIVERSAL, a to s vynikajúcim hodnotením v kategórii 
Excellent Business School. 

 
Prehľad Eduniversal Ranking – DEAN’S RECOMMENDATION RATE za roky 2014 – 
2019: 
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2014  2015  2016  2017  2018  2019 
142 ‰ 162 ‰ 144 ‰ 162 ‰ 159 ‰   192 ‰ 

 
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 vedecko-výskumnú činnosť, zapájanie sa do medzinárodných projektov a sietí, 
renomé v oblasti vzdelávania a lokálna pôsobnosť. 

 
Fakulta managementu svojimi medzinárodnými aktivitami, a to nielen Erasmus+ 

výmennými študijnými programami a stážami, ale tiež Erasmus+ výskumnými 
projektmi, ako aj ďalšími vedeckými, publikačnými aktivitami a projektmi, 
prispieva k úspechu Univerzity Komenského v rôznych svetových rebríčkoch.  
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1.1 STRATEGICKÝ CIEĽ 1 

 

1. Naďalej pripravovať, ponúkať a rozvíjať komplexné akreditované 

programy bakalárskeho a magisterského štúdia a zároveň aktívne 

propagovať možnosti štúdia na FM UK nielen doma, ale aj v zahraničí. 

1.1.1 Počet akreditovaných študijných programov 

 

FM UK je relatívne úzko špecializovanou fakultou na študijný program manažment 
v študijnom odbore Ekonómia a manažment (s výnimkou doktorandského štúdia, 
kde má akreditovaný aj študijný program podnikový manažment v rámci 

študijného odboru Ekonómia a manažment). 

Na základe rozhodnutí ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky boli v roku 2019 Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte 
managementu priznané práva poskytovať študijné programy na druhom stupni 
štúdia bez časového obmedzenia nasledovne: 

• študijný program manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment 
(externá forma štúdia, slovenský jazyk poskytovania) – s blokmi povinne 

voliteľných predmetov, resp. špecializáciami; 

• študijný program medzinárodný manažment v študijnom odbore Ekonómia 
a manažment (denná forma štúdia, slovenský jazyk poskytovania), 

• študijný program medzinárodný manažment v študijnom odbore Ekonómia 
a manažment (denná forma štúdia, slovenský jazyk a anglický jazyk 

a nemecký jazyk a francúzsky jazyk poskytovania). 

V roku 2019 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 2019 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; 
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• boli schopní pokračovať v magisterskom štúdiu v študijnom programe 

manažment, resp. medzinárodný 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, resp. špecializácií – financie, marketing, personálny 

manažment, strategický manažment, podnikanie, manažérska informatika 
manažment IKT projektov, medzinárodný manažment; 

• 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. 

 

Doktorandské štúdium v roku 2019 sa poskytovalo v študijnom programe 

manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment (v dennej a externej 
forme štúdia) a v študijnom programe podnikový manažment v študijnom odbore 
Ekonómia a manažment (v externej forme štúdia). Bol zabezpečovaný 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. 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. 

V roku 2019 bolo pripravených a podaných 11 žiadostí o akreditáciu Akreditačnej 
komisii týchto študijných programov: 

• 1. stupeň štúdia: 

o študijný program aplikovaný digitálny manažment (denná forma, 
slovenský a anglický jazyk poskytovania); 

o študijný program manažment ľudských zdrojov (denná forma, 
slovenský a anglický jazyk poskytovania); 

o študijný program manažment podnikových financií (denná forma, 
slovenský a anglický jazyk poskytovania); 

o študijný program manažment značky (denná forma, slovenský 

a anglický jazyk poskytovania); 



 9 

o študijný program podnikanie (denná forma, slovenský a anglický 

jazyk poskytovania); 

o študijný program manažment a právo (denná forma, anglický jazyk 

poskytovania) – spoločný študijný program v spolupráci s Univerzitou 
Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou; 

• 2. stupeň štúdia: 

o študijný program aplikovaný digitálny manažment (denná forma, 
slovenský a anglický jazyk poskytovania); 

o študijný program manažment ľudských zdrojov (denná forma, 
slovenský a anglický jazyk poskytovania); 

o študijný program finančný manažment (denná forma, slovenský 

a anglický jazyk poskytovania); 

o študijný program manažment značky (denná forma, slovenský 

a anglický jazyk poskytovania); 

o študijný program stratégia a podnikanie (denná forma, slovenský 
a anglický jazyk poskytovania). 

 

Ukazovateľ a. Počet akreditovaných ŠP na FM UK (Bc., Mgr., PhD.) v roku 2019 = 

16 (tab. č. 5).  

 Počet akreditovaných ŠP na FM UK v roku 2019 

 Študijný program Počet 

Bakalárske 
štúdium 

manažment v odbore Ekonómia a manažment (denná forma, SJ) 

4 

manažment v odbore Ekonómia a manažment (denná forma, AJ) 

medzinárodný manažment v odbore Ekonómia a manažment (denná 
forma, SJ) 

manažment v odbore Ekonómia a manažment (externá forma, SJ) 

Magisterské 

štúdium 

manažment v odbore Ekonómia a manažment (denná forma, SJ) 

6 

manažment v odbore Ekonómia a manažment (denná forma, AJ) 

medzinárodný manažment v odbore Ekonómia a manažment (denná 
forma, SJ) 

medzinárodný manažment v odbore Ekonómia a manažment (denná 
forma, SJ, AJ, NJ, FJ) 

manažment v odbore Ekonómia a manažment (externá forma, SJ) 

manažment v odbore Ekonómia a manažment (externá forma, SJ) – 
špecializácie 

Doktorandské 
štúdium 

manažment v odbore Ekonómia a manažment (denná forma, SJ) 

6 

manažment v odbore Ekonómia a manažment (denná forma, AJ) 

manažment v odbore Ekonómia a manažment (externá forma, SJ) 

manažment v odbore Ekonómia a manažment (externá forma, AJ) 

podnikový manažment v odbore Ekonómia a manažment (externá 
forma, SJ) 

podnikový manažment v odbore Ekonómia a manažment (externá 

forma, AJ) 

 Spolu 16 
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1.1.2  Počet študentov v rámci akreditovaných ŠP 

 

Aj v roku 2019 zaujíma Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave 

významné postavenie v študijnom odbore manažment na Slovensku. K 31. 10. 
2019 bolo na FM UK zapísaných 2 269 študentov na akreditovaných študijných 

programoch na všetkých stupňoch štúdia v dennej a externej forme štúdia., t. j. 
na: 

1. bakalárskom štúdiu, 
2. magisterskom štúdiu, 
3. doktorandskom štúdiu. 

 

Ukazovateľ b. Počet študentov v rámci akreditovaných ŠP na FM UK (Bc., Mgr., 

PhD.) k 31. 10. 2019 = 2 382 (tab. č. 6) 

  

 Počet študentov v rámci akreditovaných ŠP (Bc., Mgr., PhD.) k 31. 10. 2019 

Počet študentov riadne zapísaných k 31. 10. 2019 

Denné bakalárske štúdium 780 Externé bakalárske štúdium 443 

Denné magisterské štúdium 496 Externé magisterské štúdium 485 

Denné doktorandské štúdium 26 Externé doktorandské štúdium 152 

Celkový počet: denné štúdium 1 302 Celkový počet: externé štúdium 1080 

Celkový počet študentov v rámci akreditovaných ŠP na FM UK 2 382 

V roku 2019 bol počet študentov v rámci akreditovaných ŠP na FM UK (Bc., Mgr., 
PhD.) k 31. 10. 2019 bol 2 328 študentov. Oproti minulému roku tak fakulta 

zaznamenala nárast študentov o 54 študentov (2,3%). 

 

Bakalárske a magisterské štúdium 

 

Prehľad o počte prihlásených a prijatých študentov za rok 2019 v rámci prvého 
a druhého stupňa vysokoškolského štúdia, ako aj o počte študentov riadne 
zapísaných k 31. 10. 2019 je spracovaný v nasledujúcich tabuľkách. 

 

 Počet prihlásených a prijatých uchádzačov o bakalárske a magisterské štúdium 

v roku 2019 (k 31. 10. 2019) 

Počet prihlásených uchádzačov 
o štúdium 

2019 2018 Počet prijatých uchádzačov 2019 2018 

Denné bakalárske štúdium 686 594 Denné bakalárske štúdium 585 525 

Denné magisterské štúdium 346 282 Denné magisterské štúdium 269 254 

Externé bakalárske štúdium 231 251 Externé bakalárske štúdium 228 234 

Externé magisterské štúdium 227 179 Externé magisterské štúdium 219 174 
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 Štruktúra zapísaných študentov na štúdium v 1. akademickom roku 

bakalárskeho stupňa štúdia za rok 2019  

 

  1. ročník zapísaní občania SR 1. ročník zapísaní zahraniční 

Manažment 259 58 

Medzinárodný manažment 47 3 

Spolu 306 61 

  1. ročník externé obč. SR 1. ročník externé zahraniční 

Manažment 161 3 

 

 Štruktúra novoprijatých (prvýkrát zapísaných na štúdium) študentov na 

štúdium v 1. akademickom roku, občania SR – 1. stupeň za rok 2019  

 1.stupeň denná forma štúdia 1. stupeň externá forma štúdia 

Celkovo z toho ženy Celkovo z toho ženy 

Priamo zo škôl 216 132 15 14 

Z pracovísk a odinakiaľ 58 18 113 62 

Spolu 274 150 128 76 

 

 Štruktúra novoprijatých (prvýkrát zapísaných na štúdium) študentov na 

štúdium v 1. akademickom roku, občania SR – 2. stupeň  

 2.stupeň denná forma štúdia 2. stupeň externá forma štúdia 

Celkovo z toho ženy Celkovo z toho ženy 

Priamo zo škôl 218 122 149 89 

Z pracovísk a odinakiaľ 10 7 35 26 

Spolu 228 129 184 115 

 

k 31. 10. 2019 bolo na FM UK evidovaných v rámci bakalárskeho a magisterského 

štúdia celkom 2204 študentov, z toho 1306 žien, pričom v roku 2018, k 31. 10. 

2018 to bolo 2 164 študentov a 1 264 žien. Oproti predchádzajúcemu roku tak bol 

v roku 2019 v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia zaznamenaný nárast 

o 40 študentov (1,8%).   

 

V nasledujúcich tabuľkách sú zaznamenané počty riadne zapísaných študentov 

v ak. roku 2019/2020 a  2018/2019. 

 Počet riadne zapísaných študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia za 

ak. rok 2019/2020 

Počet študentov riadne zapísaných k 31. 10. 2019 

Denné bakalárske štúdium 780 Externé bakalárske štúdium 443 

Denné magisterské štúdium 496 Externé magisterské štúdium 485 

 

 Počet riadne zapísaných študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia za  

ak. rok 2018/2019 
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Počet študentov riadne zapísaných k 31. 10. 2018 

Denné bakalárske štúdium 761 Externé bakalárske štúdium 577 

Denné magisterské štúdium 488 Externé magisterské štúdium 338 

 

V nasledujúcich tabuľkách sú zaznamenané počty absolventov v ak. roku 

2019/2020 a  2018/2019. 

 

 

 Počet absolventov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia za rok 2019 

Počet absolventov za rok 2019 

Absolventi denného bakalárskeho štúdia 234 Absolventi externého bakalárskeho štúdia 193 

Absolventi denného magisterského 
štúdia 

217 
Absolventi externého magisterského 
štúdia 

107 

 

 Počet absolventov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia za rok 2018 

Počet absolventov za rok 2018 

Absolventi denného bakalárskeho štúdia 236 Absolventi externého bakalárskeho štúdia 136 

Absolventi denného magisterského 

štúdia 
267 

Absolventi externého magisterského 

štúdia 
199 

 

Doktorandské štúdium 

Na FM UK prebiehalo v r. 2019 aj doktorandské štúdium v študijnom programe 

manažment v študijnom odbore Manažment (od 1.9. 2019 v študijnom odbore 
Ekonómia a manažment) v obidvoch formách a to v dennej a externej.  V  
študijnom programe Podnikový manažment v študijnom odbore podnikový 

manažment (od 1.9. 2019 v študijnom odbore Ekonómia a manažment) ako 
externé štúdium. Na treťom stupni vysokoškolského štúdia študujú slovenskí, ako 

i zahraniční študenti. Podrobnejšie informácie o počtoch a štruktúre sú uvedené 
v nasledujúcich tabuľkách. 

  Počet prijatých a zapísaných doktorandov v roku 2019 

Počet 

Denné doktorandské štúdium– SR 5 

Externé doktorandské štúdium – SR 15 

Externé doktorandské štúdium – zahraniční  40 

Celkový počet prijatých na doktorandské štúdium 63 

 

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium je v súlade s platnou legislatívou a s 
podmienkami prijatia na štúdium. Prijatí uchádzači v oboch programoch a formách 

štúdiá naplnili stanovené a schválené podmienky/kritériá prijatia na doktorandské 
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štúdium. Ide o: hodnotenie predloženého projektu budúcej dizertačnej práce a to 

jeho kvality a hĺbky rozpracovania, úroveň teoretických poznatkov vo vybranej 
oblasti, jazyková kompetentnosť, publikačná činnosť i ďalšia prípadná vedecká a 

odborná činnosť uchádzača. 

Doktorandské štúdium zahŕňa tri oblasti vzdelávania: a/študenti získavajú počas 
štúdia teoretické poznatky sprostredkovávané profesormi alebo docentmi, resp. 

odborníkmi z praxe, b/ vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť a c/ participujú na 
pedagogickej  činnosti. 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. Podmienky priebehu doktorandského štúdia 
sa riadia jednak vnútro univerzitnými, ako aj vnútrofakultnými predpismi, 

vydanými dekanom FM UK. V roku 2019 sa na úrovni fakulty tieto predpisy rozšírili 
aj o smernicu dekana, ktorou sa upravujú aktivity a výstupy vedeckej časti 

doktorandského štúdia čím sa aj touto formou jednak zdôraznil akcent na túto časť 
práce doktorandov, ako aj upresnili aktivity a výstupy, ktoré sa ako minimálne 

vyžadujú od doktorandov v dennej a externej forme štúdia. Prehľad o 
doktorandskom štúdiu k 31. 10. 2019 je spracovaný v nasledujúcich tabuľkách. 

 

 

 Celkový počet a štruktúra doktorandov zapísaných k 31. 10. 2019 

 

Študujúci v dennej forme štúdia Študujúci v externej forme štúdia 

slovenského 
štátneho občianstva 

iného štátneho 
občianstva 

Slovenského 
štátneho občianstva 

iného štátneho 
občianstva 

Spolu 
z toho 

Spolu 
z toho 

Spolu 
z toho 

Spolu 
z toho 

ženy ženy ženy ženy 

23 12 3 2 29 9 123 17 

Celkový počet doktorandov 178 

 

 Počet a štruktúra doktorandov, ktorí vykonali dizertačnú skúšku v roku 2019 

Počet  

Denné doktorandské štúdium– SR 8 

Externé doktorandské štúdium – SR 3 

Externé doktorandské štúdium – zahraniční  10 

Celkový počet doktorandov 23 
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 Počet a štruktúra absolventov doktorandského štúdia v r. 2019 

Počet  

Denné doktorandské štúdium– SR 10 

Externé doktorandské štúdium – SR 10 

Absolventi externého doktorandského štúdia - ČR + ostatní zahraniční 12 

Celkový počet doktorandov 32 

 

 

 Prerušené, zanechané alebo neukončené doktorandské štúdium v roku 2019 

Doktorandi SR v r. 2019 prerušenie zanechanie Spolu 

Denní doktorandi 4 0 4 

Externí doktorandi 8 3 11 

Celkom 8 2 10 

Záujem o doktorandské štúdium na FM UK je neustále (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. 

 

Rigorózne konanie 

 

Na rigorózne konanie na Fakulte managementu UK bolo v roku 2019 prijatých 22 

uchádzačov. Po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej 
práce 8 uchádzačov získalo akademický titul PhDr. 

 

 Počet absolventov rigorózneho konania v roku 2019 

Absolventi rigorózneho konania v roku 2019 

Muži 8 

Ženy 5 

 

  



 15 

1.1.3  Štruktúra študentov 

 

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 je dôraz kladený na vytvorenie 
priestoru pre zvyšovanie počtu zahraničných študentov na všetkých stupňoch 

vysokoškolského štúdia a na rozvoj magisterského štúdia ako ťažiskového stupňa 
výučby. Vyhodnotenie štruktúry študentov v jednotlivých ukazovateľov podľa 
dlhodobého zámeru je v nasledujúcich tabuľkách. 

 

 Podiel mimobratislavských študentov FM UK na celkovom počte študentov FM 

UK, v dennej forme štúdia v roku 2019 (na základe dát ZS 2019/2020) 

 Prváci Bc. všetky ročníky Bc., Mgr. 

bratislavskí 23,73% 27,01% 

mimobratislavskí 76,27% 72,99% 

 

 

 

 

Ukazovateľ  d.    Podiel študentov FM UK v jednotlivých formách štúdia na 

celkovom počte študentov v roku 2019 (tab. č. 20). 

 

 Podiel študentov FM UK celkovom počte študentov UK k 31. 10. 2019 

 Počet na FM UK Počet na UK % podiel 

Bakalárske a magisterské štúdium 2 204 20 164 10,93 % 

Doktorandské štúdium 178 1 823 9,76 % 

 

Ukazovateľ   e.   Podiel študentov FM UK v jednotlivých formách štúdia na 

celkovom počte študentov SR v roku 2018 (tab. č. 21) 

 

 Podiel študentov FM UK na bakalárskom a magisterskom stupni na celkovom 

počte študentov v SR k 31. 10. 2019 

 Počet na FM UK Počet na SR % podiel 

Bakalárske a magisterské štúdium  2 204 109 389 2% 

Doktorandské štúdium 178 5 977 3% 
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Ukazovateľ  f.    Podiel zahraničných študentov FM UK na celkovom počte 

študentov UK v roku 2019 (k 31. 10. 2019)  

 

 Počet  zahraničných študentov FM UK a na UK na bakalárskom a magisterskom 

stupni k 31. 10. 2019 

FM 
UK 

Študujúci v dennej forme štúdia Študujúci v externej forme štúdia 

Slovenského iného štátneho Slovenského iného štátneho 

štátneho občianstva Občianstva štátneho občianstva Občianstva 

Spolu 
z toho 

Spolu 
z toho 

Spolu 
z toho 

Spolu 
z toho 

ženy ženy ženy ženy 

1147 667 129 78 916 553 12 8 

UK 15813 10571 2291 1335 2021 1448 39 25 

 

Na  FM UK na bakalárskom a magisterskom stupni k 31. 10. 2019 študovalo spolu 

141 zahraničných študentov.  NA UK na bakalárskom a magisterskom stupni k 31. 

10. 2019 študovalo spolu 2230 zahraničných študentov. Podiel zahraničných 

študentov FM UK na celkovom počte zahraničných študentov UK v roku 2019 (k 

31. 10. 2019) je 6,32%. Podiel zahraničných študentov FM UK na celkovom počte 

študentov UK (20 164) na bakalárskom a magisterskom stupni  v roku 2019 (k 31. 

10. 2019) bol 0,7%.  

 Počet  zahraničných študentov FM UK a na UK na doktorandskom stupni k 31. 

10. 2019 

FM 
UK 

Študujúci v dennej forme štúdia Študujúci v externej forme štúdia 

slovenského 

štátneho občianstva 

iného štátneho 

občianstva 

Slovenského 

štátneho občianstva 

iného štátneho 

občianstva 

Spolu 
z toho 

Spolu 
z toho 

Spolu 
z toho 

Spolu 
z toho 

ženy ženy ženy ženy 

23 12 3 2 29 9 123 17 

UK 986 615 91 40 578 290 168 31 

 

Na  FM UK na doktorandskom stupni k 31. 10. 2019 študovalo spolu 126 

zahraničných študentov.  NA UK na doktorandskom stupni k 31. 10. 2019 

študovalo spolu 259 zahraničných študentov. Podiel zahraničných študentov FM 

UK na celkovom počte zahraničných študentov UK v roku 2019 (k 31. 10. 2019) 

je 48,64 %.  

 Podiel všetkých zahraničných študentov FM UK celkovom počte študentov UK 

k 31. 10. 2019 

Zahraniční študenti počet na FM UK počet na UK 

% podiel 

Bakalárske a magisterské štúdium 141 20 164 

Doktorandské štúdium 126 1 823 

Spolu  267 21 987 1,21 % 
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1.1.4  Marketing a propagačné aktivity 

 

Ukazovateľ  g.    Evidencia a vyhodnocovanie cielených propagačný aktivít 

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 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. 

Na propagáciu smerom k externým stakeholderom – primárne uchádzačom je 
priebežne aktualizovaná mikrostránka: www.fakultamanagementu.sk, ktorá aj 

v roku 2019 bola významným zdrojom informácií pre uchádzačov o dennú 
a externú formu štúdia na I. a II. stupni štúdia. 

Pre externú formu štúdia bola v roku 2019 vytvorená nová informačná brožúra: 

 

 

Významným priestorom propagácie a zviditeľňovania je časopis Univerzity 

Komenského v Bratislave Naša univerzita. 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. V roku 2019 bola vytvorená 
informačná brožúra, v ktorej bol priestor venovaný jednotlivým fakultám s 
upozornením aj na plánovaný Deň otvorených dverí. 

http://www.fakultamanagementu.sk/
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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, Instagram a LinkedIn Fakulty managementu UK: 

https://www.facebook.com/fm.uniba/  
https://www.instagram.com/fakulta.managementu.uk/ 
https://www.linkedin.com/school/faculty-of-management-uk-bratislava/  

Cieľom prezentovania fakulty na Facebooku, Instagrame, LinkedIne je zapojiť do 
virtuálneho života fakulty študentov, priblížiť potenciálnym uchádzačom život na 
fakulte, študijné, výskumné aktivity, ale najmä previazanosť výučby na prax. 

Obsah príspevkov častokrát býva upozornenie na účasť na veľtrhoch, výstavách, 
ale aj odkazy na realizované podujatia na fakulte, či odkazy na úspešných 

známych, ale aj niekedy aj menej známych absolventov fakulty, aby sme poukázali 
na rôzne oblasti uplatnenia vzdelania nadobudnutého na našej fakulte v praxi. 

Okrem prezentovania aktuálnych podujatí a aktivít, fakulta realizovala v roku 2019 

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. Medzi 

najzaujímavejšie aktivity patria veľtrhy pracovných príležitostí, a s tým spojená 
zaujímavá ponuka štúdia popri zamestnaní, sú Profesia days a Job Expo.  

Aktívna účasť na veľtrhoch: 

1. PROFESIA DAYS Bratislava 6.3 a 7.3.2019 INCHEBA 

• viac ako 16 000 návštevníkov   

2. PROFESIA DAYS Žilina 15.5.2019 Hotel HOLIDAY INN 

• viac ako 5 000 návštevníkov a 57 vystavovateľov 

3. JOB EXPO Nitra 16.4. a 17.4.2019 - Národné výstavisko, š.p. v Nitre v areáli Agrokomplexu 

9.ročník tohto podujatia je organizovaný pod záštitou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny. Zo 
strany Fakulty managementu boli verejnosti ponúknuté prednášky: 
1) ZNOVUOBJAVENIE VZŤAHU MANAŽÉR – PODRIADENÝ (doc. Ing. Ján Papula, PhD.) 
2) PRIPRAVTE SA NA BUDÚCNOSŤ! (doc. Ing. Ján Papula, PhD.) 

• viac ako 5 000 návštevníkov a 100 vystavovateľov 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/fakulta.managementu.uk/
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Prehľad veľtrhov pomaturitného vzdelávania, na ktorých sa FM UK aktívne zúčastnila v roku 2019: 
 

 Prehľad veľtrhov pomaturitného vzdelávania s účasťou FM UK 

 

Gaudeamus Akademia Bratislava Incheba 24.-26.9.2019 

Gaudeamus Brno Výstaviště Brno 22.-25.10.2019 

Gaudeamus Nitra Agrokomplex 5.-6.11. 2019 

Roadshow po slovenských mestách 
„Kam na vysokú“ 

Poprad 17.10.2019 

Trnava 29.01.2019 

Nitra 30.01.2.2019 

Žilina 31.01.2019 

Banská Bystrica 05.02.2019 

Prešov 06.02.2019 

Košice 07.02.2019 

V roku 2019 sa prezentácia na veľtrhom pomaturitného vzdelávania zameriavala 

dôraznejšie na propagáciu študijného programu manažment vyučovaného 

v anglickom jazyku a na propagáciu študijného programu medzinárodný 

manažemnt. 

K propagácií ponuky štúdia na FM UK boli vytvorené nové informačné letáky na 

propagáciu štúdia v anglickom jazyku, ako aj aktualizované všetky informačné 

letáky o celej ponuka štúdia na FM UK. 

Pre účely podpory propagácie boli vo vlastnej réžii vytvorené viaceré promo obrázky 

a promo videá. 

Študenti nemeckého programu (medzinárodný manažment) vytvorili promo video, 

ktoré bolo umiestnené na Facebook-u, LinkedIn, aj YouTube. 

Z aktivít slávnostnej vedeckej rady FM UK a odovzdávania priestorov renovovaných 

v spolupráci so spoločnosťou IBM boli vytvorené video záznamy aj pre účely 

propagácie fakulty. 

 

Ukazovateľ  h. Vyhodnotenie využívania marketingových a komunikačných kanálov  

 

 Prehľad online kampaní 

 

Facebook kampane   

Príspevok: “Dávame do pozornosti nové 
kritériá prijímania...“ 

18. 01. až 23. 07. 2019 
5088 People Reached, 210 
Post Engagements 

Príspevok: “Už tretíkrát k vám 
vycestujeme...“ 

23. 01. až 30. 01. 2019  
13 700 People Reached, 150 
Post Engagements 

Príspevok: “Úspešné zvládnutie písomnej 
časti maturít... “ 

08. 03. až 15. 03. 2019 
28 636 People Reached, 446 
Post Engagements 

Príspevok: “Študenti nemeckého 

programu...“ 
18. 03. až 24. 03. 2019 

17 079 People Reached, 3301 

Video Views 

Príspevok: “Pracujete a chcete sa posunúť 
vpred?...“ 

17. 05. až 02. 06. 2019 
15 092 People Reached, 233 
Post Engagements 
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Príspevok: “Externé štúdium – príležitosť 
pre každého...“ 

11. 06. až 30. 06. 2019 
23 872 People Reached, 477 
Post Engagements 

Príspevok: “Ešte stíhaš. Podanie prihlášky 
do 20.09...“ 

04. 09. až 20. 09. 2019 
43 771 People Reached, 289 
Video Views 

Príspevok: “Poď ešte do toho. Začíname 
20.09...“ 

04. 09. až 02. 09. 2019 
14 475 People Reached, 171 
Video Views 

Príspevok: “DOD na FMUK...“ 30. 10. až 05. 11. 2019 
6100 People Reached, 181 
Post Engagements 

 
LinkedIn kampane   

Príspevok: “ EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA“ 16.5.2019 1,200 People Reached 

Príspevok: “ Externé štúdium - príležitosť 
pre každého doplniť si vzdelanie...“ 

10.6.2019 5,492 People Reached 

Video: “ Study Business, Economics, 
Marketing, Management, Finance, HR, IT “ 

18.6.2019 3,538 People Reached 

Video: “ Vzdelanie pre prax = FMUK“ 29.7.2019 966 People Reached 

Príspevok: “ Medzinárodné ocenenie pre 
FMUK v roku 2019“ 

4.11.2019 8,646 People Reached 

 

YouTube kanál   

FMUK Nemecký program 17.3.2019 531 People Reached 

Externé štúdium 14.6.2019 1,227 People Reached 

Skús aj Ty externé štúdium 16.6.2019 132 People Reached 

 

PR Kampane: 

SME – príloha vysoké školy február 2019 

Trend – príloha vysoké školy február 2019 

časopis Kam po strednej - Národné kariérne centrum február 2019 

Profit február 2019 

Trend - špeciál firmy a školy november 2019 

SME – príloha Práca a vzdelávanie máj 2019 

Rádio SiTy (250 spotov) máj/júl 2019 

SME – príloha 2.kolo prijímacích pohovorov júl 2019 

časopis Slovenka júl 2019 

časopis Kam po strednej - Národné kariérne centrum september 2019 

 

V dňoch 18.11.-20.11.2019 prebiehal na Fakulte management UK opäť úspešný 
projekt MiniErasmus, do ktorého sme sa už druhý ročník zapojili so študijným 
programom Medzinárodný manažment (Francúzsky/Nemecký program). Projekt 

MiniErasmus je určený študentom stredných škôl, ktorí u nás strávia 3 dni, počas 
ktorých sme sa im snažili pripraviť zaujímavé diskusie, ale aj im ukázať reálnu 

výučbu, ktorá na FMUK prebieha. Kvalitné organizačné aj obsahové zabezpečenie 
tohto podujatia je významným zdrojom zvyšovania záujmu o štúdium v tomto 
študijnom programe na našej fakulte. 
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Fakulta managementu v roku 2019 zorganizovala svoj prvý Deň otvorených 

dverí, ktorý prebehol 5.11. v čase od 10. do 14.hod.  
 

Program 1.DOD na FM UK: 
10:00 – 11:00 – Štúdium v anglickom jazyku a Erasmus+ na FMUK  
11:00 – 12:00 – Štúdium v nemeckom a francúzskom jazyku na FMUK 

12:00 – 13:00 – IT vzdelávanie pre manažérov na FMUK 
13:00 – 14:00 – Študentské kluby a zážitkové aktivity na FMUK 

 
V ten istý deň, 5.11. prebehol tiež prvý ročník Celouniverzitného dňa 

otvorených dverí. Bol to pilotný projekt iniciovaný Bratislavským samosprávnym 

krajom a prebiehal aj v spolupráci s STU. Na podujatí vystúpila Mgr. Jana 
Fratričová, PhD. s prednáškou „Ako sa meria úspech?“. 
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1.2 STRATEGICKÝ CIEĽ 2 

 

2. Inovácia obsahu vzdelávania v odbore manažment s inováciou vzdelávania vo 
väzbe na nové teoretické poznatky, vývoj spoločnosti, hospodárskej praxe a 

meniace sa potreby trhu práce. 

 

Ukazovateľ  i.    Vyhodnocovanie záujmu o jednotlivé študijné programy. 
 

 Počet a percentuálny podiel študentov v rámci akreditovaných ŠP v roku 2019 

 Študijný program počet 
% 

podiel 

Bakalárske 
štúdium 

Manažment v odbore Manažment  (denná forma, SJ) 672 29,62% 

Manažment v odbore Manažment  (denná forma, AJ) 13 0,57% 

Medzinárodný manažment v odbore Manažment  (denná forma) 95 4,19% 

Manažment v odbore Manažment  (externá forma, SJ)  443 19,52% 

Magisterské 
štúdium 

Manažment v odbore Manažment  (denná forma, SJ) 400 17,63% 

Manažment v odbore Manažment  (denná forma, AJ) 3 0,13% 

Medzinárodný manažment  (denná forma) 93 4,10% 

Manažment v odbore Manažment  (externá forma)  485 21,38% 

Doktorandské 
štúdium 

Denné doktorandské štúdium  (celkom) 26 1,15% 

Externé doktorandské štúdium  (celkom) 39 1,72% 

 

 Počet študentov v rámci jednotlivých blokov bakalárskeho denného štúdia v ŠP 

manažment v roku 2019 (k 31. 10. 2019) 

Blok štúdia Počet študentov 

Financie 26 

Účtovníctvo 8 

Manažment projektov 3 

Marketing 32 

Manažérska informatika 10 

Podnikanie 65 

 

 Počet študentov v rámci jednotlivých blokov magisterského  denného štúdia 

v ŠP manažment roku v 2019 (k 31. 10. 2019) 

 
Financie Marketing 

Manažérska 

informatika 

Personálny 

manažment 
Podnikanie 

Strategický 

manažment 

1.ročník 39 56 17 25 10 43 

2.ročník 44 54 7 31 29 35 

Spolu 83 110 24 56 39 78 
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Ukazovateľ  j.    % študentov z celkového počtu študentov na jednotlivých formách štúdia 
v roku 2019 

 
 

 % študentov z celkového počtu študentov na jednotlivých formách štúdia v roku 

2019 (k 31. 10. 2019) 

 
Celkový počet 

študentov 

1. stupeň  

bakalárke št. 

2. stupeň  

magisterské št. 

3. stupeň  

doktorandské št. 

Denné štúdium 1302 780 34,38% 496 21,86% 26 1,15% 

Externé štúdium 967 443 19,52% 485 21,38% 39 1,72% 

Spolu (počet a %) 2269 1223 53,90% 981 43,23% 65 2,86% 

 
 

 

Ukazovateľ  k.    Spokojnosť absolventov so študijným programom 

V rámci prieskumu skúmania spokojnosti s výberom študijného programu 

u denných študentov so zameraním i na výber bloku (resp. špecializácie na 
vybranú funkčnú oblasť manažmentu, študenti hodnotili uvedené dimenzie 
na stupnici od 1 po 5, pričom 1 znamenala odpoveď „áno, úplne“ a 5 „nie“. 

 

 Spokojnosť absolventov s výberom blok/špecializácie 

 Hodnotenie 

Pripravenosť na budúce pracovné uplatnenie  2,31 

Obohatenie po vedomostnej stránke 1,97 

Splnenie očakávania 2,4 

 

Priebežné vyhodnocovanie kvality študijných programov a hodnotenie spätnej 
väzby študentov, ako aj analýza počtu študentov, ktoré fakulta stráca najmä medzi 

prvým a druhým rokom štúdia (tak na bakalárskom, ako aj na magisterskom 
stupni štúdia) viedli k rozhodnutiu zorganizovať informačné dni pre študentov 

prvých ročníkov. Cieľom týchto informačných dní bolo prezentovať študentom 
komplexnosť vzdelávania na FM UK, prepojenie a nadväznosť jednotlivých tém 
a predmetov, prepojenie vzdelávania na prax a na vedecko-výskumnú aktivitu, 

ako aj prezentovať študentské a mimoškolské aktivity, ktoré formujú komplexnú 
osobnosť našich absolventov. 

Prvý pilotný projekt informačných dní začal na externej forme štúdia 10. a 
11.9.2019. Študentom bola predstavená organizácia štúdia v externej forme, ako 
aj predstavenie jednotlivých katedier a služieb knižnice FM UK. 

Informačné dni na dennej forme štúdia sa uskutočnili 17. a 18.9.2019. 
Študentom sa postupne predstavili jednotlivé katedry, ktorých prezentácie boli 

doplnené predstavením knižničných služieb FM UK, Etickej poradne pre študentov, 
ponuky študentských klubov a organizácií (Digital Marketing Club, BEANIA Team, 

AISEC, Nexteria), ponukou možností mobilít Erasmus+ a športových aktivít na FM 
UK. 

Tento pilotný projekt informačných dní bol pozitívne prijatý a mal by pozitívne 

ovplyvniť motiváciu študentov k štúdiu a zamedziť úrovne zanechania štúdia zo 
strany študentov prvých ročníkov.  
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1.3 STRATEGICKÝ CIEĽ 3 

 

3. V rámci štúdia zameranie pozornosti na jazykové zručnosti a ďalšie prenositeľné 
kompetencie absolventov.  

Fakulta si počas celého svojho doterajšieho pôsobenia pokladala za rozhodujúcu 
prioritu prípravy absolventov rozvíjanie ich tvorivosti a pružnosti, ako základu ich 

konkurencieschopnosti a budúcej úspešnosti, a zároveň sa snažila klásť dôraz aj 
na ich jazykovú pripravenosť a aktívne ovládanie angličtiny, ako ja ďalších jazykov. 
Vo všetkých svojich študijných programoch podporuje výučbu v anglickom jazyku 

a študijný program medzinárodný manažment ponúka vo francúzskej aj nemeckej 
verzii. Fakulta ponúka výučbu viacerých svetových jazykov vrátane čínštiny a 

japončiny a jej bohatá ponuka odborných predmetov v rámci študijných programov 
je zabezpečovaná piatimi katedrami v zmysle svetových trendov a v spolupráci so 
zástupcami praxe 

Ukazovateľ   l.   Počet ponúkaných odborných predmetov vo svetových cudzích 

jazykoch v rámci jednotlivých stupňoch štúdia v roku 2019  

 

 Počet ponúkaných odborných predmetov vo svetových cudzích jazykoch v rámci 

jednotlivých stupňoch štúdia v roku 2019 

Počet Letný semester 2019 Zimný semester 2019 

Predmety v AJ 59 58 

Predmety v NJ 12 10 

Predmety v FJ 11 18 

Spolu 82 86 

 

Ukazovateľ  m.   Počet ponúkaných predmetov svetových cudzích jazykov v roku 

2019  

 Počet ponúkaných predmetov svetových cudzích jazykov v roku 2019 

Počet Letný semester 2019 Zimný semester 2019 

Počet predmetov svetových jazykov 18 19 

 

Ukazovateľ n. Zahrnutie etických, sociálnych a komunikačných kompetencií do 

kurikúl študijného programu  

 
Vo výučbe kladie fakulta dôraz na komplexný rozvoj osobnosti študentov, ktorí ako 

budúci manažéri budú pripravení reagovať na výzvy prichádzajúce z neustále sa 
meniaceho a globalizujúceho prostredia. Ponúkané študijné plány kladú dôraz na 

prípravu absolventov schopných zastávať zaujímavé a atraktívne pozície v 
medzinárodných korporáciách, ako aj v multikultúrnych tímoch. Etické 
kompetencie sú najviac rozvíjané v rámci predmetov: Podnikateľská etika, 

Manažérska etika a Podnikateľská etika pre personálny manažment. Na väčšine 
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predmetov sú študenti vedení k tímovej práci, k rozvíjaniu komunikačných 

a prezentačných zručností. 

Fakulta managementu sa snaží v rámci ponúkaných predmetoch rozvíjať u svojich 

študentov také schopnosti a zručnosti, ktoré sú pre manažérov na rôznych 
úrovniach riadenia v súčasnosti najviac aktuálne, a to: 

▪ 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; 
▪ manažment času a úloh. 

 Hodnotenie (denní študenti na magisterskom stupni) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Úroveň podnecovania učiteľov k tímovým 
prácam a k spolupráci medzi študentmi 

1,88 1,6 1,85 1,89 1,77 1,96 

Úroveň podnecovania učiteľov k 
zdokonaľovaniu prezentačných zručností 

1,99 1,77 1,91 1,95 1,87 2,21 

 

 Hodnotenie (externí študenti na magisterskom stupni) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Úroveň podnecovania učiteľov k tímovým 

prácam a k spolupráci medzi študentmi 
1,85 1,85 1,96 1,8 1,61 1,6 

Úroveň podnecovania učiteľov k 
zdokonaľovaniu prezentačných zručností 

2,02 1,93 1,93 1,93 1,81 1,77 

 
Aj za týmto účelom sa na fakulte v roku 2019 organizoval už 3.ročník podujatia o 

udržateľnosti, tentokrát v podobe „Týždňa zdravia a udržateľnosti“, keď počas 
celého týždňa prebiehali rôzne podujatia týkajúce sa relevantných tém, ktoré 
študentom rozširujú obzory ako v osobnom, tak aj v profesionálnom rozvoji. Tento 

ročník podujatia vznikol v spolupráci vyučujúcej a študentov v rámci predmetu 
Medzinárodné ekonomické vzťahy (2.ročník), časť zameraná na udržateľnosť, 

reflektujúc záväzky vyplývajúce z Agendy 2030 a Udržateľných rozvojových cieľov, 
a Beánia tímu, zameriavajúc sa na aspekt zdravia a dbania oň. Súčasťou 
prebiehajúcich podujatí boli diskusie, prednášky, workshopy s rôznymi hosťami z 

praxe (napr. zástupcovia NOSENE, Creeme, SobiEco, Wakiwaki, EcoHeart, Hyza, 
Živica, Cyklokoalícia, SBA). 
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1.4 STRATEGICKÝ CIEĽ 4 

 

4. Prehlbovanie spolupráce a partnerstiev s odbornou praxou, zapájanie 
manažérov z praxe a významných odborníkov do pedagogického procesu. 

Spolupráca s externými subjektmi  

Aj v roku 2019 fakulta využívala sieť partnerstiev a spoluprác s externými 

subjektmi. Vo výučbovom procese boli využívané hosťované prednášky a 
workshopy s úspešnými manažérmi, špecialistami a podnikateľmi, ako aj s 
úspešnými absolventmi fakulty. 

Spolupráca so spoločnosťou IBM a vzájomné vnímanie hodnoty tejto spolupráce 
priniesli v roku 2019 spoločný projekt rekonštrukcie prednáškovej miestnosti č. 20 

a foajé pred učebňou s výraznou investíciou zo strany IBM, ktorá v tomto priestore 
vytvorila funkčnú oddychovú zónu pre študentov. Tento priestor bol slávnostne 
otvorený 24.10.2019 za účasti predstaviteľov IBM: Paul Burt (Managing Director 

for IBM ISC), Katarína Cigániková (IBM CIO Center Leader), Ivan Tomko (Talent 
Acquisition Lead for SK & CZ) a Juraj Vinš (Branding Lead for SK & CZ). 

 

Ukazovateľ o. Počet zapojení odborníkov a manažérov z praxe do výučbového 

procesu v roku 2019 bol od 46 firiem a organizácií na 65 predmetoch 

 
Prehľad hlavných firiem a organizácii, ktorých zástupcovia boli prednášať (niektorí i na viacerých 
predmetoch): 
 

▪ Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o. 

▪ Amico Finance a. s. 

▪ Bardicredit 

▪ Bitcoin Slovakia 

▪ Buyora Solutions j. s. a. 

▪ Cromwell, a. s.  

▪ CURADEN Slovakia, s.r.o. 

▪ Československá obchodná banka, a.s. 

▪ Durhamlane 

▪ Emark 

▪ Eset 

▪ Expandeco, s. r. o.  

▪ FHB Group, s.r.o. 

▪ FineSoft, s.r.o.: 

▪ IBM Slovakia 

▪ INESS 

▪ Jaguar Land Rover 

▪ Mayako, s.r.o. 

▪ Mercedes-Benz 

▪ Národná banka Slovenska 

▪ O2 Slovakia, s. r. o.  

▪ Osram 

▪ PartnersGroup 

▪ Pay Solutions, a. s. 
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▪ PizzaMizza 

▪ Procter & Gamble Slovakia 

▪ PWC 

▪ Raiffeisen Centrobank 

▪ RegalBurger 

▪ SAP, s.r.o.: 

▪ SAS 

▪ SKANSKA 

▪ Sli.do 

▪ Slovak Business Angels Network 

▪ Slovak Innovation and Energy Agency 

▪ Slovak Telekom 

▪ Slovenská Sporiteľňa 

▪ Slovnaft, a.s. 

▪ SmartBase s. r. o.  

▪ StartLab 

▪ Strossle Slovakia a.s. 

▪ Subway 

▪ Tatra banka 

▪ Transparency International 

▪ UniCredit Bank ČR a SK 

▪ Vacuumlabs 

▪ Webglobe – Yegon, s.r.o. 

▪ Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku 

 

Ukazovateľ  p. Počet predmetov so spoluprácou alebo zapojením odborníkov z praxe 

v inováciách predmetu v roku 2019 bol 21. 

Na fakulte prebiehajú neustále inovácie predmetov, v zmysle svetových trendov, 

ako aj požiadaviek trhu práce. V roku 2019 bolo identifikovaných 21 predmetov, 

ktoré prešli inováciami v spolupráci s predstaviteľmi praxe. Do týchto inovácií boli 

zapojené najmä tieto spoločnosti: 

▪ Amena display, s.r.o. 

▪ Aquapark Trnava 

▪ Asociácia eshopov Európskej únie 

▪ Creeme  

▪ Cyklokoalícia 

▪ Detský fond Slovenskej republiky 

▪ Ecocapsule, s.r.o. 

▪ EcoHeart 

▪ EXE a. s. 

▪ FaceMedia SK,s.r.o. 

▪ FitKids, s.r.o. 

▪ Flying Banana 

▪ Hygge Homes, s.r.o. 

▪ Hyza 

▪ IKEA Group 

▪ INESS 

▪ Komoio,s.r.o. 

▪ Luigi´s Bo,s.r.o 

▪ Microsoft Slovensko 

▪ NOSENE 

▪ Orange Slovensko a. s. 
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▪ Partners Group SK 

▪ SBA 

▪ Slido 

▪ Slovenská pošta 

▪ SobiEco 

▪ Sufio, s.r.o.  

▪ Svet bedničiek 

▪ Technologický inkubátor INQb, STU Bratislava 

▪ Wakiwaki 

▪ Živica 

Oblasť prepojenia na prax je súčasne témou dotazníkových prieskumov na 
magisterskom stupni štúdia. Študenti hodnotia vysoko pozitívne najmä účasť 
prednášateľov z praxe na predmetoch. Prehľad hodnotenia je v nasledujúcej 

tabuľke. Študenti hodnotili FM UK vo vybraných oblastiach na stupnici od 1 po 5, 
pričom 1 znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“. 

 

 Úroveň partnerstiev s externými inštitúciami 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ponuka prednášok alebo prednášateľov z 
praxe na FM UK 

1,91 1,81 1,94 1,86 1,73 1,8 

Spolupráca FM UK s praxou pri praktickom 
nastavení predmetov/možnostiach praxe v 
podnikoch/možnostiach učiť sa konkrétny 
softvér 

2,33 2,24 2,35 2,14 2,03 2,16 

 

 

Prenos vedecko-výskumných výsledkov do pedagogického procesu 

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave kladie veľký dôraz aj na prenos 

vedecko-výskumných výsledkov do pedagogického procesu. Prenos má hlavne nasledovné 

formy:  

a/ inovácia obsahu predmetov vyučovaných na fakulte 

V tejto forme sa využívajú priebežné ako aj finálne výsledky projektov, ktoré sa riešia na 

fakulte a to či už projekty APVV, VEGA, KEGA, ERASMUS+, ako aj ďalšie medzinárodné 

projekty financované najmä zo zdrojov EU. 

Ako príklad možno uviesť výučbu na predmetoch Podnikateľská etika (vyuč. prof. PhDr. 

Anna Remišová, CSc.), Business Ethics a Company Code of Ethics (vyuč. prof. Mgr. Anna 

Lašáková, PhD.) a Podnikateľská etika pre personálny manažment (vyuč. Mgr. Alexandra 

Bohinská) je úzko prepojená na výsledky aktuálne prebiehajúceho výskumného projektu 

APVV-16-0091 Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí (ved. 

prof. PhDr. Anna Remišová, PhD.). Študenti tak majú k dispozícii najnovšie poznatky 

o účinných mechanizmoch boja proti neetickým praktikám vo vnútropodnikovom prostredí, 

ktoré reflektujú skutočné príčiny častého porušovania etických štandardov 

v podnikateľskom prostredí na Slovensku, so zameraním na príčiny korupcie, klientelizmu 

a podvodného konania podnikateľských subjektov. Poznatková báza projektu zahŕňa aj 

najlepšie skúsenosti z už aplikovaných programov v oblasti etických štandardov 

a mechanizmov, na základe: skúseností a poznatkov neziskových organizácií, ktoré sa 
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venujú problematike korupcie, whistle-blowingu a podvodom v slovenskom 

podnikateľskom prostredí, ďalej zo dokumentovaných skúseností z implementácie 

podnikateľskej etiky v organizáciách so slovenskými majiteľmi a z najlepších praktík 

z aplikácie podnikateľskej etiky v nadnárodných korporáciách pôsobiacich na Slovensku. 

Pod hlavičkou projektu boli zatiaľ vedené vyše dve desiatky diplomových prác študentov 

FM UK, jedna dizertačná práca bola úspešne obhájená a momentálne sa vedú ďalšie tri 

dizertačné práce. Pod hlavičkou projektu vznikla aj Etická poradňa pre študentov FM UK, 

ktorá poskytuje odborné poradenstvo v otázkach týkajúcich sa dodržiavania Etického 

kódexu Univerzity Komenského v Bratislave pre študentskú časť akademickej obce na 

fakulte. S ďalšími inováciami v pedagogickom procese na FM UK v predmetoch 

Podnikateľská etika a Business Ethics je spojený aj jeden z dlhodobých cieľov projektu, 

ktorým je vytvorenie prvého výskumného, poradenského a edukačného strediska 

nevyhnutného pre udržateľný a dlhodobý rozvoj podnikateľskej etiky na Slovensku 

s názvom Centrum pre podnikateľskú etiku s predpokladaným otvorením Centra v r. 2021.  

 

Katedra Ekonómie a financií v rámci druhého roka riešenia medzinárodného projektu 

Jeanna Monneta v akademickom roku 2019/2020 v zimnom semestri ponúkla tri inovované 

predmety pre študentov magisterského štúdia v odbore Medzinárodný manažment, 

rovnako i pre študentov francúzskeho programu, či pre študentov Erazmus a zahraničných 

študentov študujúcich v anglickom jazyku. Sú to predmety Obchodné právo, Európske 

hospodárske právo, Finančné účtovníctvo a kontrola v Európskom hospodárskom priestore, 

ktoré sa po ich uvedení v prvom roku projektu, zohľadnením získanej a rozanalyzovanej 

spätnej väzby, skvalitňujú neustálym zapracovaním vylepšení, ktoré, veríme, vyústia v 

produkty, ktoré budú vysokokvalitným, vzdelávacím, cieľovým produktom. Výsledkom 

práce tímu riešiteľov sú publikované učebnice pre dané predmety. Aby bolo štúdium pre 

študentov zaujímavejšie a ľahšie, pripravuje sa pre študentov študijná pomôcka, ktorá im 

pomôže osvojiť si kľúčové znalosti z inovovaných predmetov. Vzdelávacia pomôcka bude 

užitočným pomocníkom napríklad aj pri príprave na štátne záverečné skúšky alebo pri 

príprave na skúšky. Ich obsahom bude základná terminológia a poznatky z jednotlivých 

predmetov, ľahko použiteľná, študenti z nej môžu mať úžitok pri cestovaní alebo čakaní na 

vybavenie určitých administratívnych úkolov. Bude pripravená pre študentov daných 

predmetov, ale i pre ostatných študentov a dostupná pre nich v študovni a aj v knižnici do 

konca letného semestra.  Ku koncu akademického roka sa vyhodnotí výskum, ktorého 

oslovenou cieľovou skupinou sú študenti fakúlt managementu na Slovensku a i 

zahraničných univerzít (Česká Republika, Rakúsko, Nemecko, Španielsko, Cyprus, 

Francúzsko, UAE, Kanade, USA), zameraným na metódy učenia sa, čo bude ďalšia užitočná 

spätná väzba pre prechod do tretieho roka riešenia projektu Jeanna Monneta. 

 

b/ praktizovanie získaných teoretických poznatkov na riešení konkrétnych úloh z praxe. 

V roku 2019 sa na FM UK vytvoril Podnikateľský klub študentov FM UK, ktorý má za cieľ 

práve podporiť tých študentov, ktorý majú podnikateľské ambície alebo už aj vlastný biznis 

a to aj ich bližším oboznámením s najnovšími poznatkami z výskumov projektov SUPER, 

ARTCademy, GEM a GUESSS. 

c/ zavádzanie nových predmetov na základe výsledkov výskumov najnovších trendov 

v oblasti ekonómie, manažmentu a podnikania 

Ako príklad za rok 2019 možno uviesť zavedenie predmetu Intrapreneurship z Katedry 

stratégie a podnikania do externého štúdia. 
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d/ využívanie dát z prieskumov, ktoré sú súčasťou výskumov v rámci riešenia diplomových 

prác študentov všetkých troch stupňov vzdelávania. 

Študenti využívajú dátové zdroje najmä takých projektov, ktoré majú pravidelne sa 

opakujúce prieskumy vďaka čomu sú vytvorené časové rady. Ide napr. o projekt GEM, 

GUESSS, APVV projekty, ale aj ďalšie, ktoré majú tento charakter.  

 
Prenos znalostí do praxe a rozvoj praktických zručností pedagógov participujúcich na 

komerčných projektoch  

 

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave sa v roku 2019 zapojila do 

verejného obstarávania na predmet zákazky „Poradenské služby - nastavenie procesov“ 

pre Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Vo verejnom obstarávaní bola fakulta 

úspešná a 20.7.2019 bola podpísaná Rámcová zmluva o poskytovaní poradenských služieb 

(Číslo zmluvy: MS/165/2019-171), účinná od 01.08.2019, na zákazku s názvom 

„Poradenské služby – nastavenie procesov na Ministerstve spravodlivosti SR v rámci 

projektu: Procesno-organizačný audit MS SR a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti 

a audit súdnej moci.“ Zmluva je zverejnená v centrálnom registri zmlúv: 

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4131024 

Na tomto projekte, ktorý bol realizovaný a úspešne ukončený v roku 2019 sa podieľali 

členovia Katedry stratégie a podnikania, ktorí sa podieľajú na pedagogickom procese 

v predmetoch súvisiacich s predmetom zákazky, t.j. na predmetoch: Procesný 

manažment, Projektový manažment a Manažment projektov, ako aj na vedecko-

výskumnej činnosti v oblasti procesného manažmentu, menovite: doc. Ing. Ján Papula, 

PhD., doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD., Mgr. Andrea Gažová, PhD., Mgr. Lucia Kohnová, 

PhD., Mgr. Nikola Salajová., pod metodickým vedením a v spolupráci s Mgr. Róbertom 

Kormaňákom, ktorý od roku 2019 pôsobí na Katedre stratégie a podnikania ako externý 

doktorand.  

Získaniu tejto zákazky predchádzali predošlé skúsenosti členov tímu na komerčných 

projektoch v oblasti mapovania a optimalizácie procesov, ako aj cieľavedomé vzdelávanie 

sa členov tímu v oblasti procesného manažmentu, metód modelovania a optimalizácie 

procesov, auditu manažérskych systémov a štíhleho manažmentu. Podmienkou zapojenia 

sa do verejného obstarávania bolo preukázanie odbornej spôsobilosti na poskytovanie 

predmetných služieb preukázaním vzdelania (certifikáty), odbornej praxe (roky praxe 

v oblasti procesného manažmentu a manažmentu kvality) a skúseností (referencie na 

predošlé projekty) pracovnej skupiny expertov na strane Fakulty managementu UK, ktoré 

členovia tímu splnili. 

Úspešné zapojenie do procesu verejného obstarávania, ale najmä úspešné realizovanie a 

ukončenie komerčného projektu je vizitkou kvality pedagogického zboru pôsobiaceho na 

fakulte a je súčasne jasným signálom pre študentov o kvalite zabezpečenia predmetov 

a o praktickom nastavení predmetov na Fakulte managementu. 

  

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4131024
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1.5 STRATEGICKÝ CIEĽ 5 

 

5. V rámci všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia rozvíjať programy 
mobility študentov i učiteľov, smerované na rozvíjanie poznatkov a schopností 

študentov a učiteľov. V rámci rozvíjania medzinárodnej spolupráce sa zamerať 
aj na zachovanie a rozvíjanie partnerstiev so zahraničnými univerzitami a 

získavanie členstiev v medzinárodných akademických organizáciách. 

Fakulta má už dlhodobo vybudovanú bohatú spoluprácu so zahraničnými 
univerzitami a medzi študentmi je o zahraničné mobility stále veľký záujem. 

Prehľad mobilít je spracovaný v nasledujúcich tabuľkách. 

 

 Počet vyslaných študentov všetkých akademických mobilít z FM UK v roku 2019 

 Letný semester 2019 Zimný semester 2019 Spolu 

Erasmus+ mobilita 
študentov 

47 študentov 76 študentov 123 študentov 

ERASMUS+ stáž 6 študentov 5 študentov 11 študentov 

 

 Prehľad krajín vyslaných študentov na mobilít v roku 2019 

 Letný semester 2019 Zimný semester 2019 

Erasmus+ 
mobilita 
študentov 

Belgicko 2, Cyprus 2, Nemecko 

2, Španielsko 15,  Francúzsko 

5, Taliansko 4, Litva 4, Nórsko 

2, Holandsko 1, Portugalsko 8, 

Švédsko 1, Fínsko 1  

Rakúsko 2, Belgicko 4, Cyprus 1, 
Nemecko 11, Španielsko 21, 
Estónsko 2, Grécko 1, Chorvátsko 
1, Francúzsko 2, Taliansko 4, Írsko 
1, Litva 2, Lotyšsko 3, Nórsko 2, 
Holandsko 1 , Portugalsko 6, Poľsko 
4, Rumunsko 1, Fínsko 4, Slovinsko 

1, Turecko 1, Anglicko 1 

ERASMUS+ stáž 4x ČR, 1x Nemecko, 1x Rakúsko 1x ČR, 1x Španielsko, 3x Rakúsko 

 

 Štruktúra vyslaných študentov všetkých akademických mobilít z FM UK v roku 

2019 

 Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium 

Erasmus+ 
mobilita 
študentov 

50 študentov 71 študentov 2 študent 

Mobilita cez UK    

 

 Počet prijatých študentov všetkých akademických mobilít v roku 2019 

 Letný semester 2019 Zimný semester 2019 Spolu 

Erasmus+ mobilita 
študentov 

51  študentov 113 študentov 164 študentov 

NŠP program 0 študenti 0 študenti 0 študentov 
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 Prehľad krajín prijatých študentov všetkých akademických mobilít v roku 2019 

 Letný semester 2019 Zimný semester 2019 

Erasmus+ 

mobilita 
študentov 

Nemecko 2, Španielsko 9, 
Francúzsko 17, Grécko 3, 
Taliankso 3, Holandsko 4, 
Portugalsko 6, Poľsko 1, 
Rumunsko 1, Turecko 5 

Rakúsko 2, Belgicko 1, Nemecko 10, 
Španielsko 13, Francúzsko 14, Grécko 3, 
Taliansko 28, Nórsko 1, Holandsko 3, 
Portugalsko 25, Poľsko 3, Rumunsko 4, 
Švédsko 3, Turecko 3 

NŠP program   

 

 Štruktúra prijatých študentov všetkých akademických mobilít v roku 2019 

Bakalárske štúdium Magisterské štúdium PhD štúdium 

 127 študentov 36 študentov 1 študentov 

 

 Počet ponúkaných predmetov v AJ pre zahraničných študentov na FM UK v roku 

2019 

Letný semester 2019 Zimný semester 2019 

59 predmetov  58 predmetov 

 

Prieskum spokojnosti vyslaných a prijatých študentov v roku 2019 

- Hlavné závery od vyslaných študentov za rok 2019 

Pozitíva: veľká spokojnosť, pozitívny zážitok na celý život , nové skúsenosti, ťažké 

štúdium, snaha niečo dokázať, zlepšenie jazykových schopností, poznanie 

nových miest a kultúry, dokumentácia cez online systém – zjednodušenie 

administratívnych procesov 

Negatíva: lepšia informovanosť o ponúkaných kurzoch v AJ na niektorých 

inštitúciách, hlavne v Španielsku, niekedy problém splniť všetky 

podmienky štúdia – s tým spojené vracanie časti grantu. Viac 

zazmluvnených miest v atraktívnych destináciách. 

 

- Hlavné závery od prijatých študentov za rok 2019 

Pozitíva: veľká spokojnosť, skvelé referencie na FM UK od spolužiakov, ktorí tu boli 

v minulých rokoch, zážitky cestovateľské aj študijné. 

Negatíva: lepšia informovanosť o stave ponúkaného ubytovania na internátoch, 

rozvrh k dispozícii už pred začiatkom semestra, prekrývanie predmetov 

v rozvrhu. 

 

 Počet vyslaných pedagógov všetkých akademických mobilít v roku 2019 

  Letný semester 2019/ 
30 ks z toho 16 ženy 

Zimný semester 2019/ 
6ks z toho 5ks ženy 

Erasmus+ 

Učiteľská mobilita 

30 mobilit (Francúzsko 2ks, 
Španielsko 7ks, Cyprus 2ks, 
Maďarsko 1ks, Portugalsko 6ks, 
Chorvátsko 1 ks, Nemecko 2ks , 

Fínsko 2ks, Taliansko 1ks, 
Holandsko 1ks CZ 1ks, Slovinsko 

2ks, Rakúsko 2ks) 

6 mobility(Srbsko 1ks, CZ 2ks, 

Španielsko 2ks, Belgicko 1ks) 
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  Počet prijatých pedagógov v roku 2019 

  Letný semester 2019/14ks Zimný semester 2019/6ks 

Erasmus+ 
Učiteľská mobilita 

14 (Francúzsko 3, Turecko 3, 
Portugalsko 5, Rumunsko 1,Polsko 
1, Litva 1) 

6 ( Litva 1, Francúzsko3, ČR 2) 

z toho ženy 6 1 

 

Ukazovateľ  v. Počet zahraničných univerzít, s ktorými má FM UK zmluvy: 170 

európskych a 3 mimoeurópske (USA: USA Pittsburgh university a Montclair 

State University, Saudská Arábia). 
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1.6 STRATEGICKÝ CIEĽ 6 

 

6. Spolu s ďalšími fakultami UK, pripravovať medziodborové študijné programy 
magisterského stupňa štúdia s orientáciou na manažment, napríklad 

Manažment v zdravotníctve, Manažment v športe, a pod. 

 

Ukazovateľ  w.    Počet spoluprác FM UK s fakultami UK v pedagogickom procese 

za rok 2019 

Fakulta managementu spolupracuje s fakultami FMFI (Manažérska 

matematika) a FTVŠ (Športový manažment). 

Ukazovateľ  x.    Počet študentov na študijných programoch s participáciou FM UK 

za rok 2019 

 Počet študentov na študijných programoch s participáciou FM UK 

 Manažérska matematika Športový manažment 

2018/2019 
Bakalárske štúdium: 112 Bakalárske štúdium: 29 

Magisterské štúdium: 61  

2019/2020 
Bakalárske štúdium: 81 Bakalárske štúdium: 43 

Magisterské štúdium: 58  
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7. Zabezpečenie systematického uplatňovania preukázaného a transparentného 

systému zabezpečenia a kontroly kvality vzdelávania.  
 

Ukazovateľ  y.    Systematický zber a vyhodnocovanie dotazníka spokojnosti 

študentov FM UK 
 

Ukazovateľ z.     Systematický zber a vyhodnotenie dotazníka spokojnosti 

absolventov FM UK 
 

Fakulta managementu systematicky zbiera a vyhodnocuje dáta o spokojnosti 

svojich študentov. Aj v roku 2019 sa uskutočnil prieskum vnímania kvality štúdia 
a poskytovaných služieb študentom na Fakulte managementu UK a to v termíne 

od mája 2019 do júna 2019 v rámci štátnych záverečných skúšok. 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 
desiatimi 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 159 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. Najlepšie hodnotenie v 

tomto súbore dosiahli odpovede na otázky rozhodnutia o výbere štúdia na FMUK a  
týkajúcu sa šírenia (pozitívnych) referencií 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. 

 

2 ŠTUDENTSKÝ PRIESKUM  
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Ďalšia otázka hodnotila sadu tvrdení týkajúcu sa hodnotenia úrovne kvality a 
zabezpečovania materiálno-technického zabezpečenia štúdia (prostredie školy z 
hľadiska interiéru a exteriéru, vybavenie posluchární, stravovacie služby v 

priestoroch budovy, knižničné služby, internetové, resp. elektronické služby, 
služby poskytované predovšetkým študijným oddelením – poskytovanie informácií 
týkajúcich sa študijných povinností a organizácie štúdia, služby poskytované 

študentom týkajúce sa doplnkových, záujmových a mimoškolských aktivít). 
Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5, pričom 1 

znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“. 

 

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 stránky 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“. 
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Ďalšia otázka analyzovala úroveň študentských a mimoškolských aktivít popri 
samotnom štúdiu na fakulte. Ako bolo vyššie uvedené, táto otázka skúma 

dimenziu, ktorá rozširuje, resp. nadväzuje 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 ponúkajú 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 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“. 
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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 
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 3,35 a 4,24. Respondenti chcú aj po skončení 

bakalárskeho stupňa štúdia udržiavať a naďalej rozvíjať vzťahy s viac než 30 
percentami spolužiakov z ročníka, viď. nasledujúca tabuľka. 

 

BAKALÁRSKY STUPEŇ ŠTÚDIA – externá forma štúdia 

Študenti končiaci bakalársky stupeň štúdia na externej forme štúdia boli 

dopytovaní šiestimi otázkami. Účasť tejto skupiny na prieskume dosiahla hodnotu 
79 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“. 
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Ďalšia otázka hodnotila sadu tvrdení týkajúcu sa hodnotenia úrovne kvality a 

zabezpečovania materiálno-technického zabezpečenia štúdia (prostredie školy z 
hľadiska interiéru a exteriéru, vybavenie posluchární, stravovacie služby v 

priestoroch budovy, knižničné služby, internetové, resp. elektronické služby, 
služby poskytované predovšetkým študijným oddelením – poskytovanie informácií 
týkajúcich sa študijných povinností a organizácie štúdia, služby poskytované 

študentom týkajúce sa doplnkových, záujmových a mimoškolských aktivít). 
Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5, pričom 1 

znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“. 

 

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 stránky 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“.  
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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“. 

 

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 
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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 2,67 a 3,7. Respondenti chcú aj po skončení 

bakalárskeho stupňa štúdia udržiavať a naďalej rozvíjať vzťahy s viac než 26 
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, aj keď študenti externého štúdia ohodnotili jednotlivé položky 
trošku viac pozitívne. 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 212 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). 
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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 stránky 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, 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 
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(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. 

 

 

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 (48 %) 
uviedlo, že pracovné miesto zabezpečené majú, nakoľko v danej organizácii 

pracujú istý čas (počas štúdia). Najmenej respondentov (piati, čo predstavuje dve 
percentá) uviedlo, že prácu zabezpečenú nemajú, avšak ani si ju aktívne 
nehľadajú. Pozitívne je možné hodnotiť aj skutočnosť, že 10 respondentov 

(reprezentujúcich päť percent) uviedlo, že majú vlastný podnikateľský nápad, resp. 
vlastnú podnikateľskú činnosť, aj keď tento počet respondentov by mohol 

vykazovať vyššiu hodnotu – viď. nasledujúca tabuľka. 
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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 ponúkajú 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 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 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 3,3 a 4,84. Respondenti chcú aj po skončení magisterského 

stupňa štúdia udržiavať a naďalej rozvíjať vzťahy s takmer 39 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 88 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“. 
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Ďalšia otázka hodnotila sadu tvrdení týkajúcu sa hodnotenia úrovne kvality a 
zabezpečovania materiálno-technického zabezpečenia štúdia (prostredie fakulty z 

hľadiska interiéru a exteriéru, vybavenie posluchární, stravovacie služby v 
priestoroch budovy, knižničné služby, internetové, resp. elektronické služby, 

služby poskytované predovšetkým študijným oddelením – poskytovanie informácií 
týkajúcich sa študijných povinností a organizácie štúdia, služby poskytované 
študentom týkajúce sa doplnkových, záujmových a mimoškolských aktivít). 

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

 

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 stránky 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, 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 
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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 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 

(až 50%), že pracovné miesto zabezpečené majú, nakoľko budú pokračovať v práci 
z pred nástupu na magisterské štúdium na fakultu. Žiadny z respondentov 

neuviedol, že prácu zabezpečenú nemajú, avšak ani si ju aktívne nehľadajú – viď. 
tabuľka. 

 

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 
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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 2,72 a 4,4.  

 

 

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 vzájomne (spolu)podieľajú, nakoľko je 
veľmi problematické označiť jeden, resp. stanoviť striktnú a rigidnú hranicu medzi 
nimi). Na prvom mieste (89 percent odpovedí) sa umiestnila možnosť získať 

vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore manažment pre svoju budúcu 
kariéru, o deväť percent menej respondentov označilo možnosť príležitosti získania 

magisterského titulu a na treťom mieste sa umiestnila odpoveď o dobre nastavenej 
ponuke predmetov FM UK v porovnaní s inými školami. Hodnotenia sú dôkazom 
toho, že obsahová skladba študijného odboru je zvolená tak, aby absolvent získal 

komplexný pohľad a poznatky z moderného podnikového riadenia. Ostatné 
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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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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. 45. Všetky študijné 
programy na FM UK sú garantované vysokoškolskými učiteľmi zamestnanými na 
fakulte na ustanovený týždenný pracovný čas. 

FM UK zamestnávala k 31. 10. 2019 spolu 71 učiteľov na plný pracovný úväzok, 
z toho 43 žien a 12 učiteľov na kratší pracovný čas, z toho 4 ženy. Bližší prehľad 

počtu a štruktúry učiteľov je v nasledujúcich tabuľkách. 

 

 Prehľad počtu učiteľov podľa štruktúry na FM UK k 31. 10 2019 
 

Počet zamestnancov z toho žien 

VŠ učitelia s funkčným zaradením 
v tom: 

71 43 

Profesori 11 6 

Docenti 19  13 

Odborní asistenti 37  21 

Asistenti  1 1 

Lektori 3 2 

 

 

 Prehľad počtu zamestnancov podľa štruktúry na FM UK v roku 2019 

Výdavky VŠ podľa účelu 
Priemerný evidenčný počet 
zam./prepoč. za rok 2019 

Priemerný evidenčný počet 
zam./prepoč. za rok 2018 

Vysoká škola celkom 141,278 140,395 

Z toho   

VŠ učitelia s funkčným 

zaradením v tom: 
74,871 76,067 

Profesori 10,578 8,784 

Docenti 19,786 22,626 

Odborní asistenti 40,610 40,853 

Asistenti  1,767 2,104 

Lektori 2,130 1,700 

Nepedagogickí zamestnanci 
spolu 

55,081 53,186 

Administratívni zamestnanci   30,304 28,706 

Odborní zamestnanci 8,873 8,680 

Prevádzkoví zamestnanci 15,904 15,800 

Výskum a vývoj 11,326 11,142 

Z toho výskumní pracovníci 

s VŠ vzdelaním 
11,326 11,142 

 

 

 

3   ĽUDSKÉ ZDROJE  
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 Štruktúra učiteľov na FM UK k 31. 10 2019 podľa veku 

Dosiahnutý 
vek 

profesori 
spolu 

z toho 
ženy 

docenti 
spolu 

z toho 
ženy 

Odborní 
asistenti 

z toho 
ženy 

25-29     5 3 

30-34   1  5 3 

35-39   3 3 15 9 

40-44 1 1 4 2 7 2 

45-49 1  3 2 3 2 

50-54 2 1 2 2 2  

55-59   2 1 4 2 

60-64 1 1 2 2 4 3 

65 a viac 6 3 2 1 4 1 

Spolu 11 6 19 13 49 25 

 

Počet vypísaných výberových konaní: 

▪ Počet vypísaných výberových konaní na obsadenie pracovného miesta profesor 

celkovo a podľa katedier v roku 2019 -1 (KIS). 

▪ Počet vypísaných výberových konaní na obsadenie pracovného miesta docent 

celkovo a podľa katedier v roku 2019 (3 VK na miesto docent, KEF – 1, KIS – 1, 

KSP – 1). 

▪ Počet vypísaných výberových konaní na obsadenie pracovného miesta odborný 

asistent celkovo a podľa katedier  roku 2019 (12 VK,  KIS – 6, KSP – 2, KEF – 1, 

KMAR – 2, KKM - 1). 

▪ Počet vedecko-výskumných pracovníkov v roku 2019 celkovo 4 VK. 
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Fakulta managementu si z pohľadu využívania informačných technológií stanovila 
nasledovné strategické ciele: 

 
1. Využívať informačné systémy podporujúce komunikáciu medzi študentmi 

denného a externého štúdia s fakultou, s katedrami, pracoviskami a 
pracovníkmi fakulty, a tým prispievať k budovaniu vnútroorganizačnej 
komunikačnej kultúry. 

 
2. Využívať informačné systémy a uplatňovať moderné informačné technológie 

na podporu pedagogického procesu v priamej vyučovacej činnosti, e-
learningu – elektronického vzdelávania a samoštúdia študentov. 
 

Ukazovateľ  ss.  Predmety zabezpečené cez e-Learning alebo cez inú e-

infraštruktúru FM UK 

 

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. 

 

Neustály rozvoj a rozširovanie tém a tematických okruhov jednotlivých predmetov 
a súčasný záujem o prinášanie externých partnerov do výučbového procesu, 
vytvára tlak na sprístupňovanie študijných podkladov študentom. Študijné 

podklady a doplnkové materiály sú študentom distribuované viacerými kanálmi. 

Fakulta v roku 2019 vyžívala nasledovné spôsoby, ktorých využívanie zodpovedá 

preferenciám pedagógov: 

▪ MS Sharepoint, 

▪ MS Office 365 + OneDrive, 

▪ E-learning FMUK - voblakoch.sk, 

▪ e-maily. 

 

Aj v roku 2019 bola naďalej zdôrazňovaná potreba vytvárania a sprístupňovania 

študijných materiálov pre podporu samoštúdia na predmetoch v rámci 
akreditovanej kombinovanej metódy štúdia. 

Na externej forme štúdia bola vytvorené aj inštrukcia so vypracovaným vzorom 
„študijnej podpory“ pre jednotnú podporu predmetov v externej forme.  

 

K téme spokojnosti s dostupnosťou študijných materiálov sa každoročne vyjadrujú 
študenti na konci štúdia. 

4   INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE  
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 Dostupnosť a úroveň študijných materiálov k predmetom (hodnotenie 1-5, 

kde 1 je najlepšie hodnotenie a 5 je najhoršie hodnotenie) 

Denní študenti 5.ročníka 

281 283 257 283 232 212 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2,4 2,17 2,26 2,28 2,09 2,35 

Externí študenti 5.ročníka 

213 260 238 151 125 88 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2,15 1,94 1,95 2,01 1,9 1,98 

 

Ukazovateľ  tt.   Počet predmetov využívajúcich moderné IT aplikácie a softvér vo 

výučbe  

 

Požiadavky digitálnych kompetentností zo strany zamestnávateľov sú napĺňané na 
viacerých predmetoch, pričom ich zastúpenie je rovnomerné medzi všetkými 

katedrami FM UK. Celkovo na fakulte v určitej forme využíva softvérové nástroje 
75 predmetov. Ide najmä o tieto aplikácie podporujúce rozvoj tak hard-skills, ako 
aj soft-skills: 

▪ ARIS Express 

▪ IBM SPSS 

▪ Evernote 

▪ Kahoot  

▪ LINUX 

▪ Manažérska simulácia Titan 

▪ MS FORMS 

▪ MS OFFICE SUITE 

▪ MS PROJECT 

▪ MS TEAMS 

▪ MS VISIO 

▪ MS VISUAL STUDIO 2017 

▪ MS SERVER 

▪ Poll Everywhere 

▪ R  

▪ Qlik 

▪ SAS Enterprise Miner 

▪ SAS Enterprise Guide  

▪ Simulácia riadenia banky 

▪ sli.do 

▪ Skype 4 Business 

▪ SAS 

▪ Wissensbilanz Toolbox 

▪ Wolfram Mathematica 

▪ XMind 

▪ Zotero 
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