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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. 

Pedagogický proces i v roku 2021 bol zabezpečovaný pedagógmi na siedmich 

katedrách: 

• Katedra ekonómie a financií, 

• Katedra marketingu, 

• Katedra informačných systémov, 

• Katedra stratégie a podnikania, 

• Katedra manažmentu, 

• Katedra medzinárodného manažmentu, 
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• Katedra kvantitatívnych metód. 

 
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 2021 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 2016 – 

2021: 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

144 ‰ 162 ‰ 159 ‰ 192 ‰ 196 ‰ 146 ‰ 

 
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  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). 

V roku 2021 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 2021 z pohľadu 

ďalších perspektív rozvoja bakalárskeho štúdia dôraz kladený na akreditované 
študijné programy manažment a medzinárodný manažment tak, aby ich 
absolventi: 

• ovládali základy teórie manažmentu, ekonómie, podnikovej ekonomiky, 
marketingu, informačných systémov, účtovníctva, štatistiky, financií, 

obchodného a pracovného práva, podnikania; 

• získali základné poznatky o prístupoch, metódach a technikách a ich 
uplatňovaní vo vyššie uvedených oblastiach; 

• na základe nadobudnutých poznatkov boli schopní pracovať v tímoch, resp. 
zastávať nižšie manažérske pozície alebo pozície manažérov v malých 

a stredných podnikoch v súčasnom náročnom a dynamicky sa meniacom 
prostredí; 

• boli schopní založiť a riadiť vlastné podnikanie; 

• boli schopní pokračovať v magisterskom štúdiu v študijnom programe 
manažment, 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; 
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• 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 2021 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. 

Ukazovateľ a. Počet akreditovaných ŠP na FM UK (Bc., Mgr., PhD.). 

 Počet akreditovaných ŠP na FM UK v roku 2021 

 Študijný program Počet 

Bakalárske 
štúdium 

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

10 

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) 

manažment a právo (spoločný ŠP s Pra FUK) v odbore Ekonómia 
a manažment a odbore Právo (denná forma, AJ) 

aplikovaný digitálny manažment v odbore Ekonómia a manažment 
(denná forma, SJ, AJ) 

manažment podnikových financií v odbore Ekonómia a manažment 

(denná forma, SJ, AJ) 

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

manažment ľudských zdrojov v odbore Ekonómia a manažment 
(denná forma, SJ, AJ) 

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

Magisterské 
štúdium 

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

10 
manažment v odbore Ekonómia a manažment (denná forma, AJ) 

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

aplikovaný digitálny manažment v odbore Ekonómia a manažment 
(denná forma, SJ, AJ) 

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

manažment ľudských zdrojov v odbore Ekonómia a manažment 
(denná forma, SJ, AJ) 

stratégia a podnikanie v odbore Ekonómia a manažment (denná 
forma, SJ, AJ) 

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 26 

1.1.2  Počet študentov v rámci akreditovaných ŠP 

 

Aj v roku 2021 zaujímala Fakulta managementu Univerzity Komenského 

v Bratislave významné postavenie v študijnom odbore manažment na Slovensku. 
K 31. 10. 2021 bolo na FM UK zapísaných 2 455 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. 2021 = 2 455 (tab. č. 2) 

 Počet študentov v rámci akreditovaných ŠP (Bc., Mgr., PhD.) k 31. 10. 2021 

Počet študentov riadne zapísaných k 31. 10. 2021 

Denné bakalárske štúdium 934 Externé bakalárske štúdium 502 

Denné magisterské štúdium 424 Externé magisterské štúdium 395 

Denné doktorandské štúdium 37 Externé doktorandské štúdium 163 

Celkový počet: denné štúdium 1 395 Celkový počet: externé štúdium 1 060 

Celkový počet študentov v rámci akreditovaných ŠP na FM UK 2 455 
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V roku 2021 bol počet študentov v rámci akreditovaných ŠP na FM UK (Bc., Mgr., 

PhD.) k 31. 10. 2021 bol 2 455 študentov. Oproti minulému roku tak fakulta 
zaznamenala pokles študentov o 116 študentov. 

 

Bakalárske a magisterské štúdium 

Prehľad o počte prihlásených a prijatých študentov za rok 2021 v rámci prvého 

a druhého stupňa vysokoškolského štúdia, ako aj o počte študentov riadne 
zapísaných k 31. 10. 2021 je spracovaný v nasledujúcich tabuľkách. 

 

 Počet prihlásených a prijatých uchádzačov o bakalárske a magisterské štúdium 

v roku 2021 (k 31. 10. 2021) 

Počet prihlásených uchádzačov 
o štúdium 

2021 2020 Počet prijatých uchádzačov 2021 2020 

Denné bakalárske štúdium 901 892 Denné bakalárske štúdium 558 591 

Denné magisterské štúdium 324 301 Denné magisterské štúdium 229 239 

Externé bakalárske štúdium 318 280 Externé bakalárske štúdium 267 258 

Externé magisterské štúdium 151 180 Externé magisterské štúdium 136 144 

 

 Štruktúra zapísaných študentov na štúdium v 1. akademickom roku na FM UK 

bakalárskeho stupňa štúdia za rok 2021  

  1. ročník zapísaní občania SR 1. ročník zapísaní zahraniční 

Manažment 238 50 

Medzinárodný manažment 45 9 

Spolu 283 59 

  1. ročník externé občania SR 1. ročník externé zahraniční 

Manažment 188 11 

 

 Štruktúra zapísaných študentov na štúdium v 1. akademickom roku na FM UK 

magisterského stupňa štúdia za rok 2021 

  1. ročník zapísaní občania SR 1. ročník zapísaní zahraniční 

Manažment 158 22 

Medzinárodný manažment 21 1 

Spolu 179 23 

  1. ročník externé občania SR 1. ročník externé zahraniční 

Manažment 108 3 

 

 Štruktúra novoprijatých (prvýkrát zapísaných na štúdium, t.j. študentov, ktorí 

ešte neštudovali na nespoplatnenom VŠ štúdiu v SR) študentov na štúdium v 

1. akademickom roku, občania SR – 1. stupeň za rok 2021 

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

Celkovo z toho ženy Celkovo z toho ženy 

Priamo zo škôl 244 148 26 12 

Z pracovísk a odinakiaľ 24 11 137 80 

Spolu 268 159 163 92 
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 Štruktúra novoprijatých (prvýkrát zapísaných na štúdium, t.j. študentov, ktorí 

ešte neštudovali na nespoplatnenom VŠ štúdiu v SR) 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 175 103 65 33 

Z pracovísk a odinakiaľ 2 1 35 19 

Spolu 177 104 100 52 

 

V nasledujúcich tabuľkách sú zaznamenané počty riadne zapísaných študentov 

v ak. roku 2021/2022 a 2020/2021. 

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

rok 2021/2022 

Počet študentov riadne zapísaných k 31. 10. 2021 

Denné bakalárske štúdium 934 Externé bakalárske štúdium 502 

Denné magisterské štúdium 424 Externé magisterské štúdium 395 

 

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

rok 2020/2021 

Počet študentov riadne zapísaných k 31. 10. 2020 

Denné bakalárske štúdium 966 Externé bakalárske štúdium 457 

Denné magisterské štúdium 481 Externé magisterské štúdium 428 

 

V nasledujúcich tabuľkách sú zaznamenané počty absolventov v ak. roku 

2021/2022 a v ak. roku 2020/2021. 

 

 Počet absolventov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia za rok 2021 

Počet absolventov za rok 2021 

Absolventi denného bakalárskeho štúdia 196 Absolventi externého bakalárskeho štúdia 89 

Absolventi denného magisterského 
štúdia 

225 
Absolventi externého magisterského 
štúdia 

112 

 

 Počet absolventov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia za rok 2020 

Počet absolventov za rok 2020 

Absolventi denného bakalárskeho štúdia 180 Absolventi externého bakalárskeho štúdia 89 

Absolventi denného magisterského 
štúdia 

210 
Absolventi externého magisterského 
štúdia 

101 
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Doktorandské štúdium 

Na FM UK prebiehalo v r. 2021 aj doktorandské štúdium v študijnom programe 

manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment v obidvoch formách a to 
v dennej a externej. 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 2021 

Počet 

Denné doktorandské štúdium– SR 13 

Externé doktorandské štúdium – SR 10 

Externé doktorandské štúdium – zahraniční  29 

Celkový počet prijatých na doktorandské štúdium 52 

 

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 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. Prehľad o doktorandskom 
štúdiu k 31. 10. 2021 je spracovaný v nasledujúcich tabuľkách. 

 

 Celkový počet a štruktúra doktorandov zapísaných k 31. 10. 2021 

 

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 
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32 14 5 4 38 15 125 14 

Celkový počet doktorandov 200 

 

 Počet a štruktúra absolventov doktorandského štúdia v r. 2021 

Počet  

Denné doktorandské štúdium 8 

Externé doktorandské štúdium  20 

Celkový počet doktorandov 28 

 

 Prerušené, zanechané alebo neukončené doktorandské štúdium v roku 2021 

Doktorandi SR v r. 2021 prerušenie zanechanie Spolu 

Denní doktorandi 3 1 4 

Externí doktorandi 14 12 26 

Celkom 17 13 30 

 

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 2021 prijatých 13 
uchádzačov. Po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej 

práce 12 uchádzačov získalo akademický titul PhDr. 

 

 Počet absolventov rigorózneho konania v roku 2021 

Absolventi rigorózneho konania v roku 2021 

Spolu 12 
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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 2021 (na základe dát ZS 2021/2022) 

 Prváci Bc. všetky ročníky Bc., Mgr. 

bratislavskí 23,1% 23,7% 

mimobratislavskí 76,9% 76,3% 

 

Ukazovateľ  d.    Podiel študentov FM UK v jednotlivých formách štúdia 

na celkovom počte študentov v roku 2021 (tab. č. 18). 

 

 Podiel študentov FM UK celkovom počte študentov UK k 31. 10. 2021 

 Počet na FM UK Počet na UK % podiel 

Bakalárske a magisterské štúdium 2255 20908 10,78% 

Doktorandské štúdium 200 1792 11,16 % 

 

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

celkovom počte študentov SR v roku 2021 (tab. č. 19) 

 

 Podiel študentov FM UK na bakalárskom a magisterskom stupni na celkovom 

počte študentov v SR k 31. 10. 2021 

 Počet na FM UK Počet na SR % podiel 

Bakalárske a magisterské štúdium 2255 96 003 2,34% 

Doktorandské štúdium 200 6 582 3,03% 

 

Ukazovateľ  f.    Podiel zahraničných študentov FM UK na celkovom počte 

študentov UK v roku 2021 (k 31. 10. 2021) 

 

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

stupni k 31. 10. 2021 

FM 
UK 

Študujúci v dennej forme štúdia Študujúci v externej forme štúdia 

Slovenského iného štátneho Slovenského iného štátneho 

štátneho občianstva Občianstva štátneho občianstva Občianstva 
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Spolu 
z toho 

Spolu 
z toho 

Spolu 
z toho 

Spolu 
z toho 

ženy ženy ženy ženy 

1170 702 208 121 936 554 23 16 

UK 16249 10699 2593 1556 2016 1446 50 33 

 

Podiel zahraničných študentov FM UK na celkovom počte zahraničných študentov 

UK v roku 2021 (k 31. 10. 2021) bol 10,81% (v roku 2020 to bolo 13,00%). Podiel 

zahraničných študentov FM UK na celkovom počte študentov UK na bakalárskom 

a magisterskom stupni v roku 2021 (k 31. 10. 2021) bol 8,74% (v roku 2020 to 

bolo 1,86%). 
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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. V roku 2021 Univerzita Komenského prešla na nové logá, 
nové farby a nové fonty v marketingovej komunikácii, či si vyžiadalo prispôsobiť 

aj materiály FM UK. 

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 2021 bola významným zdrojom informácií pre uchádzačov o dennú 
a externú formu štúdia na I. a II. stupni štúdia. 

 

Propagácia v tlačených médiách v roku 2021: 

• Anglický článok PR článok – The Slovak Spectator – príloha Education – 

marec 2021 
• 30 years of the Faculty Of Management - The Slovak Spectator – príloha 

Education - marec 2021 

• Pripravujeme lídrov budúcnosti – SME príloha Vysoké školy – február 2021 
• Excellent Business School – SME príloha Vysoké školy – november 2021 

• Online štúdium bez bariér – marec 2021 
• Externé štúdium manažmentu - SME príloha Práca a vzdelávanie –  máj 

2021 

V roku 2021 sme vzhľadom na limitované možnosti priameho kontaktu so 
stakeholdermi vzhľadom na obmedzenia v súvislosi s COVID-19, sme zrealizovali 

kampaň v rádiách: 

• Reklama (čítaný oznam 30 s.) v okruhu Europa2 Global (60x),  

• Reklama (čítaný oznam 30 s.) v okruhu Rádio Vlna Global (30x),  
• Reklama (čítaný oznam 30 s.) v okruhu Rádio Jemné Global (30x) 
• Reklama (čítaný oznam 50 s.) v okruhu Rádio City (120x) 

Významným komunikačným kanálom sú aj sociálne siete, najmä Facebook, 
YouTube a LinkedIn. 

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

https://www.youtube.com/@fakultamanagementuuniverzi9728   

http://www.fakultamanagementu.sk/
https://www.facebook.com/fm.uniba/
https://www.instagram.com/fakulta.managementu.uk/
https://www.linkedin.com/school/faculty-of-management-uk-bratislava/
https://www.youtube.com/@fakultamanagementuuniverzi9728
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Počet odborných príspevkov na sociálnych sieťach v roku 2021: 

• Facebook – 137 postov 
• Instagram – 17 postov 

• LinkedIn – 38 postov 
• YouTube – 9 videí 

Cieľom prezentovania fakulty na Facebooku, YouTube a 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 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. 

Pre podporu viditeľnosti kľúčových informácií, boli niektoré príspevky na Facebooku 

propagované formou reklamy: 

 

Názov reklamy Dosah Impresie 

Príspevok: „Prečo študovať na FMUK? Mobility ERASMUS+,...“ 10 204 25 397 

Príspevok: „Study management                     exclusively in the English...“ 10 964 24 032 

Príspevok: „Nemecký program v študijnom programe 

Medzinárodný...“ 9 308 18 700 

Príspevok: „Francúzsky jazyk ide v praxi do popredia. Náš...“ 10 436 21 269 

Príspevok: „Faculty of Management, Comenius University in...“ 64 185 175 532 

Príspevok: „Nové študijné plány v externej forme štúdia...“ 11 856 27 264 

Príspevok: „Tento rok naša fakulta participovala na projekte,...“ 40 866 73 841 

Príspevok: „Externé štúdium na FM UK – teraz už aj online v...“ 3 450 6 562 

 

Priestorom propagácie a zviditeľňovania je aj 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 2021 bola vytvorená informačná 
brožúra, v ktorej bol priestor venovaný jednotlivým fakultám s upozornením aj 
na plánovaný Deň otvorených dverí. 

Okrem prezentovania aktuálnych podujatí a aktivít, fakulta realizovala v roku 2021 
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. Vzhľadom 

na opatrenia COVID-19 bola prevažná časť aktivít realizovaná online alebo 
digitálnou formou.  
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1.2  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 2021 

 Študijný program 
počet 

2021 

% 

podiel 

Bakalárske 
štúdium 

Manažment v odbore Manažment  (denná forma, SJ) 721 48% 

Manažment v odbore Manažment  (denná forma, AJ) 62 4% 

Medzinárodný manažment v odbore Manažment  (denná forma) 148 10% 

Manažment v odbore Manažment  (externá forma, SJ)  567 38% 

Magisterské 
štúdium 

Manažment v odbore Manažment  (denná forma, SJ) 356 43% 

Manažment v odbore Manažment  (denná forma, AJ) 23 3% 

Medzinárodný manažment  (denná forma) 49 6% 

Manažment v odbore Manažment  (externá forma)  395 48% 

Doktorandské 
štúdium 

Denné doktorandské štúdium  (celkom) 37 18,5% 

Externé doktorandské štúdium  (celkom) 163 81,5% 

 

 Počet študentov v rámci jednotlivých blokov bakalárskeho denného štúdia v ŠP 

manažment v roku 2021 

Blok štúdia Počet študentov 

Financie 5 

Účtovníctvo 16 

Marketing 43 

Manažérska informatika 6 

Podnikanie 50 

Dátová analytika 10 

Finančná analýza 3 

Manažment informačných a komunikačných 

technológii 
8 

Manažment ľudských zdrojov 22 

Manažment značky 11 
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 Počet študentov v rámci jednotlivých blokov magisterského denného štúdia 

v ŠP manažment roku v 2021 

 Aplikovaný 

digitálny 

manažment 

Marketing Podnikanie 
Strategický 

manažment 

Finančný 

manažment 

Manažment 

ľudských 

zdrojov 

Finančné 

analýzy 

investícii 

Digitálny 

marketing 

Dátová 

analytika v 

manažmente 

1.ročník 16 17 36 21 24 28 4 39 4 

2.ročník 12 33 23 19 34 30    

Spolu 28 50 59 40 58 58 4 39 4 

 

Ukazovateľ  j.    % študentov z celkového počtu študentov na jednotlivých formách štúdia 
v roku 2021 

 

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

2021 

 
Celkový počet 

študentov 

1. stupeň  

bakalárke št. 

2. stupeň  

magisterské št. 

3. stupeň  

doktorandské št. 

Denné štúdium 1 395 934 65 % 424 51,7 % 37 18,5 % 

Externé štúdium 1 060 502 35 % 395 48,3 % 163 81,5 % 

Spolu (počet a %) 2 455 1 436 100 % 819 100 % 200 100 % 
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1.3  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 siedmimi 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 2021 

 

 Počet ponúkaných odborných predmetov vo svetových cudzích jazykoch v rámci 

jednotlivých stupňoch štúdia v roku 2021 

Počet Letný semester 2022 Zimný semester 2021 

Predmety v AJ 31 36 

Predmety v NJ 8 7 

Predmety v FJ 7 11 

Spolu 46 54 

 

Ukazovateľ  m.   Počet ponúkaných predmetov svetových cudzích jazykov v roku 

2021 

 Počet ponúkaných predmetov svetových cudzích jazykov v roku 2021 

Počet Letný semester 2021 Zimný semester 2021 

Počet predmetov svetových jazykov 10 7 

 

Ukazovateľ n. Zahrnutie etických, sociálnych a komunikačných kompetencií 

do kurikúl študijného programu  

 
Fakulta managementu kladie vo výučbe 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. 
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Na väčšine 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. 

 
Na fakulte v roku 2021 organizoval 5.ročník podujatia o udržateľnosti, tentokrát 

v podobe „Týždňa zodpovednosti“ – ktorý nadväzuje na „Týždeň zdravia 
a udržateľnosti“ z predchádzajúcich rokov. Toto podujatie malo za cieľ rozšíriť 
študentom obzory ako v osobnom, tak aj v profesionálnom rozvoji v téme 

udržateľnosti. 
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1.4  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 2021 fakulta využívala sieť partnerstiev a spoluprác s externými 
subjektmi. Vo výučbovom procese boli využívané hosťované online prednášky a 

semináre s úspešnými manažérmi, špecialistami a podnikateľmi, ako aj s 
úspešnými absolventmi fakulty. 

 

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. Ide najmä 

o využívanie a prenos poznatkov z vedecko-výskumných projektov (APVV, VEGA, 
KEGA, ERASMUS+), ako aj ďalších medzinárodné projekty financovaných najmä 

zo zdrojov EÚ. O zameraní a obsahu vedecko-výskumných projektoch 
informujeme v aktualizovanej podobe na webstránke fakulty: 
https://www.fm.uniba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-projekty-granty-a-

spolupraca/, ako aj v Správe o vedecko-výskumnej činnosti FM UK.  

 

 
 

  

https://www.fm.uniba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-projekty-granty-a-spolupraca/
https://www.fm.uniba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-projekty-granty-a-spolupraca/
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1.5  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 akademických mobilít z FM UK v roku 2021 

 Letný semester 2021 Zimný semester 2021 

Erasmus+ mobilita 
študentov 

47 študentov 61 študentov 

 

ERASMUS+ stáž absolvovalo 16 študentov. 

 

 Prehľad krajín vyslaných študentov na mobilít v roku 2021 

 Letný semester 2021 Zimný semester 2021 

Erasmus+ 
mobilita 
študentov 

Belgicko/3ks, Nemecko/3ks, 

Španielsko/8ks, Grécko/4ks, 

Maďarsko/2ks, Taliansko/1ks, 

Írsko/3ks, Nórsko/3ks, 

Portugalsko/9ks, 

Francúzsko/1ks, Švédsko/1ks, 

Fínsko/2ks, Litva/1ks, 

Rakúsko/2ks, Česká 

republika/3ks, Turecko/1ks 

Rakúsko/2ks, Belgicko/2ks, 
Cyprus/1ks, Česká republika/2ks, 
Nemecko/6ks, Španielsko/13ks, 
Francúzsko/3ks, Grécko/1ks, 
Slovinsko/2ks, Maďarsko/3ks, 
Írsko/2ks, Island/1ks, Litva/1ks, 
Lotyšsko/1ks, Nórsko/6ks, 
Portugalsko/10 ks, Poľsko/1ks, 
Švédsko/2ks, Turecko/ 2ks 

 

 Počet prijatých študentov všetkých akademických mobilít v roku 2021 

 Letný semester 2021 Zimný semester 2021 

Erasmus+ mobilita 
študentov 

43 študentov 71 študentov 

 

 Prehľad krajín prijatých študentov všetkých akademických mobilít v roku 2021 

 Letný semester 2021 Zimný semester 2021 

Erasmus+ 

mobilita 
študentov 

Belgicko/3ks, Nemecko/3ks, 
Španielsko/15ks, 
Francúzsko/12ks, 

Rakúsko/ 1ks, Belgicko/9ks, Nemecko/4ks, 
Španielsko/14ks 
Francúzsko/6ks,Taliansko/17ks , Litva/2ks, 
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Taliansko/4ks, Portugalsko/ 
4ks, Poľsko/2ks 

Portugalsko/11ks, Poľsko/3ks, 
Turecko/4ks 

 

 Počet akademických mobilít zamestnancov v roku 2021 

  Vyslania Prijatia 
Učiteľská mobilita 16 5 

Pracovníci 4 5 

Spolu Erasmus+ 
mobilita 20 10 

 

 

Ukazovateľ  v. Počet zahraničných univerzít, s ktorými má FM UK zmluvy: 150 

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

State University, Saudská Arábia). 
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7. Zabezpečenie systematického uplatňovania preukázaného a transparentného 

systému zabezpečenia a kontroly kvality vzdelávania. 
 

Ukazovatele 

a) Systematický zber a vyhodnocovanie dotazníka spokojnosti študentov 

fakulty. 

b) Systematický zber a vyhodnotenie dotazníka spokojnosti absolventov 

fakulty. 

 
Fakulta managementu UK si vytýčila ako jeden z svojich cieľov zabezpečiť 

systematické uplatňovanie preukázaného a transparentného systému 
zabezpečenia a kontroly kvality vzdelávania. 

 
Monitoring, hodnotenie a kontrola kvality prebiehala v roku 2021 cez tri hlavné 
nástroje, uplatňované v systéme zabezpečovania kvality na FM UK: 

 
- Hodnotenie kvality na predmetoch 

- Hodnotenie kvality študijného programu na konci štúdia 
- Diskusie so študentmi (najmä ohľadom organizácie štúdia a zosúlaďovania 

v kontexte nových štandardov kvality a s tým súvisiacich zmien a inovácií 

v študijných programoch)  
 

 
Hodnotenie kvality na predmetoch bolo realizované online formou cez nástroj MS 
Forms, anonymne, koordinovane s tajomníkmi katedier prostredníctvom 

elektronickej distribúcie dotazníkov vyučujúcimi na predmetoch. Výsledky 
dotazníkov boli diskutované na katedrových schôdzach katedry. 

 
Hodnotenie kvality študijného programu na konci štúdia boli uskutočnené tradične 

počas štátnych skúšok anonymnou online formou prostredníctvom dotazníka 
emenager.sk. 
 

 

BAKALÁRSKY STUPEŇ ŠTÚDIA – denná forma štúdia – jún 2021 

155 respondentov 
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BAKALÁRSKY STUPEŇ ŠTÚDIA – externá forma štúdia 
Prieskum absolventov bakalárskeho stupňa v externej forme štúdia sa z technicko-

organizačných dôvodov a obmedzení COVID-19 v roku 2021 neuskutočnil 
v rozsahu, ktorý by ho umožnil vzhodnotiť. 
 

 
 

MAGISTERSKÝ STUPEŇ ŠTÚDIA – denná forma štúdia (máj + august 2021) 
 
250 respondentov 
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MAGISTERSKÝ STUPEŇ ŠTÚDIA – externá forma štúdia (máj 2021) 

23 respondentov 
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MAGISTERSKÝ STUPEŇ ŠTÚDIA – externá forma štúdia (november 2021) 

62 respondentov 
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