
Výročná správa 
o činnosti 

a hospodárení fakulty 
za rok 2019 

 

 

 

  

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu 

   
Tel. +421 2 90 21 2001 Odbojárov 10, P. O. BOX 95 

820 05 Bratislava 25 
www.fm.uniba.sk, 
www.fakultamanagementu.sk 

sd@fm.uniba.sk 

   
 



 
 

Obsah 

    

Obsah 

Obsah ........................................................................................................................................ i 

Predhovor ................................................................................................................................ 1 

Vízia a poslanie fakulty ............................................................................................................ 3 

Akademickí funkcionári fakulty ................................................................................................ 5 

Akademické orgány univerzity ................................................................................................. 6 

Vedecká rada fakulty ............................................................................................................... 7 

Štruktúra fakulty ..................................................................................................................... 12 

Vzdelávanie ........................................................................................................................... 14 

Vedecko-výskumná činnosť .................................................................................................. 32 

Medzinárodné vzťahy ............................................................................................................ 46 

Vzťahy s verejnosťou ............................................................................................................. 50 

Legislatíva .............................................................................................................................. 53 

Hospodárenie ........................................................................................................................ 56 

Rozvoj a kvalita ...................................................................................................................... 66 

Informačné technológie ......................................................................................................... 91 

Činnosť akademického senátu fakulty ................................................................................... 93 

Činnosť akademickej knižnice fakulty .................................................................................... 98 

Kontaktné informácie ........................................................................................................... 101 



S. 01 
 

Predhovor  
   

 

Predhovor 

Výročná správa Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (v ďalšom texte 

len „FM UK“ alebo „fakulta“, event. „Fakulta managementu UK“ v príslušnom gramatickom 

tvare) za rok 2019 je vypracovaná a predložená na schválenie Akademickému senátu 

FM UK v súlade s ustanovením § 27 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Výročná správa nie je výlučným zdrojom údajov o fakulte za uplynulé obdobie. Detailné 

informácie o organizácii štúdia, o obsahu učebných plánov v akreditovaných študijných 

programoch, ako aj ďalšie súbory údajov o jednotlivých katedrách a fakulte sú zverejnené 

na webovom sídle fakulty a v akademickom informačnom systéme AiS2. Možno ich nájsť aj 

v ďalších zdrojoch každoročne publikovaných fakultou, resp. zverejňovaných inou, zákonom 

stanovenou formou. Ide predovšetkým o informácie o štúdiu a kritériá prijímania 

na jednotlivé akreditované študijné programy, ďalej evidenciu publikačnej činnosti 

zamestnancov fakulty a hodnotenie úrovne fakulty vo vzdelávacej činnosti a oblasti vedy 

zo strany Vedeckej rady FM UK. 

* * *  

V roku 2019 do života fakulty zasiahla nečakaná udalosť, úmrtie bývalého dekana fakulty, 

prof. RNDr. Jozefa Komorníka, DrSc. V rámci spomienky na neho uvádzame jeho 

najvýznamnejšie výsledky pedagogickej a vedeckej práce. Prof. Komorník absolvoval 

štúdium matematiky na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte, kde 

obhájil aj titul doktora prírodných vied. Internú ašpirantúru absolvoval v roku 1978 v odbore 

pravdepodobnosť a matematická štatistika na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Prírodovedeckej fakulte. Habilitačné konanie úspešne ukončil v roku 1981 v odbore 

pravdepodobnosť a matematická štatistika na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Matematicko-fyzikálnej fakulte. O sedem rokov neskôr mu bol udelený titul doktora vied 

na tej istej fakulte v rovnakom odbore. Inauguračné konanie ukončil v roku 1989 získaním 

titulu profesor. Od roku 1993 pôsobil na Fakulte managementu Univerzity Komenského 

v Bratislave. Dekanom FM UK bol dvakrát, prvýkrát v rokoch 2000 až 2007 a druhýkrát 

v rokoch 2011 až 2018. Na pozícii vedúceho Katedry ekonómie a financií FM UK pôsobil 

od roku 1993. V roku 2008 inicioval vznik študijného programu Medzinárodný manažment, 

ktorý aj garantoval. V rámci jednotlivých stupňov štúdia bol zodpovedný najmä za predmety 

vyučované v anglickom jazyku: Štatistika, Štatistické metódy, Základy finančného 

manažmentu, Medzinárodné financie, Štatistika na doktorandskom stupni štúdia a Smery 

Výročná správa 

podáva základné 

informácie 
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rozvoja jednotlivých oblastí manažmentu, taktiež pre doktorandov. V rámci svojej 

prednáškovej činnosti zaznamenal takmer 30 pozvaných prednášok na medzinárodnej 

úrovni, ako hosťujúci profesor pôsobil v Taliansku (International Institute for European 

Studies, Trieste), Poľsku (Inštitút Stefana Banacha, Waršava), Francúzsku (Univerzita 

Bordeaux II), Holandsku (Univerzita Groningen) a Spojených štátoch amerických (Katz 

Graduate School of Business, Pittsburgh). Jeho vedecké výsledky sú citované po celom 

svete. 

* * *  

Na príprave predloženej výročnej správy sa podieľalo celé vedenie fakulty a vedúci 

zamestnanci jednotlivých pracovísk fakulty. 

* * *  

Výročnú správu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu za rok 2019 

v súlade s ustanovením § 27 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokoval a schválil Akademický senát Fakulty 

managementu UK na svojom zasadnutí dňa 25. júna 2020. 

 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

dekan fakulty 

 

Bratislava, 25. júna 2020 
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Vízia a poslanie fakulty 

Fakulta managementu UK sa ihneď po svojom vytvorení v roku 1991 zapísala do histórie 

vývoja vysokého školstva na Slovensku tým, že bola prvou fakultou, ktorá sa špecializovala 

na výučbu manažmentu a začala pôsobiť v študijnom odbore manažment. Zámerom jej 

zakladateľov bolo vytvoriť na Slovensku fakultu, ktorá by výučbu v študijnom odbore 

manažment zabezpečovala identickým spôsobom, ako vo svete uznávané Business 

Schools. Za takmer 30 rokov svojej existencie si fakulta vybudovala imidž kvalitnej fakulty 

s vysokým renomé na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. 

V akademických orgánoch fakulty bol v roku 2018 prerokovaný a schválený materiál 

„Strategický zámer Fakulty managementu na obdobie rokov 2018 – 2023“, v ktorom si 

fakulta vytýčila 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. Medzi hlavné a dominujúce znaky dlhodobého 

zámeru a stratégie fakulty patrí zabezpečiť kontinuitu jej doterajšieho vývoja 

v meniacom sa prostredí a pokračovať na ceste upevňovania si nadobudnutej 

pozície. 

Víziou fakulty je stať sa fakultou, ktorej meno bude vnímané ako záruka kvality 

vzdelávania v oblasti manažmentu a jej absolventi budú považovaní za schopných 

účinne, pružne a tvorivo riešiť manažérske problémy v náročnom a neustále sa 

meniacom prostredí. Fakulta chce byť aj značkou kvality, ktorá garantuje tvorivosť, 

pružnosť a úspešnosť jej absolventov. 

Poslaním fakulty je pripravovať kvalitných a konkurencieschopných absolventov, ktorí 

sú schopní pracovať v tímoch alebo zastávať manažérske pozície v organizáciách 

rôzneho typu a zamerania na základe nadobudnutých najnovších poznatkov z teórie 

manažmentu, k rozvíjaniu ktorej fakulta prispieva svojou vlastnou vedecko-výskumnou 

činnosťou. Fakulta tiež vníma úzke prepojenie pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti, 

spolu s rozvíjaním kontaktov s manažérskou praxou, ako účinnú cestu k presadzovaniu 

trendov budovania znalostnej spoločnosti. Aj do budúcna chce podporovať spoločné úsilie 

vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov, zamestnancov a študentov všetkých 

stupňov a foriem štúdia zamerané na neustále zvyšovanie kvality a výkonnosti 

v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti, a tým prispieť k šíreniu dobrého mena 

fakulty, ako aj Univerzity Komenského v Bratislave doma a v zahraničí. 
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Fakulta managementu UK chce byť aj naďalej dobrým reprezentantom Univerzity 

Komenského v Bratislave a podporovať jej strategické zámery z pohľadu posilňovania 

postavenia univerzity ako najvýznamnejšej domácej vysokej školy, ako referenčného centra 

bádania na Slovensku, ako partnera v celoeurópskom priestore vysokoškolského 

vzdelávania a vedy a ako univerzity, ktorej hlas bude mať rozhodujúcu váhu nielen 

vo vzdelávaní a vedeckom výskume, ale aj v kultúrnom a spoločenskom dianí Slovenskej 

republiky. 
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Akademickí funkcionári fakulty 

Dekan 

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. (do 28. februára 2019) 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. (od 1. marca 2019) 

Prodekani 

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc. (do 28. februára 2019) 

 prodekanka pre kvalifikačný rast a rozvoj fakulty 

 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. (do 28. februára 2019) 

 prodekan pre zahraničné vzťahy a informačné technológie 

 

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA 

 prodekanka pre vedu a výskum (do 28. februára 2019) 

prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium (od 18. marca 2019) 

 

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. (od 18. marca 2019) 

prodekan pre kvalitu 

 

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. (od 18. marca 2019) 

prodekanka pre legislatívu a akreditácie 

 

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. (od 1. mája 2019) 

prodekanka pre projekty a rozvoj 

 

doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD. (do 28. februára 2019) 

prodekanka pre externé štúdium 

 

doc. Ing. Ján Papula, PhD. 

prodekan pre denné štúdium a vzťahy s verejnosťou 

prodekan pre štúdium a vzťahy s verejnosťou 

 

Mgr. Lucia Vilčeková. PhD. (od 18. marca 2019) 

prodekanka pre medzinárodné vzťahy  
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Akademické orgány univerzity 

Zamestnanci fakulty zastávali aj v roku 2019 významné pozície v akademických orgánoch 

univerzity. 

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. 

Dr. Kovačičová je od roku 2015 je prorektorkou Univerzity Komenského v Bratislave 

pre vzdelávanie. 

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

Doc. Greguš je od roku 2019 podpredsedom Akademického senátu Univerzity Komenského 

v Bratislave, a zároveň: 

• predsedom Komisie pre rozvoj a informačné technológie Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave, 

• členom Pedagogickej a vedeckej komisie Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave. 

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. 

Doc. Stachová je od roku 2019 členkou Finančnej komisie Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave. 

doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD. 

Doc. Wojčák je od roku 2019 členom Právnej komisie Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave. 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

Prof. Greguš je od roku 2019 členom Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave. 

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA 

Prof. Pilková je od roku 2016 členkou Rady Univerzitného vedeckého parku Univerzity 

Komenského v Bratislave.  
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Vedecká rada fakulty 

Zoznam členov Vedeckej rady FM UK 

Interní členovia vedeckej rady fakulty 

1. predseda VR: prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. (do 28. februára 2019) 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. (od 1. marca 2019) 

2. prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc. 

3. prof. Dipl. Ing. Natalia Kryvinska, Dr. Techn. 

4. prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD. 

5. prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. 

6. prof. Ing. Jozef Papula, PhD. 

7. prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA 

8. prof. Ing. Ján Rudy, PhD. 

9. prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc. 

10. prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. 

11. doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD. 

12. doc. Ing. Milan Fekete, PhD. 

13. doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

14. doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 

15. doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. 

16. doc. Ing. Jaroslava Kniežová, PhD. 

17. doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD. 

18. doc. Ing. Ján Papula, PhD. 

19. doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD. 

20. doc. PhDr. René Pawera, PhD. 

21. doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD. 
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22. doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD. 

23. doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. 

24. doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD. 

25. doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD. 

26. doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD. 

27. Mgr. Lucia Vilčeková, PhD. 

 

Externí členovia vedeckej rady fakulty 

28. prof. Mgr. Tatiana Kluváková, PhD. 

29. prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

30. prof. Ing. Róbert Štefko, PhD. 

31. doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. 

32. doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 

33. doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc. 

34. doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD., MBA 

35. doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. 

36. Ing. Elena Kohútiková, PhD. 

37. Mgr. Martin Šuster, PhD. 

38. RNDr. Viliam Čík 

39. Ing. Peter Weber 
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Činnosť vedeckej rady fakulty 

Vedecká rada fakulty mala k 31. decembru 2019 spolu 39 členov, 27 interných 

a 12 externých. V priebehu roka 2019 boli menovaní siedmi noví členovia. Zároveň boli 

opätovne menovaní deviati členovia a trom členom v priebehu roka 2019 členstvo zaniklo. 

Vedecká rada fakulty plnila svoje hlavné poslanie: dohliadala na úroveň pedagogických 

aktivít zamestnancov fakulty (prerokúvala a hodnotila vzdelávaciu činnosť fakulty 

za predchádzajúci kalendárny rok); dohliadala na úroveň vedeckých a výskumných 

aktivít zamestnancov fakulty (prerokúvala a hodnotila vedeckú činnosť fakulty 

za predchádzajúci kalendárny rok); schvaľovala vysokoškolských učiteľov, výskumných 

pracovníkov a vedecky adekvátnych externých odborníkov podieľajúcich sa 

na procesoch v rámci vzdelávacích činností (členov komisií pre štátne záverečné skúšky 

na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia a členov komisií pre štátne záverečné skúšky 

na doktorandskom stupni štúdia – dizertačná skúška, obhajoba dizertačnej práce) 

a rozhodovala o výsledkoch kvalifikačných konaní. 

Zasadnutia vedeckej rady fakulty boli organizované podľa potreby schvaľovania príslušných 

dokumentov, študijných programov, harmonogramov a ďalej v súlade s plánovanými 

inauguračnými prednáškami a zabezpečením priebehu habilitačných konaní. V roku 2019 sa 

vedecká rada fakulty zišla na ôsmich riadnych zasadnutiach, v rámci ktorých sa uskutočnilo 

osem vymenúvacích a deväť habilitačných konaní na získanie vedecko-pedagogických 

titulov profesor a docent. 

Tabuľka 1: Vymenúvacie a habilitačné konania na FM UK v roku 2019 

Typ konania Interní uchádzači Externí uchádzači Spolu 

Vymenúvacie 4 4 8 

Habilitačné 5 4 9 

V roku 2019 prednieslo inauguračnú prednášku šesť uchádzačov: 

• doc. Ing. Miloš Hitka, PhD., 

• doc. Ing. Jana Kajanová, PhD., 

• doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD., 

• doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD., 

• doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD., 

• doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. 
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Vedecká rada fakulty schválila všetky návrhy na vymenovanie uchádzačov a postúpila ich 

na vedeckú radu univerzity. V rámci štyroch ukončených konaní, vedecká rada univerzity 

v troch prípadoch schválila návrh fakulty na vymenovanie za profesora/profesorku v odbore 

manažment, v jednom prípade takýto návrh fakulty neschválila. 

V roku 2019 bola menovaná prezidentkou SR za profesorku v odbore manažment doc. Dipl. 

Ing. Natalia Kryvinska, Dr. Techn., ktorej vymenúvacie konanie sa uskutočnilo v roku 2018. 

Tabuľka 2: Vymenúvacie konania na FM UK v roku 2019 

Uchádzač Stav konania 

doc. Ing. Miloš Hitka, PhD. prebieha (presahuje do roku 2020) 

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. ukončené 

doc. Dipl. Ing. Natalia Kryvinska, Dr. Techn. ukončené 

doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD. ukončené 

doc. Ing. Anna Lašáková, PhD. ukončené 

doc. Ing. Darina Saxunová, PhD. prebieha (presahuje do roku 2020) 

doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD., MBA prebieha (presahuje do roku 2020) 

doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. prebieha (presahuje do roku 2020) 

V roku 2019 prednieslo habilitačnú prednášku a obhajovalo habilitačnú prácu sedem 

uchádzačov: 

• Ing. Viktória Ali Taha, PhD., 

• Dr. Frédéric Delaneuville, PhD., 

• Dr. Mont. Corinna Engelhardt-Nowitzki, 

• Mgr. Veronika Gežík, PhD., 

• PhDr. Marian Holienka, PhD., 

• PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD., univ.doc., 

• Ing. Jarmila Wefersová, PhD. 

Vedecká rada fakulty v rámci piatich ukončených konaní schválila všetky návrhy 

na vymenovanie uchádzačov za docenta/docentku v odbore manažment. 
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Tabuľka 3: Habilitačné konania na FM UK v roku 2019 

Uchádzač Stav konania 

Ing. Viktória Ali Taha, PhD. ukončené 

Dr. Frédéric Delaneuville, PhD. ukončené 

Dr. Mont. Corinna Engelhardt-Nowitzki prebieha (presahuje do roku 2020) 

Mgr. Jana Fratričová, PhD. prebieha (presahuje do roku 2020) 

Mgr. Veronika Gežík, PhD. ukončené 

PhDr. Marian Holienka, PhD. ukončené 

Ing. Milan Kubica, PhD. prebieha (presahuje do roku 2020) 

PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD., univ. doc. ukončené 

Ing. Jarmila Wefersová, PhD. prebieha (presahuje do roku 2020) 

V roku 2019 mala fakulta priznané právo habilitovať docentov a podávať návrhy 

na vymenúvanie profesorov v odbore manažment. Vedenie fakulty sa usiluje 

prostredníctvom personálnej politiky smerovať k znižovaniu priemerného veku profesorov 

a k bezproblémovému zabezpečeniu garančných kompetencií fakulty aj do budúcnosti. 

  



S. 12 
 

Štruktúra fakulty  
   

 

Štruktúra fakulty 

Pracoviská fakulty 

Úlohu pedagogických a výskumných pracovísk na fakulte plnilo v roku 2019, 

do 6. novembra 2019 päť katedier (Katedra ekonómie a financií; Katedra informačných 

systémov; Katedra manažmentu; Katedra marketingu; Katedra stratégie a podnikania). Dňa 

7. novembra 2019 schválil akademický senát fakulty dodatok č. 1 k vnútornému predpisu 

č. 2/2019 Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 

managementu, ktorým odčlenením od Katedry ekonómie a financií vznikla Katedra 

medzinárodného manažmentu a odčlenením od Katedry ekonómie a financií a od Katedry 

informačných systémov vznikla Katedra kvantitatívnych metód. Od 7. novembra 2019 teda 

úlohu pedagogických a výskumných pracovísk na fakulte plnou sedem katedier (Katedra 

ekonómie a financií; Katedra informačných systémov; Katedra kvantitatívnych metód; 

Katedra manažmentu; Katedra marketingu; Katedra medzinárodného manažmentu; Katedra 

stratégie a podnikania). 

Okrem katedier na fakulte v roku 2019 pôsobili aj informačné pracoviská ako organizačné 

útvary podriadené dekanovi fakulty (Akademická knižnica fakulty; Centrum informačných 

technológií; Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum; Projektová kancelária; 

Vedecko-výskumné a vývojové centrum pre e-Europe). 

Hospodársky a správny chod fakulty v roku 2019 riadil a zabezpečoval dekanát fakulty 

so svojimi sekretariátmi, oddeleniami a referátmi (oddelenie externého štúdia; oddelenie 

medzinárodných vzťahov; študijné oddelenie; referát ľudských zdrojov, referát 

doktorandského štúdia; referát e-learningu; referát fakturácie a evidencie majetku; referát 

kvalifikačného rastu a rozvoja; referát mzdovej učtárne a ekonomiky práce; referát 

pedagogicko-psychologického poradenstva; referát plánu a rozpočtu; referát prevádzky 

a obslužných činností; referát vedy a výskumu; referát všeobecnej učtárne; sekretariát 

dekana a tajomníka fakulty). 

Na fakulte ďalej pôsobili v súlade s organizačným poriadkom fakulty centrá pre rozvoj 

funkčných oblastí manažmentu – na Katedre stratégie a podnikania Poradenské a rozvojové 

centrum a Podnikateľský klub. Odborné poradenstvo pre študentov v otázkach týkajúcich sa 

dodržiavania Etického kódexu Univerzity Komenského v Bratislave poskytovala v roku 2019 

Etická poradňa pre študentov. 
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Údaje o jednotlivých pracoviská fakulty, ich vedúcich, zamestnancoch, vysokoškolských 

učiteľoch a výskumných pracovníkoch spolu s ich pracovnými adresami boli v roku 2019 

zverejnené v tlačenej verzii Ročenky fakulty (údaje boli platné ku dňu 31. júla 2019), 

na webovom sídle fakulty je k dispozícii vždy aktuálna verzia ročenky v elektronickej verzii. 
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Vzdelávanie 

Akreditované študijné programy 

Fakulta managementu UK je relatívne úzko špecializovaná fakulta 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 súvislosti s definovaním novej sústavy študijných 

odborov (vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky sa študijným odborom 

Ekonómia a manažment počnúc 1. septembrom 2019 nahradilo 26 študijných odborov 

(vrátane dovtedy poskytovaných na fakulte – Manažment a Podnikový manažment) všetky 

študijné programy poskytované na fakulte spadajú pod jeden študijný odbor. 

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

v roku 2019 fakulte 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 na fakulte 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: 
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• 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; 

• 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 oboch akreditovaných študijných programov 

doktorandského štúdia, 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. 
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V roku 2019 bolo pripravených a podaných 11 žiadostí o akreditáciu Akreditačnej komisii 

týchto študijných programov: 

• bakalársky stupeň štúdia: 

• študijný program aplikovaný digitálny manažment (denná forma, slovenský 

a anglický jazyk poskytovania); 

• študijný program manažment ľudských zdrojov (denná forma, slovenský a anglický 

jazyk poskytovania); 

• študijný program manažment podnikových financií (denná forma, slovenský 

a anglický jazyk poskytovania); 

• študijný program manažment značky (denná forma, slovenský a anglický jazyk 

poskytovania); 

• študijný program podnikanie (denná forma, slovenský a anglický jazyk 

poskytovania); 

• študijný program manažment a právo (denná forma, anglický jazyk poskytovania) 

– spoločný študijný program v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, 

Právnickou fakultou; 

• magisterský stupeň štúdia: 

• študijný program aplikovaný digitálny manažment (denná forma, slovenský 

a anglický jazyk poskytovania); 

• študijný program manažment ľudských zdrojov (denná forma, slovenský a anglický 

jazyk poskytovania); 

• študijný program finančný manažment (denná forma, slovenský a anglický jazyk 

poskytovania); 

• študijný program manažment značky (denná forma, slovenský a anglický jazyk 

poskytovania); 

• študijný program stratégia a podnikanie (denná forma, slovenský a anglický jazyk 

poskytovania). 

Študijné plány všetkých vyššie uvedených študijných programov zodpovedajú opisu 

študijného odboru Ekonómia a manažment. 

Predmety zaradené do študijného programu sú podľa záväznosti ich absolvovania 

rozdelené na tieto druhy: 

• povinné predmety – ich absolvovanie je nevyhnutnou podmienkou úspešného 

absolvovania študijného programu; 

• povinne voliteľné predmety – dokresľujú charakter štúdia a umožňujú študentovi 

prispôsobiť si študijný plán svojim individuálnym záujmom podľa vlastného výberu 

v štruktúre určenej študijným programom; 
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• výberové predmety – ostatné predmety, ktoré si môže študent zapísať na doplnenie 

svojho štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti štúdia. 

Do povinných predmetov študijného programu sú zaradené predmety tak, že študenti 

získajú vedomosti zo všetkých predpísaných znalostí jadra študijného programu a tieto sú 

pre všetky študijné programy identické. 

Z vyššie uvedených názvov študijných programov a skladby ich predmetov vyplýva, že 

študijné plány sú vystavané tak, aby sa študent špecializoval na vybranú funkčnú oblasť 

manažmentu a táto špecializácia je spravidla zabezpečovaná vzdelávacími činnosťami 

na jednej katedre.  
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Organizácia štúdia – prijímacie konanie 

Fakulta prijímala v roku 2019 uchádzačov na všetky tri stupne vysokoškolského štúdia – 

bakalársky, magisterský a doktorandský v oboch formách (denná, externá) štúdia. Proces 

prijímania prebiehal v zmysle kritérií prijímania, schválenými akademickým senátom fakulty. 

Kritériá prijímania pre jednotlivé študijné programy, plánované počty prijímaných 

uchádzačov v zmysle ustanovení zákona o vysokých školách zverejnila fakulta 

v požadovanom termíne na svojom webovom sídle. 

Bakalársky a magisterský stupeň štúdia 

Prehľad o počte prihlásených a prijatých študentov za rok 2019 v rámci bakalárskeho 

a magisterského stupňa štúdia, ako aj o počte študentov riadne zapísaných k 31. 10. 2019 

je spracovaný v nižšie uvedených tabuľkách 4 až 7. 

Tabuľka 4: Počet prihlásených a prijatých uchádzačov o bakalársky a magisterský stupeň štúdia 
na fakulte k 31. 10. 2019 

Počet prihlásených uchádzačov o 
štúdium 

Počet prijatých uchádzačov na štúdium 

Bakalársky stupeň štúdia – 
denná forma 

686 Bakalársky stupeň štúdia – denná 
forma 

585 

Magisterský stupeň štúdia – 
denná forma 

346 Magisterský stupeň štúdia – 
denná forma 

269 

Bakalársky stupeň štúdia – 
externá forma 

231 Bakalársky stupeň štúdia – 
externá forma 

228 

Magisterský stupeň štúdia – 
externá forma 

227 Magisterský stupeň štúdia – 
externá forma 

219 

Tabuľka 5: Štruktúra zapísaných študentov na štúdium v prvom roku bakalárskeho stupňa štúdia v 
roku 2019 

 1. ročník – denná forma – 
zapísaní občania SR 

1. ročník – denná forma – 
zapísaní zahraniční 

Manažment 259 58 

Medzinárodný manažment 47 3 

Spolu 306 61 

 1. ročník – externá forma – 
zapísaní občania SR 

1. ročník – externá forma – 
zapísaní zahraniční 

Manažment 161 3 
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Tabuľka 6: Štruktúra novoprijatých študentov* (občanov SR) na štúdium v prvom roku bakalárskeho 

stupňa štúdia v roku 2019 

 Bakalársky stupeň štúdia – 
denná forma 

Bakalársky stupeň štúdia – 
externá forma 

Celkovo Z toho ženy Celkovo Z toho ženy 

Priamo zo škôl 216 132 15 14 

Z pracovísk a 
odinakadiaľ 

58 18 113 62 

Spolu 274 150 128 76 

* Za novoprijatého študenta sa považuje študent prvýkrát zapísaný na štúdium. 

Tabuľka 7: Štruktúra novoprijatých študentov* (občanov SR) na štúdium v prvom roku 
magisterského stupňa štúdia v roku 2019 

 Magisterský stupeň štúdia – 
denná forma 

Magisterský stupeň štúdia – 
externá forma 

Celkovo Z toho ženy Celkovo Z toho ženy 

Priamo zo škôl 218 122 149 89 

Z pracovísk a 
odinakadiaľ 

10 7 35 26 

Spolu 228 129 184 115 

* Za novoprijatého študenta sa považuje študent prvýkrát zapísaný na štúdium. 

K 31. októbru 2019 bolo na fakulte evidovaných v rámci bakalárskeho a magisterského 

stupňa štúdia celkom 2 204 študentov, z toho 1 306 žien. 

V tabuľke 8 sú zaznamenané počty riadne zapísaných študentov na štúdium v rámci 

poskytovaných študijných programov v akademickom roku 2019/2020. 

Tabuľka 8: Počet riadne zapísaných študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia 

na fakulte k 31. 10. 2019 

Bakalársky stupeň štúdia – 
denná forma 

780 
Bakalársky stupeň štúdia – 
externá forma 

443 

Magisterský stupeň štúdia – 
denná forma 

496 
Magisterský stupeň štúdia – 
externá forma 

485 
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Doktorandský stupeň štúdia 

Na fakulte sa realizovalo v roku 2019 doktorandské štúdium v študijnom programe 

manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment v obidvoch formách štúdia. 

V študijnom programe podnikový manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment 

ako externá forma štúdia. 

Tabuľka 9: Počet prijatých a zapísaných študentov na štúdium v prvom roku doktorandského stupňa 
štúdia v roku 2019 

Doktorandský stupeň štúdia – denná forma – občania SR 5 

Doktorandský stupeň štúdia – externá forma – občania SR 15 

Doktorandský stupeň štúdia – externá forma – zahraniční 40 

Celkový počet prijatých študentov 63 
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Organizácia štúdia – počet a štruktúra študentov 

Aj v roku 2019 zaujímala Fakulta managementu UK významné postavenie v študijnom 

odbore manažment v Slovenskej republike. K 31. októbru 2019 bolo na fakulte zapísaných 

2 269 študentov na akreditovaných študijných programoch na všetkých stupňoch štúdia 

v dennej a externej forme štúdia. 

Tabuľka 10: Počet študentov v rámci akreditovaných študijných programov na fakulte 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 

Denné štúdium – spolu 1 302 Externé štúdium – spolu 1 080 

Celkový počet študentov 2 382 

Tabuľka 11: Počet študentov v rámci akreditovaných študijných programov doktorandského stupňa 
štúdia na fakulte k 31. 10. 2019 

Študujúci v dennej forme štúdia Študujúci v externej forme štúdia 

občania SR zahraniční občania SR zahraniční 

Spolu 
z toho 
ženy 

Spolu 
z toho 
ženy 

Spolu 
z toho 
ženy 

Spolu 
z toho 
ženy 

23 12 3 2 29 9 123 17 

Celkový počet študentov doktorandského stupňa štúdia 178 

V druhom, resp. treťom roku štúdia je doktorand povinný absolvovať dizertačnú skúšku, 

ktorá patrí medzi štátne záverečné skúšky a jej úspešným absolvovaním doktorand 

ukončuje študijnú časť doktorandského štúdia a mal by byť po teoretickej propedeutike 

spôsobilý výraznejšie a erudovanejšie sa venovať svojim vedeckým aktivitám. Prehľad 

o počte študentov doktorandského stupňa štúdia, ktorí v roku 2019 vykonali dizertačnú 

skúšku, uvádza tabuľka 12. 

Tabuľka 12: Počet doktorandov, ktorí vykonali dizertačnú skúšku v roku 2019 

Doktorandský stupeň štúdia – denná forma – občania SR 8 

Doktorandský stupeň štúdia – externá forma – občania SR 3 

Doktorandský stupeň štúdia – externá forma – zahraniční 10 

Celkový počet doktorandov, ktorí vykonali dizertačnú skúšku 23 
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Z pohľadu štruktúry študentov fakulty je dôraz kladený na vytvorenie priestoru 

pre zvyšovanie počtu zahraničných študentov na všetkých stupňoch štúdia a na rozvoj 

magisterského stupňa štúdia ako ťažiskového stupňa výučby. 

Tabuľka 13: Podiel študentov fakulty na celkovom počte študentov univerzity k 31. 10. 2019 

Stupeň štúdia 
Počet na 
FM UK 

Počet na UK 
Percentuálny 

podiel 

Bakalársky a magisterský stupeň štúdia 2 204 20 164 10,93 % 

Doktorandský stupeň štúdia 178 1 823 9,76 % 

Tabuľka 14: Podiel študentov fakulty na celkovom počte študentov v Slovenskej republike 
k 31. 10. 2019 

Stupeň štúdia 
Počet na 
FM UK 

Počet v SR 
Percentuálny 

podiel 

Bakalársky a magisterský stupeň štúdia 2 204 109 389 2,00 % 

Doktorandský stupeň štúdia 178 5 977 3,00 % 

Tabuľka 15: Počet zahraničných študentov na fakulte a na univerzite na bakalárskom 
a magisterskom stupni štúdia k 31. 10. 2019 

 Študujúci v dennej forme štúdia Študujúci v externej forme štúdia 

občania SR zahraniční občania SR zahraniční 

Spolu 
z toho 
ženy 

Spolu 
z toho 
ženy 

Spolu 
z toho 
ženy 

Spolu 
z toho 
ženy 

FM UK 1 147 667 129 78 916 553 12 8 

UK 15 813 10 571 2 291 1 335 2 021 1 448 39 25 

Na fakulte na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia k 31. októbru 2019 študovalo spolu 

141 zahraničných študentov. Na univerzite na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia 

k rovnakému dátumu študovalo spolu 2 330 zahraničných študentov. Podiel zahraničných 

študentov fakulty na celkovom počte zahraničných študentov univerzity v roku 2019 

(k 31. októbru 2019) bol na úrovni 6,05 %. Podiel zahraničných študentov fakulty 

na celkovom počte študentov univerzity (20 164 študentov) na bakalárskom a magisterskom 

stupni štúdia v roku 2019 (k 31. októbru 2019) bol na úrovni 0,7 %. 
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Tabuľka 16: Počet zahraničných študentov na fakulte a na univerzite na doktorandskom stupni štúdia 

k 31. 10. 2019 

 Študujúci v dennej forme štúdia Študujúci v externej forme štúdia 

občania SR zahraniční občania SR zahraniční 

Spolu 
z toho 
ženy 

Spolu 
z toho 
ženy 

Spolu 
z toho 
ženy 

Spolu 
z toho 
ženy 

FM UK 23 12 3 2 29 9 123 17 

UK 986 615 91 40 578 290 168 31 

Na fakulte na doktorandskom stupni štúdia k 31. októbru 2019 študovalo spolu 126 

zahraničných študentov. Na univerzite na doktorandskom stupni štúdia k identickému 

dátumu študovalo spolu 259 zahraničných študentov. Podiel zahraničných študentov fakulty 

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

na úrovni 48,65 %. 

Tabuľka 17: Podiel zahraničných študentov fakulty na celkovom počte študentov univerzity 
k 31. 10. 2019 

Zahraniční študenti Počet na FM UK Počet na UK 

Percentuálny 
podiel 

Bakalársky a magisterský 
stupeň štúdia 

141 20 164 

Doktorandský stupeň 
štúdia 

126 1 823 

Spolu 267 21 987 1,21 % 

Počet absolventov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia uvádza nižšie uvedená 

tabuľka 18. 

Tabuľka 18: Počet absolventov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia na fakulte v roku 2019 

Absolventi denného 
bakalárskeho stupňa štúdia 

234 
Absolventi externého 
bakalárskeho stupňa štúdia 

193 

Absolventi denného 
bakalárskeho stupňa štúdia 

217 
Absolventi externého 
magisterského stupňa štúdia 

107 

Počet absolventov doktorandského stupňa štúdia uvádza nižšie uvedená tabuľka 19. 
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Tabuľka 19: Počet absolventov doktorandského stupňa štúdia na fakulte v roku 2019 

Doktorandský stupeň štúdia – denná forma – občania SR 10 

Doktorandský stupeň štúdia – externá forma – občania SR 10 

Doktorandský stupeň štúdia – externá forma – zahraniční 12 

Celkový počet absolventov doktorandského stupňa štúdia 32 

Fakulta tiež ponúka absolventom magisterského stupňa štúdia možnosť získať akademický 

titul prostredníctvom rigorózneho pokračovania. Na rigorózne konanie bolo na fakulte 

v roku 2019 prijatých 22 uchádzačov. Po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky 

a obhajobe rigoróznej práce získalo v roku 2019 13 absolventov akademický titul PhDr. 
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Obsah, metódy a podmienky štúdia 

Pedagógovia fakulty intenzívne a permanentne sledujú najnovšie výsledky dosahované 

vo vednom odbore manažment, ale zároveň svojimi bádateľskými aktivitami významnou 

mierou prispievajú k ich rozvoju. Zdroje a spôsoby implementácie nových vedeckých, 

metodologických a metodických poznatkov do pedagogického procesu na fakulte možno 

rozdeliť do viacerých kategórií. 

Inovácia obsahu predmetov vyučovaných na fakulte 

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 (uvedené v abecednom poradí): Amena display, s. r. o.; Aquapark Trnava; 

Asociácia e-shopov 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.; Partners Group SK; 

SBA; Slido; Slovenská pošta, a. s.; SobiEco; Sufio, s.r.o.; Svet bedničiek; Technologický 

inkubátor INQb, STU Bratislava; Wakiwaki; Živica. 

V tejto forme sa ďalej 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 EÚ. 

Ako príklad možno uviesť výučbu na predmetoch Podnikateľská etika, Business Ethics 

a Company Code of Ethics a Podnikateľská etika pre personálny manažment, ktorá je úzko 

prepojená na výsledky aktuálne prebiehajúceho výskumného projektu APVV-16-0091 

Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí. 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 v Slovenskej republike, 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 venujú problematike korupcie, whistle-blowingu 

a podvodom v slovenskom podnikateľskom prostredí, ďalej zo dokumentovaných skúseností 

z implementácie podnikateľskej etiky v organizáciách so slovenskými majiteľmi 
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a z najlepších praktík z aplikácie podnikateľskej etiky v nadnárodných korporáciách 

pôsobiacich v Slovenskej republike. Pod hlavičkou projektu bolo zatiaľ vedených viac ako 

20 diplomových prác študentov fakulty, jedna dizertačná práca bola úspešne obhájená 

a momentálne sa vedú ďalšie tri dizertačné práce. Pod hlavičkou projektu vznikla aj Etická 

poradňa pre študentov, 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 fakulte 

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 v roku 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 stupňa štúdia študijného programu medzinárodný 

manažment, rovnako i pre študentov francúzskeho programu, či pre študentov študujúcich 

na fakulte v rámci programu Erasmus+ a zahraničných študentov študujúcich v rámci 

študijných programov poskytovaných 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, so zohľadnením získanej 

a rozanalyzovanej spätnej väzby, skvalitňujú neustálym zapracovaním vylepšení, ktoré, 

vyústia v produkty, ktoré budú vysokokvalitným, vzdelávacím, cieľovým produktom. 

Výsledkom práce tímu riešiteľov sú publikované učebnice pre vyššie uvedené predmety. 

Praktizovanie získaných teoretických poznatkov na riešení konkrétnych úloh 

z praxe 

V roku 2019 sa na fakulte pod záštitou Katedry stratégie a podnikania vytvoril Podnikateľský 

klub FM UK, ktorý má za cieľ podporiť tých študentov, ale aj absolventov FM UK a ďalších 

fakúlt univerzity, ktorí majú podnikateľské ambície alebo už aj svoje vlastné podnikanie, a to 

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

ARTCademy, GEM a GUESSS. Zároveň je to platforma na zdieľanie skúseností, vzájomnú 

inšpiráciu, organizovanie rôznych podujatí – neformálnych stretnutí, odborných prednášok 

a konferencií. 
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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 učebných plánov na externej forme štúdia. 

Využívanie dát z prieskumov, ktoré sú súčasťou výskumov v rámci riešenia 

záverečných prác študentov na všetkých stupňoch štúdia 

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

opakujúce prieskumy, vďaka čomu sú vytvorené časové rady. Ide napríklad o projekty GEM, 

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

Spolupráca a vytváranie partnerstiev s predstaviteľmi odbornej verejnosti, 

zapájanie manažérov z praxe do pedagogického procesu 

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 foyer 

pred učebňou s výraznou investíciou zo strany IBM, ktorá v tomto priestore vytvorila funkčnú 

oddychovú zónu pre študentov. Tento priestor bol slávnostne otvorený dňa 24. októbra 2019 

za účasti predstaviteľov IBM, konkrétne: 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). 

V roku 2019 bolo do výučbového procesu na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia 

zapojených 46 firiem a organizácií na 65 povinných, povinne voliteľných a výberových 

predmetoch. Názvy organizácií uvádzame v abecednom poradí: 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; Partners Group; Pay 

Solutions, a. s.; 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, a. s.; 
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Slovnaft, a. s.; SmartBase s. r. o.; StartLab; Strossle Slovakia a. s.; Subway; Tatra banka, 

a. s.; Transparency International; UniCredit Bank ČR a SK; Vacuumlabs; Webglobe – 

Yegon, s. r. o.; Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. 

Prenos znalostí do praxe a rozvoj praktických zručností pedagógov 

participujúcich na komerčných projektoch 

Fakulta managementu UK 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 dňa 20. júla 2019 

bola podpísaná Rámcová zmluva o poskytovaní poradenských služieb (číslo zmluvy: 

MS/165/2019-171), účinná od 01. augusta 2019, na zákazku s názvom „Poradenské služby 

– nastavenie procesov na Ministerstve spravodlivosti SR v rámci projektu: Procesno-

organizačný audit Ministerstva spravodlivosti SR a vybraných organizácií rezortu 

spravodlivosti a audit súdnej moci.“. 

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. Papula, doc. Papulová, Dr. Gažová, 

Dr. Kohnová, Mgr. Salajová., pod metodickým vedením a v spolupráci s Mgr. 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, 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.  
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Zabezpečenie pedagogického procesu 

Vzdelávací proces je realizovaný v priestoroch fakulty (Bratislava, Odbojárov 10) v tzv. 

hlavnej budove, prístavbe a kocke. Je riadený rozvrhom na príslušný semester, ktorý je 

prístupný na študijnom oddelení, na výveske v spoločných priestoroch, webovom sídle 

fakulty a na dverách každej posluchárne. Zároveň je distribuovaný do fakultných e-

mailových schránok všetkých študentov. 

Vzdelávacie činnosti na fakulte sú realizované v 20 posluchárňach a učebniach, pričom 

každá obsahuje jeden lektorský počítač s monitorom pripojený k prezentačnej technike 

(dataprojektor). Fakulta má okrem toho k dispozícii šesť špeciálnych učební so 

150 miestami vybavenými počítačmi. 

Naďalej sa rozširuje využívanie softvérových produktov na realizáciu výučby s využitím e-

learningu. Na väčšine katedier je e-learning koncipovaný ako doplnková forma prezenčnej 

výučby a slúži predovšetkým na organizáciu predmetov, komunikáciu so študentmi, 

odovzdávanie priebežných zadaní, automatizovanú kontrolu dodržiavania termínov 

a na uplodovanie súborov, prezentácií, webstránok a ďalších materiálov k problematike 

predmetu. 

E-learning fakulte 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 fakulty – voblakoch.sk, 

• e-maily. 
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Požiadavky digitálnych kompetentností zo strany zamestnávateľov sú napĺňané 

na viacerých predmetoch, pričom ich zastúpenie je rovnomerné medzi všetkými katedrami 

fakulty. 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; 

Evernote; IBM SPSS; Kahoot; LINUX; Manažérska simulácia Titan; MS Forms; MS Office 

Suite; MS Project; MS Server; MS Teams; MS Visio; MS Visual Studio 2017; Poll 

Everywhere; Qlik; R; SAS; SAS Enterprise Guide; SAS Enterprise Miner; Simulácia riadenia 

banky; Skype 4 Business; sli.do; Wissensbilanz Toolbox; Wolfram Mathematica; XMind; 

Zotero. 

V snahe zabezpečiť, aby študenti pri štúdiu vyvinuli vlastnú aktivitu tak, aby si sami stanovili 

tempo učenia obsahu štúdia, boli učitelia, ktorí participovali na výučbe v zimnom semestri 

akademického roka 2019/2020 vyzvaní, aby vypracovali materiály v takej forme, v rámci 

ktorej využijú všetky dostupné a účelné didaktické prvky a technické prostriedky 

na prezentáciu učebnej látky, príp. komunikáciu so študentmi. Zároveň im bol poskytnutý 

vzor tzv. študijnej podpory, ktorý obsahoval tieto aktivizujúce prvky: 

• ciele kapitoly, 

• kľúčové slová, 

• stručný prehľad problematiky, 

• okruhy problémov na osvojenie učiva, 

• úlohy na riešenie, 

• otázky do diskusie, 

• kontrolné otázky, 

• odporúčaná literatúra. 

Takto vypracovaný materiál študijnej podpory je ekvivalentom k tzv. Instructor/Tutor Support, 

ktoré ponúkajú renomované zahraničné vydavateľstvá ako doplnok k učebniciam. 

Po implementácii akademického informačného systému AiS2 v akademickom roku 

2009/2010 fakulta využíva väčšinu funkcionalít tohto systému, ktorý sa priebežne aktualizuje 

a modernizuje. V roku 2019 sa v systéme uskutočnili aktualizácie ponuky predmetov, 

prípravy študijných plánov na nasledujúci akademický rok a evidencia spojená s realizáciou 

štátnych záverečných skúšok. 
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Disciplinárna komisia fakulty 

Disciplinárna komisia fakulty ako orgán akademickej samosprávy fakulty v zmysle 

ustanovenia § 24 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerokúva v zmysle § 31 ods. 1 

citovaného zákona disciplinárne priestupky študentov zapísaných v študijnom programe 

uskutočňovanom na fakulte a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi fakulty. Postavenie 

Disciplinárnej komisie fakulty pre študentov upravuje vnútorný predpis č. 13/2018 

Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov, jej činnosť 

upravuje vnútorný predpis č. 14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity 

Komenského v Bratislave pre študentov. 

Predsedom Disciplinárnej komisie fakulty je prof. Štarchoň, ďalšími členmi sú doc. Pawera 

a za študentskú časť akademickej obce fakulty Bc. Bojnanská a Mgr. Husenicová. Funkčné 

obdobie členov Disciplinárnej komisie fakulty je od 23. októbra 2018 do 22. októbra 2021. 

Na základe návrhov na začatie disciplinárneho konania, ktoré predložil dekan fakulty sa 

v roku 2019 začalo disciplinárne konanie voči dvom študentom fakulty, ktorí sa dopustili 

disciplinárneho priestupku v zmysle vnútorného predpisu č. 13/2018 Disciplinárny poriadok 

Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov, a to konkrétne podľa čl. 3, ods. 6, písm. 

l) konaním v rozpore s dobrými mravmi v súvislosti s plnením študijných povinností – 

vydávanie cudzej práce za vlastnú, použitie cudzej práce alebo jej časti vo vlastnej práci bez 

príslušného odkazu na pôvodné dielo alebo doslovné použitie časti cudzej práce bez 

citovania pôvodného autora. 

Na základe uznesenia zo zasadnutia Disciplinárnej komisie konanej dňa 13. marca 2019, 

predmetom ktorej bolo prerokovanie disciplinárnych priestupkov v zmysle vnútorného 

predpisu č. 13/2018 Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave 

pre študentov, a to konkrétne podľa čl. 3, ods. 6, písm. l) Disciplinárna komisia fakulty 

navrhovala uložiť disciplinárne opatrenie podľa vnútorného predpisu č. 14/2018 Rokovací 

poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov čl. 7, ods. 

1, písm. a) pokarhanie v prípade prvého študenta a v prípade druhého študenta 

disciplinárne opatrenie podľa vnútorného predpisu č. 14/2018 Rokovací poriadok 

disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov čl. 7, ods. 1, písm. 

b) podmienečné vylúčenie zo štúdia v trvaní šiestich mesiacov.  
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Vedecko-výskumná činnosť 

Vedecký výskum na fakulte sa uskutočňuje v širokom spektre vedného odboru manažmentu 

a realizujú ho ako tvoriví jednotlivci (vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci, doktorandi 

a na bazálnej úrovni aj študenti bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia), tak aj 

vedecké tímy (na fakultnej alebo medziinštitucionálnej úrovni). 

Granty a projekty 

Pre oblasť projektov vedy a výskumu a grantov si fakulta stanovila rast a podporu podávania 

a získavania vedecko-výskumných projektov z domácich a zahraničných zdrojov a to 

prostredníctvom: 

• Podpory úspešných výskumných tímov zameraných na strategický smer rozvoja vedy 

a výskumu na univerzite, a to „rozvoj podnikania a systémov manažmentu 

organizácií“ s cieľom využiť výstupy v publikačnej činnosti, v rámci transferu znalostí 

do praxe, ako aj do pedagogického procesu. 

• Zapájania sa v čo najväčšom rozsahu do medzinárodných a lokálnych výskumných 

grantových schém, a to v spolupráci s pracoviskami univerzity, ako aj ďalšími 

domácimi a zahraničnými renomovanými partnermi s cieľom podporiť 

interdisciplinaritu vedecko-výskumnej činnosti. 

• Udržiavania a prehlbovania pozície národného koordinátora v medzinárodných 

projektoch (napríklad GEM, GUESSS), ako aj získavania nových medzinárodných 

projektov, kde je fakulta v pozícii národného koordinátora. 

• Vytváraním výskumných a poradenských centier zhmotňujúcich výsledky vedy 

a výskumu a zabezpečujúcich ich udržateľnosť v období po ukončení projektu. 

Tabuľka 20: Počet a suma zo získaných projektov vedy a výskumu na fakulte v roku 2019 

Počet podaných projektov vedy a výskumu* 

Výskumné zahraničné grantové schémy 2 

Domáce výskumné granty z verejnej správy 16 

Domáce výskumné granty mimo verejnej správy 0 

Nevýskumné zahraničné projekty 3 

Nevýskumné domáce projekty 4 

Počet získaných projektov vedy a výskumu** 

Výskumné zahraničné grantové schémy 1 

Domáce výskumné granty z verejnej správy 2 
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Domáce výskumné granty mimo verejnej správy 0 

Nevýskumné zahraničné projekty 0 

Nevýskumné domáce projekty 0 

Suma získaných grantových prostriedkov za projekty vedy a výskumu 324 692 € 

Výskumné zahraničné grantové schémy 79 501 € 

Domáce výskumné granty z verejnej správy 185 590 € 

Domáce výskumné granty mimo verejnej správy 2 500 € 

Nevýskumné zahraničné projekty 36 176 € 

Nevýskumné domáce projekty 20 925 € 

Počet medzinárodných projektov, v ktorých je fakulta koordinátorom 2 

* Do úvahy sa berú projekty podané v kalendárnom roku 2019. 

** Do úvahy sa berú úspešne získané projekty s dátumom začiatku riešenia v kalendárnom 

roku 2019. 

Počet podaných projektov v roku 2019 výrazne vzrástol, a to najmä vďaka nárastu podaní 

v rámci domácich výskumných grantov zo zdrojov verejnej správy (VEGA, KEGA, APVV). 

Z hľadiska štruktúry bol v roku 2019 podaný malý počet zahraničných výskumných grantov 

(2), čo možno považovať za slabú stránku fakultných výskumných projektových aktivít. 

Slabšie sa fakulte darilo pri získavaní nových projektov. Napriek pomerne vysokému počtu 

podaných projektov v roku 2018 (15) sme získali dva projekty so začiatkom riešenia v roku 

2019. 

Medziročne došlo k výraznému nárastu sumy získaných grantových prostriedkov na vedu 

a výskum, a to vďaka zahraničným, ale aj domácim prebiehajúcim grantovým zdrojom 

na projekty získané v minulých rokoch. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že na tento stav 

vplýva aj samotný cash flow projektu, teda, že na fakulte sa síce rieši/riešil projekt, avšak 

v danom roku buď je alebo nie je plánovaný cash flow projektu a ten sa môže posunúť 

na ďalšie obdobie. V roku 2019 sa tento časový posun u niektorých projektov prejavil 

v pozitívnom náraste získaných grantových prostriedkov (projekt Erasmus+ SUPER). 

Počet medzinárodných projektov, kde je fakulta koordinátorom sa medziročne znížil o 1. 

V roku 2019 získala fakulta grantové prostriedky na projekty v celkovej výške 324 692 Eur, 

čo predstavuje medziročný nárast (o 26,5 % z úrovne 256 598 Eur v roku 2018). Uvedený 

nárast predstavoval pozitívny trend smerovania k návratu na úroveň silného roku 2017 

(384 289 Eur). Pokiaľ ide o jednotlivé kategórie grantových projektov, výrazný nárast bol 
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zaznamenaný aj v zdrojoch získaných zo zahraničných výskumných grantových schém, čo 

možno považovať za pozitívny trend. Nárast fakulta zaznamenala aj v ostatných 

kategóriách, s výnimkou zdrojov získaných z domácich nevýskumných projektov. 

Tabuľka 21: Získané prostriedky a granty na projekty vedy a výskumu na fakulte v roku 2019 

Kategória grantov 
Suma 

získaných 
prostriedkov 

Domáce výskumné granty z verejných schém 

APVV-14-0647 (prof. Pilková) 16 905 € 

APVV-15-0722 (Dr. Páleník) 29 158 € 

APVV-16-0091 (prof. Remišová) 43 666 € 

APVV-17-0656 (doc. Papula) 67 080 € 

VEGA 1/0647/18 (doc. Kajanová) 3 130 € 

KEGA 030STU-4/2018 (doc. Pajtinková Bartáková) 2 431 € 

GEM (prof. Pilková) 17 820 € 

CEM (doc. Gubíniová) 5 400 € 

Spolu domáce výskumné granty z verejných schém 185 590 € 

Domáce výskumné granty od iných subjektov 

GEM (prof. Pilková) 2 500 € 

Spolu domáce výskumné granty od iných subjektov 2 500 € 

Zahraničné výskumné granty 

SUPER (prof. Pilková) 56 402 € 

TESEUS (doc. Holienka) 6 860 € 

INFORM (prof. Šoltés) 13 164 € 

IDEA (prof. Pilková) 3 075 € 

Spolu zahraničné výskumné granty 79 501 € 

Zahraničné nevýskumné granty 

MYDI (prof. Pilková) 6 860 € 

Erasmus+ Jean Monnet (prof. Nováčková) 19 607 € 

ARTCademy (prof. Pilková) 9 709 € 

Spolu zahraničné nevýskumné granty 36 176 € 

Domáce nevýskumné granty 

CEM (doc. Gubíniová) 16 500 € 
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ÚMC/Generalli (Dr. Mikuš) 4 425 € 

Spolu domáce nevýskumné granty 20 925 € 

Spolu všetky granty 324 692 € 

Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci fakulty participovali aj na riešení ďalších 

národných, ako aj medzinárodných projektov, ktoré v roku 2019 nemali plánovaný žiaden 

cash flow, resp. ktorých zodpovední riešitelia sú z iných pracovísk, a teda financovanie 

neprebieha cez účty fakulty alebo finančné toky prebiehajú len ako financovanie nákladov 

spojených s príslušnými aktivitami cez osobné účty riešiteľov (napríklad akcie COST). 
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Publikačná činnosť 

Fakulta si oblasti publikačnej činnosti stanovila za svoj cieľ podporovať rast a kvalitu 

publikačnej činnosti v oblastiach, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska známych rozpočtových 

pravidiel, pravidiel akreditácie, kariérneho rastu vysokoškolských učiteľov a výskumných 

praconíkov fakulty, ako aj potrieb pedagogického procesu, a to podporou a finančným 

stimulovaním hlavne: 

• vedeckých prác v karentovaných časopisoch s čo najvyšším impakt faktorom (vyšším 

ako 0,25), 

• vedeckých prác v časopisoch indexovaných v databázach WoS/Scopus, preferované 

sú pritom zahraničné časopisy, s čo najvyšším impakt faktorom (vyšším ako 0,25), 

• vedeckých monografií, 

• príspevkov v konferenčných zborníkoch kategórie A (zahraničné 

svetové/medzinárodné konferencie, zborníky vydané v prestížnych vydavateľstvách 

a indexované v databázach WoS/Scopus), 

• učebníc, učebných textov a odborných monografií nevyhnutných pre skvalitňovanie 

prípravy študentov fakulty, 

• podporu a rozvoj vydávania fakultných časopisov s ambíciou zaregistrovania sa 

do významných zahraničných databáz. 

Tabuľka 22: Počet výstupov v rámci jednotlivých kategórií publikačnej činnosti v roku 2019 

Kategórie publikačnej činnosti Počet 

Počet publikácií v časopisoch indexovaných v databáze Web of 
Science (vrátane karentovaných) a/alebo v databáze Scopus 

26 

Počet vedeckých monografií 10 

Počet vysokoškolských učebníc, skrípt a učebných textov a 
odborných monografií 

14 

V roku 2019 celkový počet publikácií v porovnaní s rokom 2018 síce poklesol (z 325 

na 269), avšak bola zachovaná početnosť kvalitných kategórií publikácií a celkovo teda 

vylepšená ich kvalitatívna štruktúra. Zvýšil sa počet vedeckých prác v karentovaných 

časopisoch v zahraničí (zo sedem na deväť) a vedeckých prác v zahraničných časopisoch 

indexovaných v databázach Web of Science/Scopus (zo 14 na 15). Ďalej výrazne narástol 

počet vydaných vysokoškolských učebníc (spolu domáce a zahraničné z osem na 13). 

Mierne narástol aj počet publikovaných príspevkov na zahraničných vedeckých 

konferenciách (zo 110 na 114). Naopak, výrazne poklesol počet publikácií v neindexovaných 

vedeckých časopisoch v zahraničí (z 19 na 11) aj doma (z 29 na 12) a tiež počet 

publikovaných príspevkoch na domácich vedeckých konferenciách (zo 42 na 21). 
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Z pohľadu kategórií podľa ostatnej komplexnej akreditácie, fakulta v roku 2019 napriek 

poklesu celkového množstva publikácií zvýšila počet publikácií v kategóriách A a B (zo 149 

v roku 2018 na 163 v roku 2019). Keďže pokles bol zaznamenaný v počte publikácií 

v kategóriách C a D (zo 176 v roku 2018 na 106 v roku 2019), fakulta výraznejšie zlepšila 

kvalitatívny profil svojej publikačnej činnosti. Až šesť z desiatich publikácií z roku 2019 totiž 

spadá do kategórie A alebo B. 

Tabuľka 23: Počet výstupov v jednotlivých kategóriách publikačnej činnosti v roku 2019 

Kategórie výstupov 
Počet 

výstupov 

AAA – vedecké monografie – zahraničné 7 

AAB – vedecké monografie – domáce 3 

ACA – vysokoškolské učebnice – zahraničné 3 

ACB – vysokoškolské učebnice – domáce 10 

ADC – vedecké práce v karentovaných časopisoch – zahraničné 9 

ADD – vedecké práce v karentovaných časopisoch – domáce 1 

ADM – vedecké práce v časopisoch WoS/SCOPUS – zahraničné 15 

ADN – vedecké práce v časopisoch WoS/SCOPUS – domáce 1 

ADE – vedecké práce v ostatných časopisoch – zahraničné 11 

ADF – vedecké práce v ostatných časopisoch – domáce 12 

AFC – publikované príspevky na vedeckých konferenciách – zahraničné 114 

AFD – publikované príspevky na vedeckých konferenciách – domáce 21 

BCI – skriptá a učebné texty 0 

Ostatné kategórie 62 

Spolu výstupov 269 

Z hľadiska ohlasov na publikácie vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov 

a doktorandov (bez ohľadu na rok vydania publikácie) získaných v roku 2019 v porovnaní 

s rokom 2018 konštatujeme, že celkový počet citácií na publikácie pedagogických 

zamestnancov fakulty medziročne poklesol. Pozitívne však je, že v prípade ohlasov kategórií 

o1 a o2 (citácie v publikáciách evidovaných v databázach Web of Science a Scopus), ktoré 

sú hodnotnejšie pre kvalifikačný rast a sú považované za indikátor medzinárodnej kvality, 

sme zaznamenali len veľmi mierny pokles. Rovnako mierny pokles bol v kategórii 

zahraničných ohlasov v neindexovaných publikáciách (z 211 na 201). Naopak, výrazný 

pokles zaznamenala fakulta v počte ohlasov v domácich publikáciách neevidovaných 
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v indexovaných databázach (zo 193 na 63), čo zrejme súvisí s celkovým trendom 

usmerňovania publikačnej činnosti smerom k medzinárodným štandardom. 

Tabuľka 24: Počet ohlasov v jednotlivých kategóriách v roku 2019 

Kategórie ohlasov Počet 

o1 – zahraničné evidované v indexoch 193 

o2 – domáce evidované v indexoch 0 

o3 – zahraničné neevidované v indexoch 201 

o4 – domáce neevidované v indexoch 63 

o5 – recenzie zahraničné 0 

o6 – recenzie domáce 1 

Spolu ohlasov 458 

Medziročne si fakulta udržala a mierne zvýšila počet indexovaných časopiseckých 

publikácií, a došlo tiež k nárastu publikačných aktivít vo zvyšných dvoch sledovaných 

ukazovateľoch. Ďalej treba uviesť, že fakulta podporuje vydávanie štyroch časopisov, 

z ktorých dva – Journal of Human Resource Management a Marketing Science & 

Inspirations sú najďalej v procese registrovania vo významných zahraničných databázach. 

Okrem vyššie uvedených, fakulta vydáva vedecký časopis Digital Science Magazine. V roku 

2019 bolo vydávanie časopisu Comenius Management Review dočasne pozastavené 

a pripravuje sa jeho transformácia. 

• Journal of Human Resource Management: 

• periodicita: dve čísla ročne, 

• indexovanie: EBSCOhost, Ulrichsweb, EconBiz, ERIH PLUS, CEEOL, RePEc 

EconPapers, Google Scholar, DOAJ. 

• Marketing Science & Inspirations: 

• periodicita: štyri čísla ročne, 

• indexovanie: ERIH PLUS, EconBiz, EBSCOhost, Ulrichsweb, Global impact factor, 

Google Scholar, 

• časopis vychádza nepretržite od jeho založenia, v roku 20019 vychádzal 

14. ročník, 

• v roku 2019 bolo v rámci štyroch čísel (apríl, jún, október, december) v jednotlivých 

sekciách odpublikovaných 17 vedeckých príspevkov, šesť recenzií na knižné 

publikácie, štyri pokračovania slovníka marketingových termínov, štyri postrehy 

k téme v sekcii Marketing Briefs, sedem informatívnych príspevkov o aktuálnom 

marketingovom dianí. 

• Digital Science Magazine: 
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• periodicita: dve čísla ročne. 

• Comenius Management Review: 

• periodicita: dve čísla ročne, 

• indexovanie: EZB, Ulrichsweb. 
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Vedecké konferencie 

V roku 2019 fakulta (spolu)organizovala nasledovné medzinárodné vedecké resp. vedecko-

odborné konferencie: 

• spolu-organizácia konferencie „Príbehy o riadení projektov – Digitálna Disrupcia“ 

(25. apríl 2019, Bratislava), v spolupráci s BPUG™ SLOVENSKO, o. z., 

• spolu-organizácia sekcií venovaných sociálnemu a inkluzívnemu podnikaniu 

a podnikateľským zámerom študentov na medzinárodnej vedeckej konferencii 

„The 7th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship 

and Sustainability (IMES 2019)“ organizovanej Katedrou podnikania KPH VŠE 

v Prahe (29. až 31. máj 2019, Praha), 

• spolu-organizácia medzinárodnej vedeckej konferencie „5th ABEM 2019 Conference 

on Innovation, Linkages and Internationalization of Firms“ organizovanej Academy 

of Business and Emerging Markets a UNED v San Jose, Costa Rica 

(7. až 9. august 2019), 

• spolu-organizácia medzinárodnej odbornej konferencie „Progresívne prístupy a 

metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií – SMART evolúcia“ 

v spolupráci s BPUG™ SLOVENSKO, o. z. a Slovenskou asociáciou procesného 

riadenia, o. z. (SAPRIA) (24. až 25. október 2019), 

• spolu-organizácia odbornej konferencie „Európske fondy a regionálny rozvoj“ 

v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku, Francúzskym veľvyslanectvom 

na Slovensku, Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, 

Regiónon Grand Est, a Európskym univerzitným centrom Lotrinskej univerzity 

(20. november 2019), 

• organizácia medzinárodnej vedeckej konferencie „Horizonty podnikateľského 

prostredia V“ (13. december 2019, Bratislava). 

V roku 2019 fakulta resp. riešitelia projektov z radov vysokoškolských učiteľov 

a výskumných pracovníkov fakulty zorganizovali nasledovné vedecké podujatia súvisiace 

s riešiteľskými prácami projektov vedy a výskumu: 

• workshop na tému „Rozvoj inkluzivity podnikania vybraných znevýhodnených skupín 

na Slovensku: pragmatický prístup“ – projekt APVV INKLUPOD, GEM (11. jún 2019), 

• organizácia panelovej diskusie na tému práva obvineného v trestnom konaní a právo 

byť prítomný na konaní pred súdom v rámci projektu PRESENT podporeného EÚ 

(22. október 2019). 

Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci v roku 2019 vykázali celkom 220 aktívnych 

vystúpení na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách.  



S. 41 
 

Vedecko-výskumná činnosť  
   

 

Vedecko-výskumné aktivity v rámci doktorandského stupňa štúdia 

V oblasti vedy a výskumu sú zahrnuté aj výskumné aktivity študentov študujúcich 

na doktorandskom stupni štúdia. V rámci nich si fakulta podporuje rast aktivít doktorandov 

v oblasti publikačnej činnosti, zapojenia sa do vedecko-výskumných projektov, ako aj 

grantov mladých na univerzite, s dôrazom na zapájanie sa do celkových projektových 

a publikačných aktivít fakulty. 

Počet podaných a úspešne získaných grantov mladých 9 podaných 5 pridelených 

Podiel doktorandov, ktorí plnia schválené kritériá na kvalitu 
publikačnej činnosti*,** 

100,00 % 

Podiel doktorandov zapojených do výskumných projektov 
riešených na fakulte*** 

34,60 % 

* Požaduje sa minimálne jedna publikácia kategórie A alebo dve publikácie kategórie B 

ako podmienka pre úspešnú obhajobu dizertačnej práce. 

** Do úvahy sa berú interní doktorandi, ktorí ukončili štúdium obhajobou dizertačnej práce 

v roku 2019 a ich publikácie zaevidované do vykazovacieho obdobia roku 2019. 

*** Do úvahy sa berú interní doktorandi, ktorí sa zapísali na štúdium do prvého až tretieho 

roka štúdia v septembri 2019, a zoznam riešiteľov výskumných projektov podľa Správy 

o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2019. 

V roku 2019 došlo k miernemu nárastu počtu doktorandov, ktorí podali žiadosť o grant 

a takisto aj počet získaných sa mierne zvýšil. Avšak musíme konštatovať, že stále máme 

rezervy v týchto aktivitách vzhľadom na počet interných doktorandov, ktorí spadajú 

do vekovej kategórie tých, ktorí môžu žiadať o grant. Všetci interní doktorandi, ktorí 

absolvovali obhajoby dizertačných prác plnili kritériá stanovené pre doktorandské štúdium. 

Podiel doktorandov zapojených do výskumných projektov riešených na fakulte má už druhý 

rok po sebe mierne rastúci trend. 
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Iniciatívy na podporu vedecko-výskumných aktivít 

V roku 2019 dekan fakulty a referát vedy a výskumu na fakulte pokračoval v realizácii 

viacerých iniciatív zameraných na podporu vedy a výskumu. Išlo najmä o: 

• Motivačný systém. Aj v roku 2019 dekan aplikoval motivačný systém, súčasťou 

ktorého bolo odmeňovanie za výsledky v oblasti publikačnej činnosti a to s dôrazom 

na plnenie stanovených cieľov v najvyšších kategóriách publikácií. 

• Podpora prípravy a podávania projektov vedy a výskumu. Zdôraznenie významu 

projektovej činnosti ako súčasti vedecko-výskumných aktivít dekan fakulty deklaroval 

vymenovaním prodekanky pre projekty a rozvoj, ktorej hlavná aktivita je zameraná 

na podporu aktivít spojených s podávaním projektov. Naďalej pokračovala podpora 

vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov pri zabezpečovaní 

predovšetkým administratívnej podpory pri získaní potrebných dokumentov, 

materiálov a súhlasných stanovísk fakulty a univerzity pri príprave a podávaní 

projektov vedy a výskumu. Taktiež v prípade záujmu riešiteľov boli poskytované 

konzultácie k formálnym, ako aj obsahovým náležitostiam pripravovaných projektov. 

V rámci príprav projektov boli usporadúvané workshopy a stretnutia, na ktorých mali 

vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci možnosť konzultovať svoje skúsenosti 

a riešiť vzniknuté otázky a problémy pri podávaní projektov: VEGA, KEGA, APVV. 

Ďalšou oblasťou rozvíjania našich vedecko-výskumných aktivít bola identifikácia 

možností zapojenia sa do medzinárodných projektov. 

• Realizácia hosťovaných prednášok a workshopov k publikačnej a výskumnej 

činnosti doktorandov a zamestnancov fakulty. Za účelom skvalitnenia publikačnej 

činnosti bola v júni 2019 zorganizovaná hosťovaná prednáška pre doktorandov 

a zamestnancov fakulty na tému „Publishing, Research Ideas, Contribution 

and Review Process“, ktorú na fakulte zrealizoval Dr. Arifin Angriawan, profesor 

Purdue University Northwest, USA. V októbri 2019 sa uskutočnil workshop na tému 

„Databáza Web of Science a možnosti jej využitia vo vedecko-výskumnej a 

publikačnej činnosti", ktorý viedla PhDr. Simona Hudecová z Centra vedecko-

technických informácií SR. V novembri 2019 sa konal ďalší workshop zo SAIA 

na tému „Ako na výskumnú mobilitu”. Workshop viedla Mgr. Silvia Kotuličová zo SAIA 

za spolupráce s Mgr. Jankou Kotulovou, PhD. Workshop bol prioritne zameraný 

na doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, avšak obsahoval aj veľa 

zaujímavých informácií pre školiteľov doktorandov, ktoré sú potrebné na vypracovanie 

požadovaných dokumentov pri projektoch zameraných na vedu a výskum 

pri vycestovaní do zahraničia. 

• Aktualizácia informácií na webovom sídle fakulty ohľadne vedy a výskumu. 

V roku 2019 sa naďalej pokračovalo v aktualizácii webstránky o vede a výskume 

na fakulte (v anglickom aj slovenskom jazyku) na webovom sídle fakulty. Priebežne 

boli dopĺňané (predovšetkým) informácie o aktuálnych projektoch vedy a výskumu, 

ako aj výskumné oblasti jednotlivých katedier fakulty.  
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Akademické služby a príbuzné aktivity 

Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci fakulty sa aj v roku 2019 aktívne angažovali 

v činnostiach, ktoré možno súhrnne označiť termínom akademická služba. 

Dr. Rentková pôsobila aj v roku 2019 v pozícii predsedníčky Asociácie doktorandov 

Slovenska (dobrovoľné, záujmové združenie fyzických a právnických osôb 

pôsobiacich na akademickej pôde slovenských univerzít a vysokých škôl, najmä študentov 

doktorandského štúdia a mladých vedcov). 

Doc. Greguš je členom Rady vysokých škôl Slovenskej republiky (orgán reprezentácie 

vysokých škôl, a zároveň najvyšší orgán samosprávy vysokých škôl). 

V rámci členstiev v redakčných radách alebo vedeckých radách vedeckých a odborných 

časopisov a vydavateľstiev uvádzame tieto: 

Tabuľka 25: Členstvá v redakčných alebo vedeckých radách vedeckých a odborných časopisov 

a vydavateľstiev v roku 2019 

Zamestnanec Názov časopisu 

prof. Bajzíková Journal of Human Resource Management (predsedníčka 
redakčnej rady) 

prof. Lašáková Journal of Human Resource Management (členka redakčnej 
rady) 

prof. Pilková Journal of Global Entrepreneurship Research 

prof. Remišová Journal of East European Management Studies (členka 
korešpodentka kolégia časopisu) 

Učonyje zapisky Rossijskoj akademiji predprinimateľstva 
(členka redakčnej rady) 

prof. Štarchoň 

Marketing Science and Inspirations (predseda redakčnej 
rady) 

Auspicia (člen medzinárodnej redakčnej rady) 

Holistic Marketing Management Review (člen redakčnej rady) 

doc. Kajanová MANEKO (predsedníčka vedeckej rady časopisu) 

doc. Pajtinková Bartáková Marketing Science and Inspirations (členka redakčnej rady) 

doc. Saxunová 

ASEAN Journal of Accounting, Finance and Economics 
(členka medzinárodnej rady editorov) 

Journal of Academy of Business and Emerging Markets 
(zástupkyňa hlavného editora) 

doc. Smolková Marketing Science and Inspirations (členka redakčnej rady) 
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doc. Strážovská Acta Oeconomica Universitatis Selye (členka redakčnej rady) 

Wolters Kluwer (členka vedeckej rady pre oblasť marketingu 
a marketingovej komunikácie) 

Dr. Búciová Central European Journal of Management (členka edičnej 
rady) 

Journal of Human Resource Management (senior editorka) 

Management: Journal of Sustainable Business and 
Management Solutions in Emerging Economies (členka 
edičnej rady) 

Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci sú taktiež zaangažovaní v rámci členstiev 

v poradných radách, pracovných skupinách a iných orgánoch grantových agentúr – prof. 

Lašáková v pozícii členky v The RENET Network – The Researcher´s Exllecence Network), 

ako aj v pozícii členky poradného výboru Slovak Compliance Circle (členka poradného 

výboru). Doc. Saxunová pôsobila v roku 2019 ako členka Rady výskumu Medzinárodného 

inštitútu financií v Indii. 

Zamestnanci fakulty v roku 2019 posudzovali vedecké a odborné články pre domáce 

a zahraničné časopisy, najvýznamnejšie uvádzame v tabuľke 26. 

Tabuľka 26: Posudzovanie vedeckých a odborných článkov pre časopisy v roku 2019 

Zamestnanec 
Názov časopisu, v ktorom zamestnanec posudzoval 

vedecké a odborné články 

prof. Lašáková 

Asia Pacific Management Review 

European Journal of International Management 

Management: Journal of Sustainable Business and 
Management Solutions in Emerging Economies 

Organizacija 

Sustainability 

prof. Pilková Journal of Small Business Management 

prof. Štarchoň 
Journal of Global Marketing 

The Cross-Cultural Business Conference 

doc. Holienka 

Central European Business Review 

Frontiers in Sociology 

Studies in Higher Education 

doc. Miklošík 
Communication Today 

IEEE Access 
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International Journal of Knowledge Management Studies 

doc. Strážovská 
Entrepreneurship and Sustainability Issues 

Marketing Science and Inspirations 

Z pohľadu recenzentov na knižné publikácie (domáce a zahraničné) konštatujeme, že 

zamestnanci vypracovali v roku 2019 recenzie na knižné publikácie vydané v domácich 

a zahraničných vydavateľstvách. 

Okrem vyššie uvedených aktivít v rámci akademických služieb zamestnanci fakulty v roku 

2019 posudzovali projekty grantových agentúr (VEGA, KEGA, Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, INTERREG, granty Univerzity Komenského 

v Bratislave pre mladých vedeckých pracovníkov). 
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Medzinárodné vzťahy 

V oblasti medzinárodných vzťahov sa pôsobenie oddelenia medzinárodných vzťahov 

venovalo v roku 2019 viacerým aktivitám: 

• administratívnej podpore výmenných pobytov študentov a učiteľov fakulty 

realizovaných na základe platných zmlúv všetkých typov, 

• administratívnej podpore stáží zahraničných študentov a hosťujúcich učiteľov 

na fakulte (zabezpečenie ubytovania, príprava študijného programu, vízových 

dokumentov, povolenie k prechodnému pobytu, príprava a realizácia tzv. orientačných 

dní pre nových zahraničných študentov a zápis do akademického systému AiS2, 

vydávanie potvrdení o dosiahnutých kreditoch, atď.), 

• administrácii štipendií zahraničných študentov, 

• propagácii zahraničných mobilít pre študentov a zamestnancov fakulty (webové sídla, 

nástenky, prezentácie atď.), 

• administratívnej podpore podľa platných zmlúv pri realizácii pobytov lektorov cudzích 

jazykov (zaistenie ubytovania, vízových dokumentov, povolenie k prechodnému 

pobytu atď.), 

• príprave medzinárodných bilaterálnych a multilaterálnych zmlúv. 

Fakulta má už dlhodobo vybudovanú bohatú spoluprácu so zahraničnými univerzitami 

a medzi študentmi je o zahraničné mobility stále veľký záujem. 

Fakulta mala v roku 2019 uzatvorené zmluvy so 170 európskymi univerzitami a tromi 

mimoeurópskymi (dve v Spojených štátoch amerických a jednu v Saudskej Arábii). 

Tabuľka 27: Počet vyslaných študentov akademických mobilít v rámci programu Erasmus+ v roku 
2019 

Typ Erasmus+ mobility Letný semester Zimný semester Spolu 

Erasmus+ mobilita 47 študentov 76 študentov 123 študentov 

Erasmus+ stáž 6 študentov 5 študentov 11 študentov 
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Tabuľka 28: Krajiny, do ktorých boli vyslaní študenti akademických mobilít v rámci programu 

Erasmus+ v roku 2019 

Typ Erasmus+ mobility Letný semester Zimný semester 

Erasmus+ mobilita 

Belgicko (2 študenti), Cyprus 
(2 študenti), Nemecko (2 
študenti), Španielsko (15 
študentov), Francúzsko (5 
študentov), Taliansko (4 
študenti), Litva (4 študenti), 
Nórsko (2 študenti), 
Holandsko (1 študent), 
Portugalsko (8 študentov), 
Švédsko (1 študent), Fínsko 
(1 študent) 

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

Erasmus+ stáž 
ČR (4 študenti), Nemecko (1 
študent), Rakúsko (1 
študent) 

ČR (1 študent), Španielsko 
(1 študent), Rakúsko (3 
študenti) 

V roku 2019 bola štruktúra vyslaných študentov všetkých akademických mobilít podľa 

stupňa štúdia nasledovná: najväčší počet študentov využil možnosti, ktoré ponúka mobilita 

Erasmus+ v rámci magisterského stupňa štúdia (71 študentov), na bakalárskom stupni 

štúdia to bolo o 21 študentov menej (50 študentov) a v rámci doktorandského stupňa štúdia 

len dvaja doktorandi využili možnosti Erasmus+ mobilít. V roku 2019 ani jeden študent 

nevyužil mobilitné programy cez Univerzitu Komenského v Bratislave. 

Tabuľka 29: Počet prijatých študentov všetkých akademických mobilít v roku 2019 

Typ mobility Letný semester Zimný semester Spolu 

Erasmus+ mobilita 51 študentov 113 študentov 164 študentov 

Národný štipendijný program 1 študent 1 študent 2 študenti 
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Tabuľka 30: Krajiny, z ktorých boli prijatí študenti všetkých akademických mobilít v roku 2019 

Typ Erasmus+ mobility Letný semester Zimný semester 

Erasmus+ mobilita 

Nemecko (2 študenti), 
Španielsko (9 študentov), 
Francúzsko (17 študentov), 
Grécko (3 študenti), 
Taliansko (3 študenti), 
Holandsko (4 študenti), 
Portugalsko (6 študentov), 
Poľsko (1 študent), 
Rumunsko (1 študent), 
Turecko (5 študentov) 

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

Národný štipendijný program Ukrajina (1 študent) Ukrajina (1 študent) 

V roku 2019 bola štruktúra prijatých študentov všetkých akademických mobilít podľa stupňa 

štúdia nasledovná: najväčší počet študentov využil možnosti, ktoré ponúka mobilita 

Erasmus+ v rámci bakalárskeho stupňa štúdia (127 študentov), na magisterskom stupni 

štúdia to bolo 36 študentov a v rámci doktorandského stupňa štúdia len jeden doktorand 

využil možnosti Erasmus+ mobilít. 

Prichádzajúci zahraniční študenti mali v roku 2019 možnosť zapísať si a navštevovať spolu 

117 predmetov poskytovaných v inom ako v slovenskom jazyku, pričom v rámci semestrov 

bol ich počet vyvážený (v letnom semestri akademického roka 2018/2019 si študenti mohli 

zvoliť z ponuky 59 povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov a v zimnom 

semestri akademického roka 2019/2019 z ponuky 58 takýchto predmetov). 

Z pohľadu učiteľských mobilít, program Erasmus+ umožňuje učiteľom realizovať krátkodobé 

prednáškové pobyty na partnerských univerzitách v zahraničí. Program podporuje výmenu 

odborných znalostí a skúseností, zároveň prispieva k zvyšovaniu kvality edukačnej 

a výskumnej praxe na univerzitách. V letnom semestri akademického roka 2018/2019 bolo 

v rámci počtu vyslaných učiteľov zrealizovaných 30 mobilít. Z hľadiska počtu, najviac 

(sedem) bolo vycestovaní do Španielska, šesť do Portugalska po dve mobility boli v šiestich 

krajinách (Francúzsko, Cyprus, Nemecko, Fínsko, Slovinsko a Rakúsko). Do Maďarska, 

Chorvátska, Talianska, Holandska a Českej republiky vycestoval vždy jeden zamestnanec. 

V zimnom semestri akademického roka 2019/2020 bolo zaznamenaných podstatne menej 

vycestovaní – spolu šesť (po dve mobility smerované do Španielska a Českej republiky) 

a po jednej do Srbska a Belgicka. 
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Z hľadiska poštu prijatých učiteľov na Erasmus+ mobilitu absolvovanej na fakulte sme ich 

v roku 2019 zaznamenali spolu 20 – opäť podstatnú časť v letnom semestri akademického 

roka 2019/2020 (14 – z Portugalska sme hostili päť učiteľov, Francúzska a Turecka 

pricestovali traja učitelia, z Rumunska, Poľska a Litvy jeden). V mesiacoch september až 

december 2020 fakultu pricestovali šesť učiteľov (z Francúzska traja, zo susednej Českej 

republiky dvaja a jeden prichádzajúci učiteľ bol z Litvy). 

V závere tejto časti výročnej správy sa venujme výhľadu na rok 2020. Pôjde o jeden 

z najzložitejších rokov pre mobilitu a medzinárodnú spoluprácu vôbec, a to najmä pre šírenie 

pandémie COVID-19. Navyše je to rok, v ktorom by mali začať renegociácie zmlúv v rámci 

Erasmus+ programu, aj keď je možné, že vzhľadom na pandemickú situáciu bude spustenie 

nového programovacieho obdobia posunuté. Ďalšou dôležitou udalosťou roka 2020 je 

odchod Veľkej Británie z EÚ, ktorá bude mať za následok potrebu uzatvoriť nanovo zmluvy 

s našimi britskými partnermi. 
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Vzťahy s verejnosťou 

Fakulta si uvedomuje potrebu zviditeľňovať svoje aktivity a svoju ponuku. Marketingové 

aktivity a aktivity v oblasti Public Relations 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 webové sídlo fakulty – 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 bakalárskom a magisterskom stupni štúdia. 

Významným priestorom propagácie a zviditeľňovania je časopis Univerzity Komenského 

v Bratislave Naša univerzita. Slúži predovšetkým 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. 

Tradičným zdrojom informácií je tiež ročenka fakulty, ktorá je zverejnená v elektronickej 

podobe na webovom sídle fakulty a v tlačenej forme je distribuovaná študentom na zápise. 

Modernejším zdrojom externej komunikácie sú internetové sociálne siete. Facebook, 

Instagram a LinkedIn fakulty: 

• 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, 

http://www.fakultamanagementu.sk/
https://www.instagram.com/fakulta.managementu.uk/
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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 fakulte, zvýšiť povedomie o značke 

fakulty a s cieľom osloviť a prilákať záujemcov o štúdium na fakulte 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. V roku 2019 sa zamestnanci fakulty zúčastnili dvoch veľtrhov 

Profesia Days – jeden v Bratislave v dňoch 6. a 7. marca 2019 (s viac ako 16 tisíc 

návštevníkmi) a druhý v Žiline dňa 15. mája 2019 (účasť viac ako 5 tisíc návštevníkov 

a 57 vystavovateľov). Job Expo sa v roku 2019 uskutočnil v Nitre 16. a 17. apríla 2019 

(5 tisíc návštevníkov a 100 vystavovateľov), pričom doc. Papula na tomto podujatí 

predniesol dve prednášky s názvom „Znovuobjavenie vzťahu manažér – podriadený“ 

a „Pripravte sa na budúcnosť“. 

Tabuľka 31: Prehľad veľtrhov pomaturitného vzdelávania s aktívnou účasťou fakulty v roku 2019 

Veľtrh Miesto konania Termín konania 

Gaudeamus Akademia Bratislava Incheba 24.až 26. september 2019 

Gaudeamus Brno Výstaviště Brno 22. až 25. október 2019 

Gaudeamus Nitra Agrokomplex 5. až 6.november 2019 

Roadshow po slovenských mestách 
„Kam na vysokú“ 

Poprad 17. október 2019 

Trnava 29. január 2019 

Nitra 30. január 2019 

Žilina 31. január 2019 

Banská Bystrica 05. február 2019 

Prešov 06. február 2019 

Košice 7. február 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 manažment. 
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K propagácií ponuky štúdia na fakulte boli vytvorené nové informačné letáky na propagáciu 

štúdia v anglickom jazyku, ako aj aktualizované všetky informačné letáky o celej ponuke 

štúdia na fakulte. 

V dňoch 18. až 20. novembra 2019 sa na fakulte uskutočnil na fakulte úspešný projekt 

MiniErasmus, do ktorého sa fakulta po druhý raz zapojila so študijným programom 

medzinárodný manažment (francúzsky/nemecký program). Projekt MiniErasmus je určený 

študentom stredných škôl, ktorí na fakulte strávia tri dni, počas ktorých sú im pripravené 

zaujímavé diskusie, zúčastnia sa reálnej výučby, ktorá na fakulte v tom čase prebieha. 

Kvalitné organizačné aj obsahové zabezpečenie tohto podujatia je významným zdrojom 

zvyšovania záujmu o štúdium v tomto študijnom programe na fakulte. 

Fakulta v roku 2019 zorganizovala svoj prvý Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil dňa 

5. novembra 2019 s programom odprezentovania štúdia poskytovaného v anglickom jazyku 

v rámci programu Erasmus+, prezentovania študijného programu medzinárodný 

manažment, zvýraznenia významu IT vzdelávania pre moderného manažéra a svoje aktivity 

prezentovali aj študentské kluby na fakulte s možnosťou využitia rôznych zážitkových aktivít. 

V rovnaký deň sa zrealizoval prvý ročník Celouniverzitného dňa otvorených dverí. Bol to 

pilotný projekt iniciovaný Bratislavským samosprávnym krajom a prebiehal aj v spolupráci 

so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Na podujatí vystúpila Dr Fratričová 

s prednáškou na tému „Ako sa meria úspech?“. 
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Legislatíva 

V roku 2019 vstúpili do platnosti viaceré zmeny vysokoškolského zákona, či už formou 

zákona č. 270/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony, ale aj zákonmi č. 155/2019 Z .z. a č. 360/2019 Z. z. 

Najvýznamnejšie zmeny v zákone sa týkali najmä novej sústavy študijných odborov 

obsahujúcej študijné odbory a ich opisy, interdisciplinárnych štúdií, registra študijných 

odborov, využívania registra študentov v súlade s GDPR, doplnenia periodického 

hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy, 

na základe záverov ktorého môže vysoká škola po dobu šiestich rokov používať titul 

„výskumná univerzita“, úpravy poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu na iné činnosti 

súvisiace s vysokým školstvom, odmeňovania zamestnancov, informačných technológií 

vo verejnej správe, podnikových štipendií, či registra konzorcií vysokých škôl. 

Pri zmene vysokoškolského zákona zo dňa 13. mája 2019 (zákon č. 155/2019 Z. z.) 

zákonodarca vypustil na návrh skupiny poslancov obmedzenie, že na tej istej verejnej 

vysokej škole môže tá istá osoba vykonávať funkciu rektora a prorektora, resp. dekana 

a prodekana fakulty najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach. Tým 

zákon od 1. júla 2019 umožnil, že môže tá istá osoba kandidovať na funkciu rektora, 

prorektora, dekana alebo prodekana, opakovane bez akéhokoľvek obmedzenia. 

V súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 

vzdelávania boli vo februári 2019 vymenovaní vedúci funkcionári Slovenskej akreditačnej 

agentúry pre vysoké školstvo, ktorá rozhoduje o rozsahu oprávnení vysokých škôl 

na uskutočňovanie vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike, oprávnení 

vysokých škôl uskutočňovať habilitačné a inauguračné konanie a ukladá a kontroluje 

napĺňanie opravných opatrení zo strany vysokých škôl. Agentúra vydáva štandardy 

pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, štandardy 

pre študijné programy a štandardy pre habilitačné konanie a inauguračné konanie. 

Štandardy by mali nadobudnúť účinnosť v priebehu roka 2020. 

V roku 2019 sa menilo nielen zloženie vedenia fakulty, ale nastúpilo aj nové vedenie 

Univerzity Komenského v Bratislave. Novým rektorom univerzity sa stal dovtedajší prorektor 

pre legislatívu prof. JUDr. Marek Števček, PhD., s funkčným obdobím do 31. januára 2023. 

Prorektorkou pre majetok a investície sa stala JUDr. Jana Duračinská, PhD., prorektorkou 

pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., prorektorom pre vedu, 
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doktorandské štúdium a projektovú činnosť prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., prorektorom 

pre vonkajšie vzťahy doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD., prorektorom pre knižničné 

a informačné služby doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., prorektorkou pre kvalitu prof. MUDr. 

Viera Štvrtinová, PhD., a prorektorom pre medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Jozef Tancer, 

PhD. Novou kvestorkou sa stala Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. 

V oblasti vnútorných predpisov Univerzity Komenského v Bratislave bolo vydaných 

25 vnútorných predpisov celouniverzitného charakteru. Či už to bol nový Organizačný 

priadok Rektorátu UK, smernica rektora o verejnom obstarávaní, smernica o inventarizácii 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov UK, smernice rektora o evidencii 

publikačnej a umeleckej činnosti, nový Štatút Správnej rady UK. Ako vnútorný predpis 

č. 7/2019 schválil Akademický senát UK dňa 15. mája 2019 Dodatok č. 4 k platnému 

Študijnému poriadku UK, ktorým sa výkaz o štúdiu (index) z povinného dokladu o štúdiu stal 

nepovinným, pričom o používaní indexov na fakulte môže rozhodnúť fakulta vo fakultnom 

študijnom poriadku. Táto zmena Študijného poriadku UK sa stala účinnou odo dňa 

1. septembra 2019, resp. od akademického roka 2019/2020. V nadväznosti na to bol ako 

vnútorný predpis č. 20/2019 dňa 16. októbra 2019 schválený Akademickým senátom UK 

nový Študijný poriadok UK, ktorý bude účinný 1. 9. 2020, resp. od akademického roka 

2020/2021. 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, v kalendárnom roku 2019 

vydala nasledujúce vnútorné predpisy: 

• vnútorný predpis č. 2/2019 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského 

v Bratislave, Fakulty managementu Organizačný poriadok Univerzity Komenského 

v Bratislave, Fakulty managementu (a následne dodatok č. 1 a dodatok č. 2 k nemu) 

– upravuje organizačnú štruktúru, riadenie a pôsobnosť (práva a povinnosti) jej 

pracovísk, 

• vnútorný predpis č. 3/2019 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Fakulty managementu, ktorou sa určuje spôsob úhrady školného v akademickom 

roku 2019/2020, 

• vnútorný predpis č. 6/2019 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Fakulty managementu o schvaľovaní žiadostí študentov o prestup a o prijímacom 

konaní absolventov vysokoškolského štúdia na magisterské štúdium – upravuje 

a špecifikuje náležitosti, ktorých splnením podmieňuje fakulta schválenie žiadostí 

študentov o prestup medzi jednotlivými študijnými programami, formami štúdia na 

niektorý študijný program realizovaný na fakulte z inej vysokej školy, 

• vnútorný predpis č. 7/2019 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Fakulty managementu, ktorou sa zriaďuje odborová komisia doktorandského štúdia 
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na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu a určuje jej 

organizačný a rokovací poriadok, 

• vnútorný predpis č. 8/2019 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Fakulty managementu, ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o záverečných 

prácach na prvom a druhom stupni štúdia, 

• vnútorný predpis č. 9/2019 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Fakulty managementu, ktorou sa upravujú aktivity a výstupy vedeckej časti 

doktorandského štúdia. 
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Hospodárenie 

Cieľom tejto časti výročnej správy je zhodnotiť činnosti fakulty v oblasti realizácie 

akreditovaných študijných programov vo všetkých stupňoch vzdelávania, v oblasti 

vedeckovýskumnej činnosti, v oblasti rozvoja a v oblasti sociálnej podpory študentov v roku 

2019. Správa poskytuje základné informácie o nakladaní fakulty s dotáciou zo štátneho 

rozpočtu, s príjmami majúcimi charakter dotácií a s výnosmi z hlavnej a z podnikateľskej 

činnosti. Základ tejto časti výročnej správy tvorí analýza údajov z účtovných výkazov ročnej 

závierky k 31. decembru 2019. 

Fakulta hospodárila v roku 2019 ako vnútorná organizačná jednotka Univerzity Komenského 

v Bratislave najmä s finančnými prostriedkami poskytnutých na základe dotačnej zmluvy 

a jej dodatkov, ktoré boli uzatvorené medzi Univerzitou Komenského v Bratislave 

a MŠVVaŠ SR. 

Rozpočet fakulty vo výške 3 195 348 Eur bol schválený na zasadnutí Akademického senátu 

dňa 13. apríl 2019. Schválený rozpočet na rok 2019 bol v porovnaní so schváleným 

rozpočtom na rok 2018 vyšší o 97 730 Eur. Nárast predstavovala valorizácia platov 

zamestnancov fakulty a odvody do fondov zo miezd zamestnancov. 

Schválený rozpočet pozostával z rozpisu pridelenej dotácie na rok 2019 v súlade s rozpisom 

dotácií AS UK a bol priebežne upravovaný v priebehu roka 2019. 

Bežná dotácia bola pridelená nasledovnom členení: 

• program 07711 – vysokoškolské vzdelávanie v celkovom objeme 2 434 282 Eur, 

• program 07712 – veda a výskum v sume 564 601 Eur, 

• program 07715 – sociálna podpora študentov v sume 196 465 Eur. 

Akademický senát fakulty na svojom zasadnutí dňa 13. apríla 2019 schválil aj rozpis 

predpokladaných nedotačných výnosov v hlavnej nezdaňovanej činnosti vo výške 

4 958 668 Eur a nákladov vo výške 5 680 711 Eur. V rámci zdaňovanej činnosti schválil 

predpokladaný objem výnosov vo výške 31 7800 Eur a v nákladovej časti v hlavnej 

nezdaňovanej činnosti boli schválené predpokladané výdavky v celkovej výške 

5 679 402 Eur, v zdaňovanej činnosti bola akademickým senátom fakulty odsúhlasená 

výška nákladov na sumu 9 429 Eur. 

V priebehu roka 2019 bol fakulte upravovaný rozpočet hlavne v programe 07711 – vysoká 

škola, 06K 11 – APVV projekty a v podprograme 0210203 a 05T0802, kde boli fakulte 
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zasielané finančné prostriedky na náklady pre zahraničných štipendistov, ktorí v priebehu 

roku 2019 študovali na fakulte. 

Výnosy v nezdaňovanej činnosti v priebehu účtovného roku fakulty dosiahli reálnu sumu 

5 421 772 Eur a v zdaňovanej činnosti 33 971 Eur. Reálne náklady boli v účtovníctve fakulty 

zaznamenané v hlavnej činnosti v celkovej výške 5 647 698 Eur a v zdaňovanej činnosti 

34 634 Eur. V hodnotenom období FM UK dosiahla záporný výsledok v sume 

226 306,68 Eur. 

V roku 2019 fakulta dosiahla celkové príjmy z dotácií vo výške 3 982 187 Eur. 

V tom na jednotlivých programoch: 

Na programe 07711 – zabezpečenie vysokoškolského vzdelávania sumu 

2 803 982 Eur, 

v tom: 

• Granty mladých sumu 3 500 Eur. 

Na programe 07712 – veda a výskum v celkovom objeme 635 098 Eur, 

v tom: 

• podprogram 0771201 – veda a výskum sumu 629 537 Eur, 

• podprogram 0771202 – VEGA granty sumu 3 130 Eur, 

• podprogram 0771205 – KEGA granty sumu 2 431 Eur. 

Na programe 07715 – zabezpečenie sociálnej podpory študentov sumu 

250 018 Eur, 

v tom: 

• 0771501 – sociálne štipendiá sumu 103 680 Eur, 

• 0771502 – motivačné štipendiá v sumu 76 718 Eur, 

• 0771503 – podpora stravovania sumu 66 575 Eur, 

• 0771503 – podpora športovej činnosti sumu 3 045 Eur. 

Na programe 06K11 – národný program rozvoja vedy a techniky APVV 

projekty v sume 156 809 Eur. 
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Na programe 05T08 – oficiálna rozvojová pomoc MŠVVaŠ SR v sume 

124 380 Eur. 

Na programe 0210203 – zabezpečenie mobilít a záväzkov v oblasti 

vzdelávania sumu 11 900 Eur. 

Výnosy v roku 2019 získala fakulta v hlavnej nezdaňovanej činnosti vo výške 5 421 712 Eur 

čo je o 413 932 Eur viac ako v roku 2018. Hlavným podielom vo výnosoch boli dotácie 

zo štátneho rozpočtu v sume 4 072 835 Eur. Ostatné výnosy vo výške 1 348 877 Eur tvorili 

prevažne v miere príjmy zo školného od študentov študujúcich v externej forme štúdia. 

Výnosy v zdaňovanej oblasti predstavovali celkový objem 33 971 Eur. Oproti roku 2018 

výnosy v zdaňovanej oblasti sa zvýšili o 2 171 Eur. Najväčší podiel mali výnosy z predaja 

fakultných zborníkov. Ďalej to boli výnosy z prevádzky parkoviska. 

Náklady v hlavnej nedaňovej činnosti predstavovali spolu výšku 5 647 698 Eur. Najvyšší 

objem predstavovali mzdové náklady v celkovej sume 3 178 440 Eur, zákonné sociálne 

náklady v celkovom objeme 1 083 274 Eur. 

Tabuľka 32: Vývoj nákladov a výnosov v období rokov 2016 až 2019 

 2019 2018 2017 2016 

Výnosy z NČ v 
EUR 

5 421 712 € 5 007 780 € 5 263 765 € 5 926 595 € 

Výnosy z PČ 33 971 € 27 808 € 31 800 € 22 680€ 

Náklady z HČ 5 647 698 € 5 133 447 € 5 276 925 € 5 154 959 € 

Výnosy z PČ 34 634 € 21 666 € 20 846 € 19 952 € 

Aj napriek skutočnosti, v roku 2019, kedy fakulta zaznamenala vyššie výnosy oproti roku 

2018, jej náklady v roku 2019 vzrástli, čo ovplyvnilo aj záporný hospodársky výsledok. 

Fakulta v priebehu roku 2019 investovala finančné prostriedky vo zvýšenej miere 

na podporu vedecko-výskumnej činnosti pedagogických zamestnancov. Predpokladá, že 

v budúcom období sa investícia premietne do vyššieho rozpisu finančných prostriedkov 

zo štátnej dotácie rozdeľovaných v programe určených na vedu a výskum.  

V ďalšom rade investovala finančné prostriedky do priestorov, ktoré má v užívaní. V roku 

2019 prebehli rekonštrukčné práce, ktorých výsledkom bola nová podlaha v budove tzv. 

prístavba v rozsahu celého prízemia. Na základe výborných vzťahov s podnikateľskými 

subjektmi, a to najmä s podporou firmy IBM Slovensko a ich finančnej podpory zriadila 
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oddychovú zónu pre študentov pred prednáškovými posluchárňami v budove označenej ako 

prístavba, vybavila ju aj technikou. Podporila kvalitu a komfort výučby študentov posluchárni 

č. 20 v budove prístavby, pomocou rozšírenia kapacity pripojenia na elektrickú energiu 

študentov a technického vybavenia. 

Ročná účtovná závierka 

Súvaha 

Súvaha fakulty je tvorená aktívami (neobežný majetok) a pasívami (finančné zdroje) Aktíva 

pasíva sú vykazované v súlade s platnými účtovnými predpismi. Celková suma aktív 

k 31.decembru 2019 predstavovala sumu 1 059 063,84 Eur netto v nasledujúcom členení: 

Tabuľka 33: Celková suma aktív k 31. 12. 2019 

Aktíva netto spolu 1 059 064,00 € 

Neobežný majetok 68 028,00 € 

     z toho dlhodobý hmotný majetok 68 028,00 € 

     z toho stavby 28 248,00 € 

     z toho samostatné hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí 

39 215,00 € 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 565,00 € 

Obežný majetok 1 982 642,00 € 

krátkodobé pohľadávky 19 604,46 € 

     z toho pohľadávky z obchodného styku 3 681,04 € 

     z toho iné pohľadávky 15 923,42 € 

Finančné účty 963 037,09 € 

Náklady budúcich období 8 394,58 € 

Celková výška pasív k 31. decembru 2019 predstavovala čiastku 1 059 063,84 Eur netto 

v nasledujúcom členení: 
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Tabuľka 34: Celková suma pasív k 31. 12. 2019 

Pasíva netto spolu 1 059 064,00 € 

Vlastné zdroje 495 301,00 € 

Imanie a základné fondy 795 658,00 € 

     z toho základné imanie 41 464,00 € 

     z toho peňažné fondy tvorené podľa 
osobitného predpisu 

56 058,00 € 

     z toho fond reprodukcie 698 136,00 € 

Fondy tvorené zo zisku 641 649,00 € 

     z toho rezervný fond 574 466,0 € 

     z toho ostatné fondy 67 182,00 € 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z 
minulých rokov 

721 502,00 € 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie - 1 663 508,47 € 

Cudzie zdroje spolu 430 836,00 € 

Rezervy (krátkodobé rezervy) 13 718,00 € 

Dlhodobé záväzky 21 998,00 € 

     z toho záväzky sociálneho fondu 21 998,00 € 

Krátkodobé záväzky 395 120,00 € 

     z toho záväzky voči zamestnancom 177 011,00 € 

     z toho záväzky voči sociálnej poisťovni 
a zdravotným poisťovniam 

127 338,00 € 

Daňové záväzky 39 250,00 € 

Ostatné záväzky 34 095,00 € 

Časové rozlíšenie 132 927,00 € 

Analýza výnosov a nákladov 

Výnosy v hlavnej nezdaňovanej činnosti za rok 2019 fakulty predstavovali čiastku 

5 421 712 Eur. 

Základným zdrojom výnosov boli finančné prostriedky poskytnuté na základe dotačnej 

zmluvy vo výške 4 072 835 Eur. Najväčším zdrojom výnosov boli výnosy/príjmy zo školného, 

a to v celkovej výške 1 130 677 Eur. Charakter znižovania výnosov/príjmov zo školného 

pokračoval aj v roku 2019. Fakulta opäť zaznamenala za rok 2019 ešte vyšší prepad 

vo výnosoch zo školného oproti roku 2018 výške 349 385 Eur, ktoré hradili študenti 
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študujúcich v externej forme štúdia na všetkých troch stupňoch. Podrobnú analýzu výnosov 

zo školného uvádzame v tabuľke 35. 

Tabuľka 35: Výnosy zo školného v roku 2018 a 2019 a rozdiel medzi nimi 

 
2019 2018 

Rozdiel 2019-
2018 

Za prekročenie štandardnej dĺžky 
štúdia v dennej forme štúdia 

71 428 € 70 870 € 558 € 

Za cudzojazyčné štúdium v dennej 
forme štúdia 

0 € 4 500 € - 4 500 € 

Za externú formu štúdia 1 059 249 €  1 423 233  - 363 984 € 

Za poplatky spojené so štúdiom 79 204 € 94 324 € - 15 120 € 

     z toho za prijímacie konanie 38 893 € 45 868 € - 6 975 € 

     z toho za rigorózne konanie 40 135 € 47 957 € - 7 822 € 

Výnosy v zdaňovanej činnosti fakulta zaznamenala v celkovej výške 33 9871 Eur. Je to 

nepatrný nárast oproti roku 2018 o reálnu čistku 2 171 Eur. 

Náklady za rok 2019 fakulta zaznamenala v celkovej výške 5 681 989,63 Eur. V porovnaní 

s rokom 2018 zaznamenala fakulta celkovo vyššie náklady, a to v celkovej výške 413 932 

Eur. Zvýšenie nákladov oproti sledovanému obdobiu roka 2018 boli odrazom legislatívnych 

zmien týkajúcich sa výšky minimálnej mzdy, zmeny týkajúce sa zvyšovania tarifných platov 

zamestnancov, štipendií interných doktorandov a odvodov do fondov. V neposlednom rade 

to bolo aj zvýšenie cien energií. 

Fakulta zaznamenala pokles nákladov v cestovných náhradách. Oproti roku 2018 fakulta 

zaznamenala pokles nákladov vo výške 17 593 Eur. Naopak, najvyšší nárast nákladov 

zaznamenala na mzdách. Oproti roku 2018 vykazuje nárast čerpania mzdových prostriedkov 

o sumu 308 500 Eur a zákonného sociálneho poistenia o 106 981 Eur. Zvýšené náklady 

súviseli so vznikom dvoch nových katedier v roku 2019 a so zabezpečením kvality výučby 

študentov fakulty. 

V roku 2019 fakulta realizovala aj dlho odkladanú rekonštrukciu týkajúcu sa výmeny podláh 

v priestoroch budovy prístavby. Investovala do zlepšovania podmienok práce zamestnancov 

v kanceláriách. Boli zakúpené klimatizačné jednotky do kancelárií zamestnancov, aj 

do zasadačiek katedier. 

Aj v roku 2019 investovala finančné prostriedky do marketingových kampaní, svojimi 

aktivitami sa podieľala na šírení reklamy v oblasti realizácie externej formy štúdia 
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na všetkých stupňoch štúdia. Zamestnanci sa zúčastňovali veľtrhov práce nielen na území 

Slovenskej republiky, ale aj v Českej republike. 

Celkový prehľad nákladov v roku 2019 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím roku 2018 

uvádzame nižšie v tabuľke 36. 

Tabuľka 36: Náklady v roku 2019 a ich porovnanie s rokom 2018 

Položka 2018 2019 

Spotreba materiálu 99 929 € 105 660 € 

- knihy, časopisy a noviny 43 403 € 24 810 € 

- kancelárske potreby a materiál 5 980 € 7 792 € 

- papier 1 895 € 3 756 € 

- pohonné hmoty a ostatný materiál na 
dopravu 

4 294 € 1 968 € 

- čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby 4 534 € 4 596 € 

- stavebný, vodoinštalačný a elektroinštalačný 
materiál 

613 € 1 350 € 

- DHM – prístroje a zariadenia laboratórií, 
výpočtová technika 

18 360 € 29 342 € 

- DHM – nábytok 100 € 1 064 € 

- iné analyticky sledované náklady 19 845 € 24 759 € 

- ostatný materiál 905 € 6 222 € 

Spotreba energie 109 312 € 119 621 € 

- elektrická energia 20 501 € 33 448 € 

- tepelná energia 83 703 € 82 162 € 

- vodné a stočné 5 108 € 4 012 € 

Opravy a udržiavanie 18 547 € 90 354 € 

- opravy a udržiavanie stavieb 5 464 € 77 797 € 

- opravy a udržiavanie strojov, prístrojov, 
zariadení a inventára 

2 386 € 3 118 € 

- opravy a udržiavanie dopravných 
prostriedkov 

6 210 € 1 660 € 

- opravy a udržiavanie prostriedkov IT 680 € 1 151 € 

- údržba a opravy meracej techniky, 
telovýchovných zariadení 

0 € 0 € 
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- iné analyticky sledované náklady 3 649 € 5 434 € 

- ostatná údržba a opravy 158 € 1 194 € 

Cestovné 58 959 € 43 608 € 

- domáce cestovné 7 145 € 6 978 € 

- zahraničné cestovné 51 814 € 36 630 € 

Náklady na reprezentáciu 6 813 € 5 115 € 

Ostatné služby 252 833 €  282 765 € 

- prenájom priestorov 5 840 € 8 064 € 

- vložné na konferencie 52 652 € 480 € 

- ďalšie vzdelávanie zamestnancov 45 € 56 277 € 

- telefón, fax 10 089 € 201 € 

- počítačové siete a prenosy údajov 4 727 € 9 093 € 

- poštovné 6 581 € 11 252 € 

- odvoz odpadu 6 863 € 6 226 € 

- revízie zariadení 7 665 € 276 € 

- dopravné služby 292 € 252 € 

- iné analyticky sledované náklady 158 079 € 171 € 

- drobný nehmotný majetok 0 € 10 838 € 

- ostatné služby 0 € 179 635 € 

Mzdové náklady 2 869 940 €  317 8440 € 

 - mzdy  2 691 406 € 3 017 215 € 

 - OON 178 534 € 161 225 € 

- dohody o vykonaní práce (externí učitelia) 58 093 € 50 447 € 

- dohody o vykonaní práce, dohody o 
pracovnej činnosti 

118 041 € 109 779 € 

- dohody o brigádnickej práci študentov  2 400 € 1 000 € 

Zákonné sociálne poistenie  976 293 € 1 083 274 € 

Ostatné sociálne poistenia 6 675 € 7 140 € 

Zákonné sociálne náklady 83 718 € 92 269 € 

 - tvorba sociálneho fondu 21 652 € 26 402 € 

 - príspevok zamestnancom na stravovanie 56 663 € 58 510 € 

 - zákonné odstupné, odchodné 3 890 € 0 € 

 - náhrada príjmu pri PN 1 513 € 1 175 € 
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- príspevok na rekreácie 0 € 6 183 € 

Ostatné dane a poplatky 31 € 2 923 € 

Ostatné náklady 447 885 € 448 946 € 

- náklady účtovnej skupiny 54 (okrem nákladov 
účtu 549) 

2 970 € 124 € 

- iné ostatné náklady 444 915 € 448 823 € 

 - štipendiá doktorandov 79 005 € 107 371 € 

 - bankové poplatky 2 789 € 1 708 € 

 - poistné náklady (havarijné, majetok) 1 647 € 1 039 € 

 - štipendiá z vlastných zdrojov 600 € 300 € 

 - iné analyticky sledované náklady 93 729 € 105 959 € 

 - ostatné iné náklady 267 145 € 232 446 € 

Odpisy, predaný majetok a opravné položky 200 149 € 186 001 € 

 - odpisy DN a HM nadobudnutého z 
kapitálových dotácií zo ŠR  

2 582 € 2 480 € 

 - odpisy ostatného DN a HM 5 277 € 3 308 € 

- náklady na tvorbu štipendijného fondu 192 290 € 180 213 € 

- náklady na tvorbu ostatných fondov 0 € 0 V 

Poskytnuté príspevky 2 323 € 2212 

Náklady spolu 5 133 447 €  5 647 698 € 

Náklady v zdaňovanej činnosti predstavovali v roku 2019 celkovú čiastku 34 634 Eur. V roku 

2019 náklady evidovala fakulta prevažne spojené s údržbou parkoviska pred budovou 

na ulici Odbojárov 10. Ostatné náklady v zdaňovanej činnosti súviseli s organizáciou Beánie 

fakulty, kde aj výnosy vyplývajúce s uzatvorených zmlúv boli evidované v účtovníctve 

fakulty. 

Z analýzy výsledkov hospodárenia vyplýva, že najväčšími položkami vo výdavkovej, resp. 

nákladovej časti boli náklady na mzdy zamestnancov a zákonné odvody, náklady 

na doplnenie knižničného fondu a náklady na zabezpečenie úhrad poplatkov na konferencie. 

Fakulta dlhodobo podporuje pedagogických zamestnancov vo vedecko-výskumnej činnosti, 

a ich publikačnej činnosti. 

V priebehu minulých rokov fakulta investovala svoje nedotačné zdroje na rekonštrukcie 

a opravy, ktoré mali zabezpečiť zníženie nákladov za energie. Ako vyplýva z analýzy 

nákladov v roku 2019 sa fakulte podarilo znížiť náklady na cestovné výdavky. 
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V snahe dosiahnuť čo najväčšiu podporu pre zamestnancov fakulty v rámci vedecko-

výskumnej, resp., publikačnej činnosti, fakulta zabezpečovala náklady aj zo svojich 

nedotačných zdrojov nielen pedagogických zamestnancov, ale aj študentov doktorandského 

štúdia, ktorí sa v uplynulom roku aktívne podieľali na publikačnej činnosti. Fakulta hradila 

zo svojich nedotačných zdrojov aj štipendiá interných doktorandov. 

V roku 2019 fakulta získala finančné prostriedky aj zo zahraničných grantov. Oproti roku 

2018, kedy neevidovala príjem grantových prostriedkov, je to mierne zlepšenie, v ktorom 

chce aj naďalej pokračovať. 

Fakulta bude aj naďalej podporovať svojimi nedotačnými prostriedkami zamestnancov, ktorí 

podávajú žiadosti o tuzemské a zahraničné granty, kde vidí do budúcna ďalšie využívanie 

alternatívnych spôsobov zabezpečovania finančných prostriedkov na vlastnú činnosť. 
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Rozvoj a kvalita 

Ľudské zdroje 

Zabezpečenie kvality pedagogickej činnosti na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia 

i kvality vedecko-výskumnej činnosti nie je možné bez odborného a kvalifikačného rastu 

jednotlivých pracovníkov a bez optimalizácie a vývoja kvalifikačnej štruktúry. Fakulta 

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. Všetky študijné programy na fakulte sú garantované 

vysokoškolskými učiteľmi zamestnanými na fakulte na ustanovený týždenný pracovný čas. 

Fakulta zamestnávala k 31. októbru 2019 spolu 71 učiteľov na ustanovený týždenný 

pracovný čas, 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. 

Tabuľka 37: Prehľad počtu vysokoškolských učiteľov podľa štruktúry na fakulte k 31. 10. 2019 

 Počet 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 

Tabuľka 38: Prehľad počtu zamestnancov podľa štruktúry na fakulte k 31. 10. 2019 

 

Priemerný evidenčný 
počet zam./prepoč. za rok 

2019 

Priemerný evidenčný 
počet zam./prepoč. za rok 

2018 

Vysoká škola celkom 141,3 140,4 

Z toho   

VŠ učitelia s funkčným 
zaradením v tom: 

74,9 76,1 

Profesori 10,6 8,8 

Docenti 19,8 22,6 
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Odborní asistenti 40,6 40,9 

Asistenti 1,8 2,1 

Lektori 2,1 1,7 

Nepedagogickí zamestnanci 
spolu 

55,1 53,2 

Administratívni zamestnanci 30,3 28,7 

Odborní zamestnanci 8,9 8,7 

Prevádzkoví zamestnanci 15,9 15,8 

Výskum a vývoj 11,3 11,1 

Z toho výskumní pracovníci 
s VŠ vzdelaním 

11,3 11,1 

Tabuľka 39: Štruktúra vysokoškolských učiteľov na fakulte k 31. 10. 2019 

Dosiahnutý 
vek 

profesori 
spolu 

z toho 
ženy 

docenti 
spolu 

z toho 
ženy 

Odborní 
asistenti 

z toho 
ženy 

25-29 0 0 0 0 5 3 

30-34 0 0 1 0 5 3 

35-39 0 0 3 3 15 9 

40-44 1 1 4 2 7 2 

45-49 1 0 3 2 3 2 

50-54 2 1 2 2 2 0 

55-59 0 0 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 výberové konania na miesto docenta, KEF – 

1, KIS – 1, KSP – 1). 

• Počet vypísaných výberových konaní na obsadenie pracovného miesta odborný 

asistent celkovo a podľa katedier v roku 2019 (12 výberových konaní, KIS – 6, KSP – 

2, KEF – 1, KMAR – 2, KKM – 1). 

• Počet výskumných pracovníkov v roku 2019 – celkovo 4 výberové konania.  
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Riadenie kvality 

Rada pre kvalitu FM UK je poradným orgánom dekana fakulty pre zabezpečenie 

a hodnotenie vnútorného systému v oblasti zabezpečovania kvality poskytovaného 

vysokoškolského vzdelávania, výskumu ako aj kvality riadenia fakulty v súlade so zákonom 

č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene 

a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vnútorným predpisom 

č. 15/2014 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave – Pravidlá zabezpečenia 

kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na UK v Bratislave. 

Rada pre kvalitu FM UK v Bratislave vznikla z poverenia predsedníčky Rady kvality 

Univerzity Komenského, prorektorky pre rozvoj a kvalitu UK prof. Štvrtinovej, pričom bola 

zriadená Rozhodnutím dekana FM UK v Bratislave o zriadení Rady pre kvalitu Fakulty 

managementu UK zo dňa 22. mája 2019. Ustanovujúce zasadnutie Rady pre kvalitu FM UK 

sa uskutočnilo za prítomnosti prorektorky pre rozvoj a kvalitu UK, prof. Štvrtinovej a dekana 

fakulty, prof. Greguša dňa 17. júna 2019. 

Zloženie Rady pre kvalitu FM UK 

Predseda: 

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD., prodekan pre kvalitu FM UK 

Členovia: 

doc. Ing. Ján Papula, PhD., prodekan pre štúdium a vzťahy s verejnosťou FM UK 

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci UK 

Mgr. Lucia Husenicová, študentka 3. stupňa vysokoškolského štúdia na FM UK 

Tajomníčka: 

Mgr. Lucia Kohnová PhD., odborná asistentka na FM UK 

Členmi Rady pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave za Fakultu managementu UK 

sú prof. Štarchoň a doc. Papula. 

Pôsobenie Rady pre kvalitu FM UK upravuje Štatút Rady pre kvalitu Fakulty managementu 

Univerzity Komenského v Bratislave (Vnútorný predpis č. 4/2019), ktorý schválil dekan 

FM UK dňa 20. augusta 2019 s účinnosťou od 1. septembra 2019. Rokovací poriadok Rady 
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pre kvalitu Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave schválila RK FM UK 

dňa 9. októbra 2019, pričom nadobudol účinnosť dňa 10. októbra 2019. 

Rada pre kvalitu FM UK participovala na príprave Hodnotiacej správy o plnení kritérií 

na zabezpečovanie kvality Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá bola zameraná 

na zmapovanie procesov implementácie vnútorného systému kvality na úrovni univerzity 

a na úrovni jednotlivých fakúlt. Na úrovni fakulty bolo zmapované plnenie ukazovateľov 

v zmysle Príručky kvality UK pre oblasti Vzdelávanie, Veda a výskum a Riadenie a zároveň 

na úrovni fakulty realizovaný monitoring plnenia strategických cieľov dlhodobého zámeru 

rozvoja UK na obdobie rokov 2014 až 2024 a aktualizovaného dlhodobého zámeru UK 

na obdobie rokov 2018 a 2019. 

Rada pre kvalitu FM UK v súlade s verejným pripomienkovaním materiálu „Návrh 

akreditačných štandardov“ zverejnenom na webovom sídle Slovenskej akreditačnej 

agentúry pre vysoké školstvo spracovala pripomienky akademickej obce fakulty ako 

východisko pre finálne stanovisko Rady pre kvalitu UK koordinovane s ďalšími fakultami 

univerzity. Návrh sa dotýka tak štandardov vnútorného systému zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania, ako aj štandardov pre študijné programy a štandardov 

pre habilitačné konanie a inauguračné konanie.  

Členovia Rady pre kvalitu FM UK, prof. Štarchoň a doc. Papula absolvovali školenie Systém 

manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a 

skúšobníctvo SR. Dekan fakulty, predseda Rady pre kvalitu FM UK a doc. Papula sa dňa 

6. júna 2019 zúčastnili konferencie o kvalite vysokoškolského vzdelávania Kvalita 

vysokoškolského vzdelávania z rôznych uhlov pohľadu. Organizátorom konferencie bola 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo v spolupráci s Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, reprezentáciami vysokých škôl a Univerzitou 

Komenského v Bratislave. Prezentácie návrhu akreditačných štandardov Slovenskej 

akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo na Ekonomickej univerzity v Bratislave sa dňa 

30. októbra 2019 zúčastnili prof. Štarchoň a doc. Gubíniová. 

Rada pre kvalitu FM UK iniciovala zisťovanie spokojnosti zamestnancov fakulty, pričom 

na základe uznesenia prijatého na jej zasadnutí dňa 9. októbra 2019 vypracovala 

elektronickú verziu dotazníka zamestnaneckej ankety. Za realizáciu výskumu a spracovanie 

výsledkov zodpovedal predseda Rady pre kvalitu FM UK. Anonymný dotazník mohli 

zamestnanci fakulty vyplniť v termíne od 19. decembra 2019 do 15. januára 2020. Dotazník 

pozostával z 20 otázok, v rámci ktorých mohli respondenti vyjadriť svoje postoje, názory 

a odporúčania. Dotazník vyplnilo celkovo 57 zamestnancov. Názory a pripomienky 

respondentov – interných zamestnancov fakulty budú tvoriť východisko pre konkrétne 
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aktivity zamerané na zvyšovanie ich spokojnosti so zamestnaním a pozitívneho postoja 

k práci, ako aj ich vlastnej angažovanosti na zlepšovaní kvality výsledkov fakulty a jej 

vlastnej výkonnosti. 
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Študentská anketa 

Právo, ktoré študentovi vyplýva z ustanovenia § 70 ods. 1 písm. h) zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. aspoň 

raz ročne mať možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite výučby 

a o učiteľoch fakulta zabezpečuje systematickým zberom a vyhodnocovaním dát 

o spokojnosti študentov. Aj v roku 2019 sa uskutočnil prieskum vnímania kvality štúdia 

a poskytovaných služieb študentom na fakulte, a to v mesiacoch máj a jún 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 fakulte 

a týkajúcu sa šírenia (pozitívnych) referencií v priestore sociálnych sietí a opätovného 

rozhodnutia ísť študovať na fakultu, dá sa teda konštatovať, že respondenti sú spokojní 

s výberom fakulty, čo potvrdzujú aj ich ostatné odpovede v tejto otázke. 
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Tabuľka 40: Postoj respondentov – študentov bakalárskeho stupňa štúdia v dennej forme k fakulte 

 

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“. 

Tabuľka 41: Hodnotenie úrovne kvality a zabezpečovania materiálno-technického zabezpečenia 
štúdia z pohľadu respondentov – študentov bakalárskeho stupňa štúdia v dennej forme 

 

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“. 
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Tabuľka 42: Hodnotenie úrovne vzdelávacieho procesu z pohľadu respondentov – študentov 

bakalárskeho stupňa štúdia v dennej forme 

 

Ďalšia otázka 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“. 

Tabuľka 43: Hodnotenie úrovne zapojenia partnerov z externého prostredia z pohľadu respondentov 

– študentov bakalárskeho stupňa štúdia v dennej forme 

 

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“. 
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Tabuľka 44: Hodnotenie možnosti zapojenia sa do študentských a mimoškolských aktivít z pohľadu 

respondentov – študentov bakalárskeho stupňa štúdia v dennej forme 

 

Predmetom predposlednej otázky bola snaha o objektívne zhodnotenie trinástich schopností 

a zručností, ktoré študenti nadobudli vďaka štúdiu na fakulte. 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“. 

Tabuľka 45: Hodnotenie nadobudnutých schopností a zručností získané štúdiom na fakulte 
z pohľadu respondentov – študentov bakalárskeho stupňa štúdia v dennej forme 
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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). Respondenti chcú aj po skončení 

bakalárskeho stupňa štúdia udržiavať a naďalej rozvíjať vzťahy s viac než 30 percentami 

spolužiakov z ročníka. 

Tabuľka 46: Hodnotenie kvality vybudovaných vzťahov medzi spolužiakmi z pohľadu respondentov – 
študentov bakalárskeho stupňa štúdia v dennej forme 

 

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“. 

Tabuľka 47: Postoj respondentov – študentov bakalárskeho stupňa štúdia v externej forme k fakulte 
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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“. 

Tabuľka 48: Hodnotenie úrovne kvality a zabezpečovania materiálno-technického zabezpečenia 
štúdia z pohľadu respondentov – študentov bakalárskeho stupňa štúdia v externej forme 

 

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“. 

Tabuľka 49: Hodnotenie úrovne vzdelávacieho procesu z pohľadu respondentov – študentov 
bakalárskeho stupňa štúdia v externej forme 
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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. 

Tabuľka 50: Zotrvanie alebo zmena zamestnania po skončení bakalárskeho stupňa štúdia z pohľadu 
respondentov – študentov bakalárskeho stupňa štúdia v externej forme 

 

Predmetom predposlednej otázky bola snaha o objektívne zhodnotenie trinástich schopností 

a zručností, ktoré študenti nadobudli vďaka štúdiu na fakulte. 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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Tabuľka 51: Hodnotenie nadobudnutých schopností a zručností získané štúdiom na fakulte 

z pohľadu respondentov – študentov bakalárskeho stupňa štúdia v externej forme 

 

V poslednej otázke sa hodnotil počet spolužiakov, s ktorými má respondent vybudovaný 

nejaký typ vzťahu, ktorý má v záujme udržiavať a rozvíjať aj po skončení bakalárskeho 

stupňa štúdia. Táto otázka nehodnotí primárne kvalitu poskytovaného vzdelávania, avšak aj 

v rámci vzdelávacích služieb sa „zákazníci“ (v tomto prípade študenti) navzájom ovplyvňujú 

a do veľkej miery ovplyvňujú aj výsledný efekt v rámci kvality poskytovaného vzdelávania. 

Študenti mali zhodnotiť uvedený počet percentom z ročníka, ktorého je študentom (škála 

od 1 do 10 znamená v percentách od 10 percent do 100 percent). Respondenti chcú aj 

po skončení bakalárskeho stupňa štúdia udržiavať a naďalej rozvíjať vzťahy s viac než 

26 percentami spolužiakov z ročníka. 

Tabuľka 52: Hodnotenie kvality vybudovaných vzťahov medzi spolužiakmi z pohľadu respondentov – 
študentov bakalárskeho stupňa štúdia v externej forme 

 

Záverom je potrebné poukázať na významnú skutočnosť, že pri komparácii hodnotenia 

študentského vnímania kvality štúdia a poskytovaných služieb na fakulte 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 mierne pozitívnejšie. 

Je preto možné konštatovať, že obe formy štúdia sú rovnocenné a zo strany vedenia fakulty, 

pedagógov, administratívnych pracovníkov je im venovaná identická, náležitá pozornosť. 
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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“. 

Tabuľka 53: Postoj respondentov – študentov magisterského stupňa štúdia v dennej forme k fakulte 

 

Ďalšia otázka hodnotila sadu tvrdení týkajúcu sa hodnotenia úrovne kvality 

a zabezpečovania materiálno-technického zabezpečenia štúdia (prostredie školy z hľadiska 

interiéru a exteriéru, vybavenie posluchární, stravovacie služby v priestoroch budovy, 

knižničné služby, internetové, resp. elektronické služby, služby poskytované predovšetkým 

študijným oddelením – poskytovanie informácií týkajúcich sa študijných povinností 

a organizácie štúdia, služby poskytované študentom týkajúce sa doplnkových, záujmových 

a mimoškolských aktivít). Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5, 

pričom 1 znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“. 
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Tabuľka 54: Hodnotenie úrovne kvality a zabezpečovania materiálno-technického zabezpečenia 

štúdia z pohľadu respondentov – študentov magisterského stupňa štúdia v dennej forme 

 

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“. 

Tabuľka 55: Hodnotenie úrovne vzdelávacieho procesu z pohľadu respondentov – študentov 
magisterského stupňa štúdia v dennej forme 

 

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 prostredníctvom bloku povinne voliteľných 

predmetov). Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5, pričom 1 

znamenala odpoveď „áno, úplne“ a 5 „nie“. 
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Tabuľka 56: Spokojnosť respondentov – študentov magisterského stupňa štúdia v dennej forme so 

zvolenou špecializáciou 

 

Ďalšia otázka skúmala úroveň partnerstiev s externými inštitúciami (prednášatelia z praxe, 

praktické aspekty obohacujúce teoretické poznatky), ktorých cieľom je kvalitatívne obohatiť 

štúdium. Otázka pozostávala z troch tvrdení, pričom jedným z nich bola aj ponuka, možnosti 

a podpora študijných pobytov v zahraničí (predovšetkým Erasmus+). Študenti mali ohodnotiť 

uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5, pričom 1 znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 

„zlé“. 

Tabuľka 57: Hodnotenie úrovne zapojenia partnerov z externého prostredia z pohľadu respondentov 

– študentov magisterského stupňa štúdia v dennej forme 

 

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. 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. 

Tabuľka 58: Hodnotenie možností v priebehu magisterského stupňa štúdia nadobudnúť praktické 
skúsenosti z pohľadu respondentov – študentov magisterského stupňa štúdia v dennej 

forme 

 

Otázka, ktorá bezprostredne nadväzovala na predchádzajúce, sa týkala získania 

pracovných skúseností, avšak s akcentom na zvolený blok (špecializáciu) na magisterskom 
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stupni štúdia. 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. 

Tabuľka 59: Hodnotenie možností nadobudnúť praktické skúsenosti s ohľadom na zvolenú 
špecializáciu na magisterskom stupni štúdia z pohľadu respondentov – študentov 
magisterského stupňa štúdia v dennej forme 

 

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 percent) 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 

desať respondentov (reprezentujúcich päť percent) uviedlo, že majú vlastný podnikateľský 

nápad, resp. vlastnú podnikateľskú činnosť, aj keď tento počet respondentov by mohol 

vykazovať vyššiu hodnotu. 

Tabuľka 60: Zotrvanie alebo zmena zamestnania po skončení magisterského stupňa štúdia 
z pohľadu respondentov – študentov magisterského stupňa štúdia v dennej forme 

 

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 
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a externých spolupracovníkov). Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1 

po 5, pričom 1 znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“. 

Tabuľka 61: Hodnotenie možnosti zapojenia sa do študentských a mimoškolských aktivít z pohľadu 
respondentov – študentov magisterského stupňa štúdia v dennej forme 

 

Predmetom predposlednej otázky bola snaha o objektívne zhodnotenie trinástich schopností 

a zručností, ktoré študenti nadobudli vďaka štúdiu na fakulte. 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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Tabuľka 62: Hodnotenie nadobudnutých schopností a zručností získané štúdiom na fakulte 

z pohľadu respondentov – študentov magisterského stupňa štúdia v dennej forme 

 

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. 

Tabuľka 63: Hodnotenie kvality vybudovaných vzťahov medzi spolužiakmi z pohľadu respondentov – 

študentov magisterského stupňa štúdia v dennej forme 

 

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 
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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“. 

Tabuľka 64: Postoj respondentov – študentov magisterského stupňa štúdia v externej forme k fakulte 

 

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“. 

Tabuľka 65: Hodnotenie úrovne kvality a zabezpečovania materiálno-technického zabezpečenia 
štúdia z pohľadu respondentov – študentov magisterského stupňa štúdia v externej 
forme 

 

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, 
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povinne voliteľných a výberových). Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici 

od 1 po 5, pričom 1 znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“. 

Tabuľka 66: Hodnotenie úrovne vzdelávacieho procesu z pohľadu respondentov – študentov 
magisterského stupňa štúdia v externej forme 

 

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“. 

Tabuľka 67: Spokojnosť respondentov – študentov magisterského stupňa štúdia v externej forme 
so zvolenou špecializáciou 

 

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. 

Tabuľka 68: Hodnotenie možností v priebehu magisterského stupňa štúdia nadobudnúť praktické 
skúsenosti z pohľadu respondentov – študentov magisterského stupňa štúdia v externej 

forme 
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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 percent), 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. 

Tabuľka 69: Zotrvanie alebo zmena zamestnania po skončení bakalárskeho stupňa štúdia z pohľadu 

respondentov – študentov magisterského stupňa štúdia v externej forme 

 

Predmetom nasledujúcej otázky bola snaha o objektívne zhodnotenie trinástich schopností 

a zručností, ktoré študenti nadobudli vďaka štúdiu na fakulte. Medzi schopnosti a zručnosti 

boli zaradené tie, ktoré sú pre manažérov na rôznych úrovniach riadenia v súčasnosti 

najviac aktuálne (schopnosť uvažovať a učiť sa; schopnosť argumentovať a presviedčať, 

resp. asertivita v komunikácii; schopnosť samostatného štúdia, resp. vyhľadávanie zdrojov 

nad rámec povinnej literatúry; kritické myslenie, resp. schopnosť spochybňovať, preverovať, 

nepodliehať prvému dojmu; kreativita a kreatívne myslenie; analytické myslenie, resp. 

zachytiť, štruktúrovať a pochopiť informácie; schopnosť zhodnotiť situáciu – komplexne, 

na základe syntézy viacerých faktorov; logika, logické myslenie; technologické a IT 

zručnosti, práca s rôznym špecifickým hardvérom a softvérom; tímová práca, resp. 

kooperatívnosť; prezentačné alebo komunikačné zručnosti; zákaznícka orientácia, 

schopnosť pochopiť zákazníka, resp. empatia, vnímanie kontextu a manažment času 

a úloh). Respondenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5, pričom 1 

znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“. 
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Tabuľka 70: Hodnotenie nadobudnutých schopností a zručností získané štúdiom na fakulte 

z pohľadu respondentov – študentov magisterského stupňa štúdia v externej forme 

 

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). 

Tabuľka 71: Hodnotenie kvality vybudovaných vzťahov medzi spolužiakmi z pohľadu respondentov – 
študentov magisterského stupňa štúdia v externej forme 

 

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 fakulte (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 fakulty v porovnaní s inými 
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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 možnosti a ich percentuálny výskyt v odpovediach respondentov je možné vyčítať 

z nasledujúcej tabuľky. 

Tabuľka 72: Faktory ovplyvňujúce pokračovanie na magisterskom stupni štúdia po ukončení 
bakalárskeho stupňa štúdia na fakulte z pohľadu respondentov – študentov 
magisterského stupňa štúdia v externej forme 

 

Záverom je potrebné poukázať na významnú skutočnosť, že pri komparácii hodnotenia 

študentského vnímania kvality štúdia a poskytovaných služieb na fakulte 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. 

Napriek pomerne silnej a neustále narastajúcej konkurencii v študijnom odbore Ekonómia a 

manažment si fakulta udržuje významnú pozíciu, a to nielen podľa dosahovaného podielu 

na trhu, ale najmä hodnotením kvality jej výkonov. Ako príklad je možné uviesť i skutočnosť, 

že fakulta 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. 
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Tabuľka 73: Prehľad Eduniversal – Dean’s Recommendation Rate za obdobie rokov 2014 až 2019 

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. 
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Informačné technológie 

V roku 2017 začala univerzita v rámci projektu „Kvalitné a moderné služby pre vzdelávanie 

a administratívu na UK: budovanie a podpora pre fungovanie informačných systémov“ 

budovať jednotné celouniverzitné telefónne riešenie založené na technológií VoIP („Voice 

over Internet Protocol“, teda telefonovanie cez internet). Na celej univerzite sa využíva 

riešenie, postavené na kombinácii voľne dostupných technológií a vlastného vývoja. 

Celkové prevádzkové náklady na poskytovanie telekomunikačných služieb tak výrazne 

klesajú v porovnaní so stavom, kedy každá fakulta prevádzkovala vlastné riešenie. Každý 

zamestnanec a doktorand má v celouniverzitnom riešení nastavený finančný limit, ktorý 

smie v rámci pracovných povinností pretelefonovať. 

Z hľadiska vybavenosti fakulty uvádzame počty počítačov v učebniach (150 počítačov 

v šiestich učebniach): 

• Operačný systém: Windows 10 Enterprise. 

• Softvér: Microsoft Office 2019, Microsoft Project 2019, Microsoft Visio 2019, 

Macromedia Flash 8, Corel Draw X8, Wolfram Mathematica 12, SPSS v.25, SAP, 

Microsoft Expression 4, SAS. 

• Virtualizačné nástroje: Vmware Player (Linux, SAS, siete a pod.). 

Pedagogickí pracovníci majú k dispozícii 125 počítačov. 

• Operačný systém: Windows 10 Enterprise. 

• Softvér: Microsoft Office 2019. 

V každej posluchárni je prezentačný počítač (14 posluchárni). 

Počítače pripojené k prezentačnej technike (projektor). 

• Operačný systém: Windows 10 Enterprise. 

• Softvér: Microsoft Office 2019. 

Počet počítačov vo fakultnej knižnici: 8 počítačov. 

Počítače slúžiace na prehľadávanie knižničných elektronických katalógov, skener. 

• Operačný systém: Windows 10 Enterprise. 

• Softvér: Microsoft Office 2019. 

Počet serverov: 8 serverov. 

Služby: 



S. 92 
 

Informačné technológie  
   

 

• Cloudové riešenie Office 365, 50 GB e-mailová schránka pre každého používateľa, 

teda študenta, učiteľa aj zamestnanca fakulty. Osobné úložisko 1 TB pre každého 

používateľa. Sharepoint ako knižnica dokumentov. Komunikačné služby MS Teams 

• WIFI s prístupom pre všetkých používateľov v celej budove (Eduroam). 

E-learningový systém na báze LMS iSmart s vytvorenými kontami pre všetkých študentov 

a učiteľov s obsahom všetkých vyučovaných predmetov. V rámci predmetov sú okrem 

študijných materiálov aj diskusné fóra s prístupom a oprávnením zapisovať pre všetkých 

používateľov. 
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Činnosť akademického senátu fakulty 

Činnosť AS FM UK sa v období roka 2019 riadila príslušnými ustanoveniami zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a vnútornými predpismi univerzity a fakulty. V hodnotenom období AS FM UK prerokoval 

dokumenty dôležité pre plnenie úloh fakulty vyplývajúce zo Štatútu FM UK a z jej poslania 

vo vzdelávacom procese vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. 

Zasadnutia senátu 

Riadne zasadnutie AS FM UK sa v roku 2019 uskutočnilo šesťkrát, a to v dňoch 18. februára 

2019, 18. marca 2019, 29. apríla 2019, 13. mája 2019, 30. septembra 2019 a 7. novembra 

2019. Okrem toho bolo v mesiaci jún 2019 uskutočnené hlasovanie per rollam. 

V rámci programu zasadnutí sa pravidelne opakovali body rokovania: otvorenie senátu; 

schválenie programu; informácia predsedu z AS UK a rôzne; na všetkých zasadnutia sa 

zúčastnil aj dekan fakulty, ktorý členov senátu informoval o aktuálnych záležitostiach. 

Ďalšími bodmi rokovania boli: personálne otázky, študijné otázky, ekonomická problematika 

a aktuálne záležitosti. Z každého zasadnutia AS FM UK bola zhotovená zápisnica, ktorá 

bola po zasadnutí zverejnená na webovom sídle fakulty. 

Prijaté uznesenia 

AS FM UK v roku 2019 prijal, okrem schválení programu senátu, spolu 42 uznesení, ktorých 

prehľad nasleduje je uvedený nižšie. 

Zasadnutie AS FM UK dňa 18. februára 2019 

• AS FM UK zvolil prof. RNDr. Michala Greguša, PhD. za kandidáta na dekana FM UK 

na funkčné obdobie od 1. marca 2019 do 28. februára 2023. 

Zasadnutie AS FM UK dňa 18. marca 2019  

• AS FM UK schválil Dodatok č. 1 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Fakulty managementu. 

• AS FM UK schválil návrh dekana na vymenovanie prodekanov na funkčné obdobie 

od 19. marca 2019: 
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• prof. Ing. Anny Pilkovej, PhD., MBA do funkcie prodekanky pre vedu, výskum 

a doktorandské štúdium, 

• prof. Mgr. Petra Štarchoňa, PhD. do funkcie prodekana pre kvalitu, 

• doc. Ing. Jany Kajanovej, PhD. do funkcie prodekanky pre projekty a rozvoj, 

• doc. JUDr. PhDr. Kataríny Gubíniovej, PhD. do funkcie prodekanky pre legislatívu 

a akreditácie, 

• Mgr. Lucie Vilčekovej, PhD. – do funkcie prodekanky pre medzinárodné vzťahy 

• AS FM UK zmenil funkčné obdobie prodekanky pre projekty a rozvoj, doc. Ing. Jany 

Kajanovej PhD. na obdobie od 1. mája 2019 do 30. apríla 2023. (s ohľadom 

na dobiehajúce pôsobenie v AS UK). 

• AS FM UK schválil návrh členstva vo VR FM UK: doc. Ing. Jaroslava Kniežová, PhD.; 

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.; doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD.; 

RNDr. Viliam Čík; prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

• AS FM UK prerokoval správu o vzdelávacej činnosti za rok 2018. 

Zasadnutie AS FM UK dňa 29. apríla 2019 

• AS FM UK schválil kritériá na prijímanie uchádzačov na bakalárske a magisterské 

štúdium na Univerzitu Komenského v Bratislave, Fakultu managementu na 

akademický rok 2020/2021. 

• AS FM UK po zapracovaní pripomienok a úprave názvov predmetov odporúča 

materiál k akreditácii študijného programu aplikovaný digitálny manažment 

v študijnom odbore Manažment uskutočňovaného na Univerzite Komenského 

v Bratislave, Fakulte managementu (1. stupeň štúdia, denná forma štúdia, slovenský 

jazyk) predložiť na schválenie Vedeckej rade FM UK. 

• AS FM UK prerokoval materiál k akreditácii spoločného študijného programu 

v kombinácii študijných odborov Manažment a Právo uskutočňovaného na Univerzite 

Komenského v Bratislave, Fakulte managementu a Univerzite Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulte (1. stupeň štúdia, denná forma štúdia, anglický jazyk). 

• AS FM UK prerokoval harmonogram štúdia na akademický rok 2019/2020. 

• AS FM UK schválil členov volebnej komisie (PhDr. JUDr. Silvia Treľová, PhD., Mgr. 

Eleonóra Beňová, PhD., Mgr. Lucia Kočišová; náhradník: Daniela Ondrušová) 

na všeobecnú voľbu do AS UK a AS FM UK. 

• AS FM UK schválil členstvá vo VR FM UK: 

• obnovené členstvo na ďalšie funkčné obdobie, t. j. od 10. júna 2019 

do 9. júna 2023: prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc.; prof. RNDr. Jozef Komorník, 

DrSc.; prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.; prof. Ing. Jozef Papula, PhD.; prof. 

Ing. Peter Plavčan, PhD.; prof. Ing. Ján Rudy, PhD.; doc. PhDr. Rozália Sulíková, 

PhD.; doc. PhDr. Miroslav Škoda, PhD., 

• nové členstvo na funkčné obdobie od 30. apríla 2019 do 29. apríla 2023: 

doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, PhD. (VŠE Praha); Mgr. Lucia Vilčeková, PhD. 
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• AS FM UK prerokoval správu o vedeckovýskumnej činnosti za rok 2018. 

• AS FM UK schválil doc. RNDr. Michala Greguša, PhD. za zástupcu fakulty do Rady 

vysokých škôl. 

• AS FM UK schválil Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, 

Fakulty managementu. 

Zasadnutie AS FM UK dňa 13. mája 2019 

• AS FM UK prerokoval študijné programy doktorandského štúdia: študijný program 

manažment v študijnom odbore Manažment a študijný program podnikový 

manažment v študijnom odbore Podnikový manažment na akademický rok 

2019/2020. 

• AS FM UK prerokoval harmonogram doktorandského štúdia na akademický rok 

2019/2020. 

• AS FM UK prerokoval študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia 

na akademický rok 2019/2020. 

• AS FM UK prerokoval študijný plán študijného programu manažment značky 

v študijnom odbore Manažment, 1. stupeň, denná forma štúdia. 

• AS FM UK bude prerokovávať per rollam ďalšie navrhované študijné programy 

v študijnom odbore Manažment do termínu 4. júna 2019. 

• AS FM UK schválil výročnú správu o hospodárení Univerzity Komenského, Fakulty 

managementu. 

• AS FM UK schválil rozpis štátnej dotácie na rok 2019 a rozpočet výnosov a nákladov 

na rok 2019. 

• AS FM UK schválil doc. Mgr. Zuzanu Papulovú, PhD. za členku Vedeckej rady FM 

UK. 

Zápisnica z rokovania per rollam AS FM UK zo dňa 4. júna 2019 

• AS FM UK prerokoval per rollam študijný plán študijného programu manažment 

ľudských zdrojov v študijnom odbore Manažment, 1. stupeň, denná forma štúdia, 

slovenský jazyk, anglický jazyk poskytovania. 

• AS FM UK prerokoval per rollam študijný plán študijného programu manažment 

ľudských zdrojov v študijnom odbore Manažment, 2. stupeň, denná forma štúdia, 

slovenský jazyk, anglický jazyk poskytovania. 

• AS FM UK prerokoval per rollam študijný plán študijného programu podnikanie 

v študijnom odbore Manažment, 1. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk, 

anglický jazyk poskytovania. 

• AS FM UK prerokoval per rollam študijný plán študijného programu stratégia 

a podnikanie v študijnom odbore Manažment, 2. stupeň, denná forma štúdia, 

slovenský jazyk, anglický jazyk poskytovania. 
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• AS FM UK prerokoval per rollam študijný plán študijného programu manažment 

značky v študijnom odbore Manažment, 2. stupeň, denná forma štúdia, slovenský 

jazyk, anglický jazyk poskytovania. 

• AS FM UK prerokoval per rollam študijný plán študijného programu manažment 

podnikových financií v študijnom odbore Manažment, 1. stupeň, denná forma štúdia, 

slovenský jazyk, anglický jazyk poskytovania. 

• AS FM UK prerokoval per rollam študijný plán študijného programu finančný 

manažment v študijnom odbore Manažment, 2. stupeň, denná forma štúdia, 

slovenský jazyk, anglický jazyk poskytovania. 

Zasadnutie AS FM UK dňa 30. septembra 2019 

• AS FM UK prerokoval vnútorný predpis o schvaľovaní žiadostí študentov o prestup 

a o prijímacom konaní absolventov vysokoškolského štúdia na magisterské štúdium. 

• AS FM UK neschválil Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Univerzity 

Komenského v Bratislave, Fakulty managementu. 

• AS FM UK prerokoval a schválil udelenie čestného názvu posluchárne nachádzajúcej 

sa v budove Univerzity Komenského, Fakulty managementu na 2. poschodí (pôvodne 

označenej ako poslucháreň č. 2) v znení: Poslucháreň profesora Jozefa Komorníka. 

Zasadnutie AS FM UK dňa 7. novembra 2019 

• AS FM UK zvolil nové predsedníctvo AS FM UK v nasledujúcom zložení: 

• predsedníčka: doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD., 

• podpredseda: za zamestnaneckú časť Mgr. František Olšavský, PhD., 

• podpredsedníčka: za študentskú časť Mgr. Lucia Husenicová, 

• tajomníčka: Mgr. Katarína Rentková, PhD. 

• AS FM UK odsúhlasil, že zapisovateľkou bude Mgr. Katarína Rentková, PhD. 

a overovateľkou bude doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. 

• AS FM UK schválil volebnú komisiu v zložení: doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, 

PhD., Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD. a Bc. Michaela Reichová. 

• AS FM UK schválil aktualizáciu rozpočtu výnosov a nákladov za rok 2019. 

• AS FM UK berie na vedomie návrh akreditačných štandardov. 

• AS FM UK schválil výšku školného a poplatkov pre akademický rok 2020/2021. 

• AS FM UK prerokoval vnútorný predpis smernicu dekana Univerzity Komenského 

v Bratislave, Fakulty managementu, ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti 

o záverečných prácach na prvom a druhom stupni štúdia. 

• AS FM UK schválil Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského 

v Bratislave, Fakulty managementu. 
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• AS FM UK schválil Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského 

v Bratislave, Fakulty managementu. 

Pozvánky na zasadnutia AS FM UK 

Na zasadnutia AS FM UK (ktoré boli verejné) boli pravidelne pozývaní členovia vedenia 

FM UK, prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci UK a tajomníčka FM UK. S ohľadom 

na ukončenie funkčného obdobia pôvodným členom vedenia FM UK v mesiacoch február 

a marec 2019, boli títo v rámci zasadnutí AS FMUK nahradení členmi novozvoleného 

vedenia FM UK. 
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Činnosť akademickej knižnice fakulty 

Činnosť Akademickej knižnice Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu 

(ďalej len „knižnica“ v príslušnom gramatickom tvare) je tradične, už niekoľko rokov, 

orientovaná na zabezpečenie knižnično-informačných služieb študentom, pedagogickým 

a výskumným pracovníkom fakulty a na spoluprácu s Akademickou knižnicou UK 

a ostatnými fakultnými knižnicami pri riešení celouniverzitných knižničných úloh. 

Knižnica v roku 2019 svojimi aktivitami nadviazala na predchádzajúci pozitívny trend. Počet 

prírastkov literatúry v roku 2019 činil 1 523 knižničných jednotiek. Oproti roku 2018 bol 

zaznamenaný pokles o 759 prírastkov. Napriek tomu, že sa jedná o pokles, novinky 

vedeckej a odbornej literatúry z profilových oblastí boli plne pokryté, a takisto bolo plne 

vyhovené potrebám a požiadavkám výučby a výskumu. Celkovo sa na nákup knižničného 

fondu v roku 2019 vynaložil objem finančných prostriedkov v sume 25 446 Eur. 

Počet absenčných výpožičiek vo fakultnej knižnici naďalej rastie. Nárast oproti minulému 

roku predstavuje 1 080 absenčných výpožičiek, čo svedčí o neutíchajúcom záujme čitateľov 

o knižnicu. Prispieva k tomu aj záujem knižnice o dostatočné vnímanie a uspokojovanie 

potrieb čitateľov. Už tretíkrát v histórii knižnica prekročila hranicu 10 tisíc absenčných 

výpožičiek za kalendárny rok. 

Čitateľmi knižnice sú predovšetkým študenti, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci 

fakulty. Počet registrovaných čitateľov vo fakultnej knižnici sa opäť mierne zvýšil. V roku 

2019 mala knižnica 1 552 čitateľov, ktorí využili jej služby. 

Spomedzi služieb knižnice je z pohľadu vedecko-výskumnej činnosti osobitne významný 

prístup k elektronickým informačným zdrojom (EIZ). Medzinárodné EIZ fakulta v súčasnosti 

cez knižnicu nenakupuje. Všetky dostupné EIZ sú zabezpečované cez Akademickú knižnicu 

UK. V rámci projektu NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na 

Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom) univerzita mala počas celého 

roka 2019 prístup k databázam ACM Digital Library (Association for Computing Machinery), 

Knovel, Science Direct, SpringerLink a Wiley. Súčasťou projektu je aj prístup k citačným 

a scientometrickým databázam Web of Science a Scopus. Okrem projektu NISPEZ sú 

niektoré EIZ hradené priamo z finančných prostriedkov univerzity. Takými sú už niekoľko 

rokov napr. databáza časopisov Oxford Journals a kolekcia Arts and Sciences z databázy 

JSTOR. Takisto databázy ProQuest Central, ProQuest Ebook Central Academic Complete, 

a najnovšie aj veľmi užitočná a populárna štatistická databáza Statista, ktorá je jednou 
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z najväčších štatistických a trhových platforiem na svete s prístupom k viac ako 1,5 miliónu 

štatistík, prognóz, dokumentácií a správ z hodnoverných zdrojov. Pridanou hodnotou je 

najmä kombinácia ekonomických údajov, ukazovateľov spotrebiteľského správania, 

prieskumov verejnej mienky a demografických trendov. 

Prístup do databáz je zabezpečený z webového sídla Akademickej knižnice UK, ako aj 

zo stránky knižnice a je – v súlade s podpísanými licenčnými zmluvami – určený výhradne 

pre akademickú obec univerzity. EIZ sprístupňované v rámci projektu NISPEZ sú 

financované Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Výskum 

a vývoj a ich využívanie je určené výhradne pre vedecko-výskumnú komunitu. Zo strany 

akademickej obce je pozitívne hodnotená možnosť pristupovať k databázam aj z počítačov 

mimo univerzity formou tzv. vzdialeného prístupu (na základe identifikácie cez prihlasovacie 

meno a heslo). 

V priebehu mesiaca apríl 2019 knižnica sprístupnila skúšobný prístup do novej databázy 

Statista. Je to jedna z najväčších platforiem ponúkajúcich prístup k štatistikám a dátam 

o svetových trhoch, s prístupom k viac ako 1,5 miliónu štatistík, prognóz, dokumentácií, 

správ a infografík pokrývajúcich množstvo tém, ekonomických údajov, pohľady 

spotrebiteľov, prieskumy verejnej mienky a demografické trendy. Keďže skúšobný prístup 

mal zo strany používateľov veľmi pozitívny ohlas, databáza sa vďaka finančnému 

zabezpečeniu a porozumeniu Akademickej knižnice UK stala pevnou súčasťou ponuky 

externých informačných zdrojov aj pre našich čitateľov. 

Knižnica v roku 2019 spracovala 792 záverečných prác, to zahŕňa bakalárske, diplomové, 

rigorózne ako aj dizertačné práce. 

V dňoch 20. až 22. marca 2019 a následne od 12. do 14. novembra 2019 zorganizovala 

knižnica v spolupráci s dlhoročným dovozcom a vývozcom literatúry, firmou Slovart G. T. G. 

vo svojich knižničných priestoroch výstavu noviniek zahraničnej vedeckej a odbornej 

literatúry, kde si záujemcovia spomedzi pedagógov, doktorandov a študentov mohli prezrieť 

a prelistovať najnovšie novinky zo zahraničných renomovaných vydavateľstiev (Springer, 

Sage, Wiley, Oxford, atď.) a následne ich objednať do knižnice. Obe výstavy mali pozitívny 

ohlas a zúčastnili sa ich zástupcovia z každej katedry. 

Knižnica zároveň uskutočňuje predaj publikácií súčasných, ako aj bývalých pedagógov. 

V ponuke je viac ako 50 titulov pre záujemcov zo strany študentov. 

Pri množstve výpožičiek, ktoré knižnica realizuje, sa vyskytnú aj čitatelia, ktorí nedodržia 

termín, do ktorého majú knihu (absenčne) požičanú. Podľa výpožičného poriadku knižnice 
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za oneskorené výpožičky čitatelia platia sankčné poplatky. V roku 2019 takto čitatelia 

zaplatili na poplatkoch 1 635 EUR, ktoré knižnica odviedla fakulte. 
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Kontaktné informácie 

 

 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

dekan fakulty 

: +421 2 90 21 2001 

: Michal.Gregus@fm.uniba.sk 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu 

 

Odbojárov 10, P. O. BOX 95 

820 05 Bratislava 25 

Slovenská republika 

 

: +421 2 90 21 2001 

: www.fm.uniba.sk 

: www.fakultamanagementu.sk 

: sd@fm.uniba.sk 
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