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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 2020 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. 

Fungovanie akademického prostredia bolo v roku 2020 výrazne ovplyvnené z dôvodu 

protipandemických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19. 

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. 

* * *  

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 2020 

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 7. júna 2021. 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

dekan fakulty 

 

Bratislava, 7. júna 2021 

Výročná správa 

podáva základné 

informácie 

o najdôležitejších 

aktivitách fakulty 

v oblasti 

vzdelávania, 

vedecko-

výskumnej 

činnosti, 

medzinárodnej 

spolupráce, 

hospodárenia, 

personálneho 

rozvoja 

a kvalifikačnej 

štruktúry za rok 

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. 

Fakulta managementu UK chce byť aj naďalej dobrým reprezentantom Univerzity 

Komenského v Bratislave a podporovať jej strategické zámery z pohľadu posilňovania 
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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. Michal Greguš, PhD. 

Prodekani 

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 

prodekanka pre legislatívu a akreditácie 

 

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. 

prodekanka pre projekty a rozvoj 

 

doc. Ing. Ján Papula, PhD. 

prodekan pre štúdium a vzťahy s verejnosťou 

 

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA 

prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium 

 

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. 

prodekan pre kvalitu 

 

Mgr. Lucia Vilčeková. PhD. 

prodekanka pre medzinárodné vzťahy 
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Akademické orgány univerzity 

Zamestnanci fakulty zastávali aj v roku 2020 významné pozície v akademických orgánoch 

univerzity. 

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. 

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

vzdelávanie a sociálne veci. 

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. 

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. 

Prof. Štarchoň je od roku 2020 Právnej 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. 

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 vedeckej rady fakulty: prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

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, CSc., MBA 

8. prof. Ing. Ján RUDY, PhD. 

9. prof. RNDr. Darina SAXUNOVÁ, PhD. 

10. prof. RNDr. Ing. Ľudomír ŠLAHOR, CSc. 

11. prof. Mgr. Peter ŠTARCHOŇ, PhD. 

12. doc. RNDr. Mária BOHDALOVÁ, PhD. 

13. doc. Ing. Milan FEKETE, PhD. 

14. doc. RNDr. Michal GREGUŠ, PhD. 

15. doc. JUDr. PhDr. Katarína GUBÍNIOVÁ, PhD. 

16. doc. Ing. Jana KAJANOVÁ, PhD. 

17. doc. Ing. Jaroslava KNIEŽOVÁ, PhD. 

18. doc. Ing. Gabriela PAJTINKOVÁ BARTÁKOVÁ, PhD. 

19. doc. Ing. Ján PAPULA, PhD. 

20. doc. Mgr. Zuzana PAPULOVÁ, PhD. 

21. doc. PhDr. René PAWERA, PhD. 

22. doc. JUDr. PhDr. Tomáš PERÁČEK, PhD. 

23. doc. PhDr. Paulína STACHOVÁ, PhD. 
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24. doc. RNDr. Iveta STANKOVIČOVÁ, PhD. 

25. doc. PhDr. Rozália SULÍKOVÁ, PhD. 

26. Mgr. Lucia VILČEKOVÁ, PhD. 

 

Externí členovia vedeckej rady fakulty 

1. doc. Mgr. Dagmar CAGÁŇOVÁ, PhD. 

2. RNDr. Viliam ČÍK 

3. prof. Mgr. Tatiana KLUVÁNKOVÁ, PhD. 

4. Ing. Elena KOHÚTIKOVÁ, PhD. 

5. doc. Ing. Mgr. Martin LUKEŠ, Ph.D. 

6. prof. Ing. Viera MARKOVÁ, PhD. 

7. prof. Ing. Peter PLAVČAN, PhD. 

8. doc. PhDr. Miroslav ŠKODA, PhD. 

9. prof. Ing. Róbert ŠTEFKO, Ph.D. 

10. Mgr. Martin ŠUSTER, PhD. 

11. doc. Ing. Monika ZATROCHOVÁ, PhD. 

12. Ing. Peter WEBER 
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Činnosť vedeckej rady fakulty 

Vedecká rada FM UK mala k 31.12.2020 spolu 38 členov. V priebehu roka 2020 bola 

menovaná 1 nová členka (externá). Zároveň boli opätovne menovaní 5 členovia (interní). 

Jednej členke (internej) v priebehu roka zaniklo členstvo a jeden člen (interný) požiadal o 

ukončenie členstva. 

V roku 2020 Vedecká rada FM UK zasadala dvakrát (11.06.2020, 15.10.2020). Dve 

zasadnutia (12.3.2020, 10.12.2020) boli zrušené z dôvodu protipandemických opatrení v 

súvislosti s ochorením COVID-19. 

Zasadnutia Vedeckej rady FM UK boli organizované podľa potreby schvaľovania príslušných 

dokumentov, študijných programov, harmonogramov, vypracovania a schválenia dlhodobého 

zámeru FM UK, v súlade s plánovanými inauguračnými prednáškami a zabezpečením 

priebehu habilitačných konaní. 

Na všetkých zasadnutiach bola Vedecká rada uznášania schopná a pracovala podľa vopred 

schváleného programu zasadnutí v súlade s rokovacím poriadkom Vedeckej rady FM UK. 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 

246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor prebiehali v roku 2020 na FM UK štyri vymenúvacie 

konania a šesť habilitačných konaní na získanie vedecko-pedagogických titulov profesor a 

docent. 

Tabuľka 1: Vymenúvacie a habilitačné konania na FM UK v roku 2020 

Typ konania Interní uchádzači Externí uchádzači Spolu 

Vymenúvacie 1 3 4 

Habilitačné 3 3 6 

 

K 31.12.2020 predniesol inauguračnú prednášku doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD., 

MBA. Vedecká rada FM UK schválila návrh na vymenovanie uchádzača a postúpila ho na 

Vedeckú radu UK. Konanie doc. PaedDr. PhDr. Miroslava Škodu, PhD., MBA presahuje do 

kalendárneho roka 2021. 

Jedno vymenúvacie konanie bolo v roku 2020 zamietnuté rozhodnutím VR UK. Dve 

vymenúvacie konania v roku 2020 boli úspešne ukončené vymenovaním prezidentkou SR - 
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profesorkou bola vymenovaná doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD., a profesorom bol 

vymenovaný doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD. 

Tabuľka 2: Vymenúvacie konania na FM UK v roku 2020 

Uchádzač  Stav konania 

doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. ukončené 

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD. ukončené 

doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD. ukončené 

doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD. prebieha 

 

K 31.12.2020 predniesli habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce: Ing. Jarmila 

Wefersová, PhD.,  Mgr. Jana Fratričová, PhD.,  Ing. Zdenka Kádeková, PhD., Ing. Ingrida 

Košičiarová, PhD. a Mgr. Petra Milošovičová, PhD. Začaté bolo tiež habilitačné konanie Ing. 

Silvie Lorincovej, PhD.  

Tabuľka 3: Habilitačné konania na FM UK v roku 2020 

Uchádzač  Stav konania 

Ing. Jarmila Wefersová, PhD. ukončené 

Mgr. Jana Fratričová, PhD. ukončené 

Ing. Zdenka Kádeková, PhD. ukončené 

Ing. Ingrida Košičiarová, PhD. ukončené 

Mgr. Petra Milošovičová, PhD. prebieha 

Ing. Silvia Lorincová, PhD. prebieha 

 

Konania Mgr. Petry Milošovičovej, PhD. a Ing. Silvie Lorincovej, PhD., začaté v roku 2020, 
presahujú do kalendárneho roka 2021. 
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Štruktúra fakulty 

Pracoviská fakulty 

Úlohu pedagogických a výskumných pracovísk na fakulte plnilo v roku 2020 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 2020 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 2020 riadil a zabezpečoval dekanát fakulty 

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

medzinárodných vzťahov; študijné oddelenie pre denné a externé bakalárske a magisterské 

štúdium; 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 2020 

Etická poradňa pre študentov. 

Údaje o jednotlivých pracoviskách fakulty, ich vedúcich, zamestnancoch, vysokoškolských 

učiteľoch a výskumných pracovníkoch spolu s ich pracovnými adresami boli v roku 2020 

zverejnené v tlačenej verzii Ročenky fakulty (údaje boli platné ku dňu 31. júla 2020), 

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 špecializovanou fakultou na študijný program 

manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment (s výnimkou doktorandského štúdia, 

kde má akreditovaný aj študijný program podnikový manažment v rámci študijného odboru 

Ekonómia a manažment). 

V roku 2020 sa výučba realizovala v rámci akreditovaných študijných programov manažment 

a medzinárodný manažment na bakalárskom i magisterskom stupni štúdia, manažment a 

podnikový manažment na doktorandskom stupni štúdia. Tieto študijné programy sú z hľadiska 

obsahu, štruktúry a kvality kompatibilné s analogickými študijnými programami business fakúlt 

univerzít v hospodársky vyspelých krajinách. 

• 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 súlade so strategickými zámermi a cieľmi fakulty bol aj v roku 2020 z pohľadu ďalších 

perspektív rozvoja bakalárskeho štúdia dôraz kladený na akreditované študijné programy 

manažment a medzinárodný manažment tak, aby ich absolventi: 

• ovládali základy teórie manažmentu, ekonómie, podnikovej ekonomiky, marketingu, 

informačných systémov, účtovníctva, štatistiky, financií, obchodného a pracovného 

práva, podnikania; 

• získali základné poznatky o prístupoch, metódach a technikách a ich uplatňovaní 

vo vyššie uvedených oblastiach; 

• na základe nadobudnutých poznatkov boli schopní pracovať v tímoch, resp. zastávať 

nižšie manažérske pozície alebo pozície manažérov v malých a stredných podnikoch 

v súčasnom náročnom a dynamicky sa meniacom prostredí; 

• boli schopní založiť a riadiť vlastné podnikanie; 

• boli schopní pokračovať v magisterskom štúdiu v študijnom programe manažment, 

resp. medzinárodný manažment. 
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Magisterské štúdium ponúka rôzne špecializácie: Špecializácia Financie, Špecializácia 

Marketing, Špecializácia Personálny manažment, Špecializácia Strategický manažment, 

Špecializácia Manažérska informatika, Špecializácia Manažment IKT projektov. 

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 2020 sa poskytovalo v študijnom programe manažment v 

študijnom odbore Ekonómia a manažment (v dennej a externej forme štúdia) a v študijnom 

programe podnikový manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment (v externej 

forme štúdia). Bol zabezpečovaný rozvoj akreditovaných študijných programov 

doktorandského štúdia manažment a podnikový manažment, zameraných na prípravu 

absolventov schopných zdokonaľovať manažérsku teóriu, a tým prispievať i k zdokonaľovaniu 

manažérskej praxe. Absolventi doktorandského štúdia svojím vedeckým bádaním majú 

predpoklady rozvíjať tak teóriu, ako i prax manažmentu a problematík s tým súvisiacich, majú 

všetky predpoklady zapájať sa do vedeckých bádaní v rámci multikultúrnych a 

medziodborových tímov, sú schopní zastávať rôzne manažérske pozície a riešiť problematiku 

riadenia organizácie tak, aby tým prispievali k zvyšovaniu jej konkurencieschopnosti, sú 

schopní zakladať a rozvíjať podnikanie doma i v zahraničí, a tak prispieť napríklad i k 

znižovaniu miery nezamestnanosti. 

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. 

Tabuľka 4: Počet akreditovaných ŠP na FM UK v roku 2020 

 Študijný program Počet 

Bakalárske 
štúdium 

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

10 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magisterské 
štúdium 

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

10 

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

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

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

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

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

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

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

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

Doktorandské 
štúdium 

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

6 

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

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

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

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

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

 Spolu 26 
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Organizácia štúdia – prijímacie konanie 

Fakulta prijímala v roku 2020 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 2020 v rámci bakalárskeho 

a magisterského stupňa štúdia, ako aj o počte študentov riadne zapísaných k 31. 10. 2020 je 

spracovaný v nižšie uvedených tabuľkách 5 až 8. 

Tabuľka 5: Počet prihlásených a prijatých uchádzačov o bakalársky a magisterský stupeň štúdia 
na fakulte k 31. 10. 2020 

Počet prihlásených 
uchádzačov o štúdium 

2020 2019 
Počet prijatých 
uchádzačov 

2020 2019 

Denné bakalárske štúdium 892 686 
Denné bakalárske 
štúdium 

591 585 

Denné magisterské štúdium 301 346 
Denné magisterské 

štúdium 
239 269 

Externé bakalárske štúdium 280 231 
Externé bakalárske 

štúdium 
258 228 

Externé magisterské štúdium 180 227 
Externé magisterské 
štúdium 

144 219 

Tabuľka 6: Štruktúra zapísaných študentov na štúdium v prvom roku bakalárskeho stupňa štúdia 
v roku 2020 

 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 7: Štruktúra novoprijatých študentov* (občanov SR) na štúdium v prvom roku bakalárskeho 

stupňa štúdia v roku 2020 

 Bakalársky stupeň štúdia – 
denná forma 

Bakalársky stupeň štúdia – 
externá forma 

Celkovo Z toho ženy Celkovo Z toho ženy 

Priamo zo škôl 237 155 17 15 

Z pracovísk a 
odinakadiaľ 

52 17 119 65 

Spolu 289 172 136 80 

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

 

Tabuľka 8: Štruktúra novoprijatých študentov* (občanov SR) na štúdium v prvom roku 
magisterského stupňa štúdia v roku 2020 

 Magisterský stupeň štúdia – 
denná forma 

Magisterský stupeň štúdia – 
externá forma 

Celkovo Z toho ženy Celkovo Z toho ženy 

Priamo zo škôl 171 115 69 40 

Z pracovísk a 
odinakadiaľ 

6 6 28 19 

Spolu 171 121 97 59 

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

 

V tabuľke 9 sú zaznamenané počty riadne zapísaných študentov na štúdium v rámci 

poskytovaných študijných programov v akademickom roku 2020/2021. 

Tabuľka 9: Počet riadne zapísaných študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia 
na fakulte k 31. 10. 2020 

Bakalársky stupeň štúdia – 
denná forma 

966 
Bakalársky stupeň štúdia – 
externá forma 

457 

Magisterský stupeň štúdia – 
denná forma 

481 
Magisterský stupeň štúdia – 
externá forma 

428 
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Doktorandský stupeň štúdia 

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium je v súlade s platnou legislatívou a s 

podmienkami prijatia na štúdium. Prijatí uchádzači v oboch programoch a formách štúdiá 

naplnili stanovené a schválené podmienky/kritériá prijatia na doktorandské štúdium. Ide o: 

hodnotenie predloženého projektu budúcej dizertačnej práce a to jeho kvality a hĺbky 

rozpracovania, úroveň teoretických poznatkov vo vybranej oblasti, jazyková kompetentnosť, 

publikačná činnosť i ďalšia prípadná vedecká a odborná činnosť uchádzača. 

Doktorandské štúdium zahŕňa tri oblasti vzdelávania: a/študenti získavajú počas štúdia 

teoretické poznatky sprostredkovávané profesormi alebo docentmi, resp. odborníkmi z praxe, 

b/ vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť a c/ participujú na pedagogickej  činnosti. 

Podmienkou postupu do ďalšieho roku štúdia je získanie predpísaného minimálneho počtu 

kreditov. 

Tabuľka 10: Počet prijatých a zapísaných študentov na štúdium v prvom roku doktorandského stupňa 
štúdia v roku 2020 

Doktorandský stupeň štúdia – denná forma – občania SR 13 

Doktorandský stupeň štúdia – externá forma – občania SR 10 

Doktorandský stupeň štúdia – externá forma – zahraniční 38 

Celkový počet prijatých študentov na doktorandské štúdium 61 
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Organizácia štúdia – počet a štruktúra študentov 

Aj v roku 2020 zaujímala Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave 

významné postavenie v študijnom odbore manažment na Slovensku. K 31. 10. 2020 bolo na 

FM UK zapísaných 2 571 študentov na akreditovaných študijných programoch na všetkých 

stupňoch štúdia v dennej a externej forme štúdia. Oproti minulému roku tak fakulta 

zaznamenala nárast študentov o 189 študentov. 

Tabuľka 11: Počet študentov v rámci akreditovaných ŠP (Bc., Mgr., PhD.) k 31. 10. 2020 

Denné bakalárske štúdium 966 Externé bakalárske štúdium 457 

Denné magisterské štúdium 481 Externé magisterské štúdium 428 

Denné doktorandské štúdium 30 Externé doktorandské štúdium 179 

Denné štúdium – spolu 1 507 Externé štúdium – spolu 1 064 

Celkový počet študentov 2 571 

 

Doktorand počas svojho štúdia získava kredity predovšetkým za úspešné absolvovanie 

skúšok po absolvovaní študijnej časti, samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy (najčastejšie 

sa jedná o účasť na vedeckých podujatiach domácich i zahraničných, 

autorstvo/spoluautorstvo učebných textov, publikovanie vedeckých článkov, participácia na 

vedeckých projektoch), pedagogickú činnosť, dizertačnú skúšku a obhajobu dizertačnej 

práce. Podmienky priebehu doktorandského štúdia sa riadia jednak vnútro univerzitnými, ako 

aj vnútrofakultnými predpismi, vydanými dekanom FM UK. Prehľad o doktorandskom štúdiu k 

31. 10. 2020 je spracovaný v nasledujúcich tabuľkách. 

 

Tabuľka 12: Počet študentov v rámci akreditovaných študijných programov doktorandského stupňa 
štúdia na fakulte k 31. 10. 2020 

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 

25 9 5 5 27 9 129 14 

Celkový počet študentov doktorandského stupňa štúdia 186 
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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. 2020 

Stupeň štúdia 
Počet na 
FM UK 

Počet na 
UK 

Percentuálny 
podiel 

Bakalársky a magisterský stupeň štúdia 2 332 20 933 11,14 % 

Doktorandský stupeň štúdia 209 1 884 11,09 % 

 

Tabuľka 14: Podiel študentov fakulty na celkovom počte študentov v Slovenskej republike 
k 31. 10. 2020 

Stupeň štúdia 
Počet na 
FM UK 

Počet v SR 
Percentuálny 

podiel 

Bakalársky a magisterský stupeň 
štúdia 

2 332 96 003 2,43% 

Doktorandský stupeň štúdia 209 6 582 3,18% 

 

Tabuľka 15: Počet zahraničných študentov na fakulte a na univerzite na bakalárskom 

a magisterskom stupni štúdia k 31. 10. 2020 

 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 1 220 702 212 124 929 556 160 26 

UK 17 258 11 333 2 636 1 515 2 699 1 812 224 55 

 

Podiel zahraničných študentov FM UK na celkovom počte zahraničných študentov UK v roku 

2020 (k 31. 10. 2020) bol 13,00% (v roku 2019 to bolo 6,32%). Podiel zahraničných študentov 

FM UK na celkovom počte študentov UK na bakalárskom a magisterskom stupni  v roku 2020 

(k 31. 10. 2020) bol 1,86% (v roku 2019 to bolo 0,7%). 
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Počet absolventov doktorandského stupňa štúdia uvádza nižšie uvedená tabuľka 16. 

Tabuľka 16: Počet a štruktúra absolventov doktorandského štúdia v r. 2020 

Počet  

Denné doktorandské štúdium 9 

Externé doktorandské štúdium  12 

Celkový počet doktorandov 21 

 

Tabuľka 17: Prerušené, zanechané alebo neukončené doktorandské štúdium v roku 2020 

Doktorandi SR v r. 2020 prerušenie zanechanie Spolu 

Denní doktorandi 0 1 1 

Externí doktorandi 15 8 23 

Celkom 15 9 24 

 

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 2020 

Absolventi denného 
bakalárskeho stupňa štúdia 

180 
Absolventi externého 
bakalárskeho stupňa štúdia 

89 

Absolventi denného 
magisterského stupňa štúdia 

210 
Absolventi externého 
magisterského stupňa štúdia 

101 

 

Fakulta tiež ponúka absolventom magisterského stupňa štúdia možnosť získať akademický 

titul prostredníctvom rigorózneho konania. Na rigorózne konanie na Fakulte managementu 

UK bolo v roku 2020 prijatých 14 uchádzačov. Po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky 

a obhajobe rigoróznej práce 8 uchádzačov získalo akademický titul PhDr. 

 

Tabuľka 19: Počet absolventov rigorózneho konania v roku 2020 

Absolventi rigorózneho konania v roku 2020 

Spolu  8 
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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. 

Spolupráca s externými subjektmi  

Aj v roku 2020 fakulta využívala sieť partnerstiev a spoluprác s externými subjektmi. Vo 

výučbovom procese boli využívané hosťované online prednášky a semináre s úspešnými 

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

Prenos vedecko-výskumných výsledkov do pedagogického procesu 

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

vedecko-výskumných výsledkov do pedagogického procesu. Ide najmä o využívanie a prenos 

poznatkov z vedecko-výskumných projektov (APVV, VEGA, KEGA, ERASMUS+), ako aj 

ďalších medzinárodné projekty financovaných najmä zo zdrojov EÚ. O zameraní a obsahu 

vedecko-výskumných projektoch 
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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. 

Veľká časť semestra prebiehala online pomocou MS Teams. 

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 2020 vyžívala nasledovné spôsoby, ktorých využívanie zodpovedá 

preferenciám pedagógov: 

• MS Sharepoint, 

• MS Office 365 + OneDrive, 

• E-learning fakulty – voblakoch.sk, 
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• e-maily. 

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 2020/2021 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 2020 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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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 UK 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 UK, ako aj ďalšími domácimi a 

zahraničnými renomovanými partnermi s cieľom podporiť interdisciplinaritu vedecko-

výskumnej činnosti. 

• Udržiavania a prehlbovania pozície národného koordinátora v medzinárodných 

projektoch (napr. GEM, GUESSS), ako aj získavania nových medzinárodných 

projektov, kde FM UK je národným koordinátorom. 

• 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 2020 

Počet podaných projektov vedy a výskumu* 

Výskumné zahraničné grantové schémy 2 

Domáce výskumné granty z verejnej správy 24 

Domáce výskumné granty mimo verejnej správy 0 

Nevýskumné zahraničné projekty 2 

Nevýskumné domáce projekty 3 

Počet získaných projektov vedy a výskumu** 

Výskumné zahraničné grantové schémy 2 

Domáce výskumné granty z verejnej správy 7 

Domáce výskumné granty mimo verejnej správy 0 
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Nevýskumné zahraničné projekty 0 

Nevýskumné domáce projekty 3 

Suma získaných grantových prostriedkov za projekty vedy a výskumu 579 643 € 

Výskumné zahraničné grantové schémy 144 056 € 

Domáce výskumné granty z verejnej správy 373 174 € 

Domáce výskumné granty mimo verejnej správy 3 000 € 

Nevýskumné zahraničné projekty 10 888 € 

Nevýskumné domáce projekty 48 525 € 

Počet medzinárodných projektov, v ktorých je fakulta koordinátorom 3 

* Do úvahy sa berú projekty podané v kalendárnom roku 2020. 

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

roku 2020. 

Počet podaných projektov v roku 2020 oproti predchádzajúcemu roku mierne vzrástol (z 25 

na 30) a to najmä vďaka nárastu podaní projektov na domáce výskumné granty zo zdrojov 

verejnej správy (VEGA, KEGA, APVV). V roku 2020 ostal nezmenený nízky počet podaných 

výskumných projektov v rámci zahraničných výskumných grantov (2), čo možno považovať 

za slabú stránku našich výskumných projektových aktivít.  

Fakulta sa v roku 2020 výrazne zlepšila v počte získaných nových projektov VaV, čo 

nadväzuje na vysoký počet podaných projektov v rokoch 2019 a 2020 (pozn. časť projektov 

získaných v roku 2020 bola podaná ešte v roku 2019). Získaných bolo až 11 nových projektov 

so začiatkom riešenia v roku 2020, z čoho 2 výskumné projekty v rámci zahraničných 

grantových schém, a 7 domácich výskumných grantov z verejnej správy. Zoznam jednotlivých 

získaných projektov VaV je uvedený v Prílohe 1b. 

Medziročne došlo tiež k výraznému nárastu sumy získaných grantových prostriedkov na vedu 

a výskum, a to najmä vďaka dvom získaným výskumným projektom v pozícii koordinátora a 

jednému nevýskumnému projektu, ako aj vďaka získaným grantovým zdrojom na pokračujúce 

projekty. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že na vývoj tohto ukazovateľa vplýva aj samotný 

cash flow projektu, kde začiatok, priebeh či koniec riešenia projektu nemusia plne a 

rovnomerne korešpondovať peňažným tokom pri jeho financovaní. 

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

Konkrétne, fakulta v roku 2020 koordinovala projekty GEM, GUESSS a ENDURANCE. 
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V roku 2020 získala FM UK grantové prostriedky na projekty v celkovej výške 579 643 EUR 

(tabuľka č. 20, 21), čo predstavuje medziročný nárast (o 78,5 % z úrovne 324 692,- EUR 

v roku 2019). Pokiaľ ide o jednotlivé kategórie grantových projektov, výrazný nárast sme 

zaznamenali v zdrojoch získaných zo zahraničných ako aj domácich výskumných grantových 

schém, čo možno považovať za pozitívny trend. Nárast fakulta zaznamenala vo všetkých 

sledovaných kategóriách, s výnimkou zdrojov získaných zo zahraničných nevýskumných 

projektov. 

Tabuľka 21: Získané prostriedky a granty na projekty vedy a výskumu na fakulte v roku 2020 

Kategória grantov 
Suma 

získaných 
prostriedkov 

Domáce výskumné granty z verejných schém 

APVV-19-0581 (prof. Pilková) 21 746 € 

APVV-15-0722 (Dr. Páleník) 38 173 € 

APVV-16-0091 (prof. Remišová) 49 616 € 

APVV-17-0656 (doc. Papula) 68 322 € 

VEGA 1/0647/18 (doc. Kajanová) 3 588 € 

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

005UK-2-1/2021 (Dr. Vilčeková) 150 000 € 

VEGA 1/0737/20 (prof. Štarchoň) 7 803 € 

VEGA 1/0792/20 (doc. Papula) 4 410 € 

VEGA 1/0773/20 (doc. Papulová) 3 067 € 

KEGA 016Eu-4/19 (doc. Miklošík) 3 199 € 

GEM (prof. Pilková) 15 450 € 

GEM EES (doc. Holienka) 7 800 € 

Spolu domáce výskumné granty z verejných schém 373 174 € 

Domáce výskumné granty od iných subjektov 

GEM (prof. Pilková) 3 000 € 

Spolu domáce výskumné granty od iných subjektov 3 000 € 

Zahraničné výskumné granty 

PRESENT (prof. Šoltés) 17 401 € 

TESEUS (doc. Holienka) 6 860 € 

ENDURANCE (doc. Holienka) 118 511 € 
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IDEA (prof. Pilková) 1 284 € 

Spolu zahraničné výskumné granty 144 056 € 

Zahraničné nevýskumné granty 

MYDI (prof. Pilková) 4 534 € 

ARTCademy (prof. Pilková) 6 354 € 

Spolu zahraničné nevýskumné granty 10 888 € 

Domáce nevýskumné granty 

ÚMC/Generali (Dr. Mikuš) 3 305 € 

Férová Nadácia (prof. Štarchoň) 2 500 € 

Férová Nadácia (Dr. Olšavský) 1 500 € 

MS SR (doc. Papula) 42 720 € 

Spolu domáce nevýskumné granty 48 525 € 

Spolu všetky granty 579 643 € 

 

Pedagógovia a výskumní pracovníci fakulty participovali aj na riešení ďalších národných ako 

aj medzinárodných projektov, ktoré v roku 2020 nemali plánované žiadne prijaté finančné 

prostriedky v rámci financovania, resp. ktorých zodpovední riešitelia sú z iných pracovísk, a 

teda financovanie neprebieha cez účty FM UK, prípadne finančné toky prebiehajú len ako 

financovanie nákladov spojených s príslušnými aktivitami cez osobné účty riešiteľov (napr. 

akcie COST). 

Projektové a grantové aktivity v roku 2020 pokračovali v rastúcom trende, ktorý sa už 

priaznivo prejavil aj v počte získaných projektov vedy a výskumu, predovšetkým domácich 

výskumných grantov financovaných z verejnej správy. Fakulta síce udržala počet získaných 

zahraničných výskumných grantov, avšak stále pretrváva potreba zvýšiť aktivitu v tejto oblasti. 

Pozitívny vývoj fakulta zaznamenala aj v celkovom príleve finančných prostriedkov 

z grantových schém zameraných na vedu a výskum, najmä vďaka trom väčším získaným 

projektom (jeden zahraničný výskumný, jeden rozvojový projekt, jeden poradenský projekt pre 

prax), ale aj stabilnému a mierne sa zvyšujúcemu získavaniu prostriedkov na domáce 

výskumné granty z verejnej správy.  
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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 

pracovníkov 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 2020 

Kategórie publikačnej činnosti Počet 

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

65 

Počet vedeckých monografií 4 

Počet vysokoškolských učebníc, skrípt a učebných textov a 
odborných monografií 

5 

 

Z tabuľky č. 22 vyplýva, že medziročne výrazne vzrástol počet indexovaných časopiseckých 

publikácií. Súčasne však došlo k poklesu publikačných aktivít vo zvyšných dvoch sledovaných 

ukazovateľoch. Treba tiež uviesť, že Fakulta podporuje vydávanie 4 časopisov (bližšie o nich 

viď ďalej a v prílohe č. 3), z ktorých dva - Journal of Human Resource Management a 

Marketing Science & Inspirations sú indexované vo viacerých medzinárodných prestížnych 

databázach, pričom proces ich indexácie v ďalších databázach pokračuje. 

Podrobnejší prehľad a dynamika počtu publikácií FM UK v rokoch 2020 a 2019 sú uvedené 

v Tabuľke č. 4. V roku 2020 celkový počet publikácií v porovnaní s rokom 2019 výrazne 



S. 29 
 

Vedecko-výskumná činnosť  
   

 

vzrástol (z 269 na 369), pričom vzrástla aj početnosť kvalitných kategórií publikácií. Zvýšil sa 

počet vedeckých prác v karentovaných časopisoch v zahraničí (z 9 na 39) a vedeckých prác 

v zahraničných časopisoch indexovaných v databázach WoS/Scopus (z 15 na 25). Uvedené 

nárasty boli spôsobené predovšetkým zvýšeným nárastom zamerania pracovníkov fakulty na 

publikovanie v časopisoch s rýchlym publikačným procesom. Ďalej, výrazne narástol počet 

publikácií v neindexovaných vedeckých časopisoch v zahraničí (z 11 na 35) aj doma (z 12 na 

21), čo potvrdzuje priaznivý trend orientácie publikačného úsilia na časopisecké výstupy, a je 

tiež výsledkom intenzívnejšej evidencie publikačnej činnosti zahraničných externých 

doktorandov. Taktiež, zvýšil sa počet publikovaných príspevkoch na domácich vedeckých 

konferenciách (z 21 na 30). Na druhej strane, výrazne poklesol počet vydaných 

vysokoškolských učebníc (spolu domáce a zahraničné z 13 na 4). Napokon, znížil sa aj počet 

publikovaných príspevkoch na zahraničných vedeckých konferenciách (zo 114 na 92), avšak 

napriek špecifikám roku 2020 (najmä obmedzenia cestovania a organizácie hromadných 

podujatí v dôsledku opatrení vyvolaných pandémiou covid-19) možno toto číslo stále 

považovať za vysoké, a to opäť aj vďaka intenzívnejšej evidencii publikácií zahraničných 

externých doktorandov.  

Z pohľadu kategórií podľa ostatnej komplexnej akreditácie fakulta v roku 2020 v rámci 

celkového nárastu množstva publikácií (z 269 v roku 2019 na 368 v roku 2020) zvýšila počet 

publikácií tak v kategóriách A a B (z 163 v roku 2019 na 207 v roku 2020) ako aj v kategóriách 

C a D (zo 106 v roku 2019 na 161 v roku 2020). Zaznamenaný vývoj počtu publikácií 

v kategóriách A a B, resp. C a D spôsobil, že fakulta si mierne zhoršila kvalitatívny profil svojej 

publikačnej činnosti. Podiel publikácií v kategóriách A a B poklesol zo 60,6% na 56,3%. 

Tabuľka 23: Počet výstupov v jednotlivých kategóriách publikačnej činnosti v roku 2020 

Kategórie výstupov 
Počet 

výstupov 

AAA – vedecké monografie – zahraničné 3 

AAB – vedecké monografie – domáce 1 

ACA – vysokoškolské učebnice – zahraničné 1 

ACB – vysokoškolské učebnice – domáce 3 

ADC – vedecké práce v karentovaných časopisoch – zahraničné 39 

ADD – vedecké práce v karentovaných časopisoch – domáce 0 

ADM – vedecké práce v časopisoch WoS/SCOPUS – zahraničné 25 

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

ADE – vedecké práce v ostatných časopisoch – zahraničné 35 
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ADF – vedecké práce v ostatných časopisoch – domáce 21 

AFC – publikované príspevky na vedeckých konferenciách – zahraničné 92 

AFD – publikované príspevky na vedeckých konferenciách – domáce 30 

BCI – skriptá a učebné texty 1 

Ostatné kategórie 116 

Spolu výstupov 368 

 

Tabuľka č. 24 uvádza počet ohlasov na publikácie pracovníkov FM UK (bez ohľadu na rok 

vydania publikácie) získaných v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 a ich dynamiku. Celkový 

počet citácií na publikácie pracovníkov fakulty medziročne vzrástol. Pozitívne je tiež, že tento 

nárast možno pripísať predovšetkým priaznivému vývoju počtu ohlasov kategórií o1 a o2 

(citácie v publikáciách evidovaných v indexoch WoS a Scopus), ktoré sú hodnotnejšie pre 

kvalifikačný rast a sú považované za indikátor medzinárodnej kvality. Mierny pokles bol 

v kategórii zahraničných ohlasov v neindexovaných publikáciách (z 201 na 198), ale naopak 

mierne zvýšenie zaznamenala fakulta v počte ohlasov v domácich publikáciách 

neevidovaných v indexoch (zo 63 na 73). 

Tabuľka 24: Počet ohlasov v jednotlivých kategóriách v roku 2020 

Kategórie ohlasov Počet 

o1 – zahraničné evidované v indexoch 235 

o2 – domáce evidované v indexoch 20 

o3 – zahraničné neevidované v indexoch 198 

o4 – domáce neevidované v indexoch 73 

o5 – recenzie zahraničné 0 

o6 – recenzie domáce 0 

Spolu ohlasov 526 

 

Fakulta managementu podporuje vydávanie troch 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. 

• Journal of Human Resource Management: 
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• periodicita: dve čísla ročne, 

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

EconPapers, Google Scholar, DOAJ. 

• Webstránka: http://www.jhrm.eu/  

• Marketing Science & Inspirations: 

• periodicita: štyri čísla ročne, 

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

Google Scholar, 

• Webstránka: https://msijournal.com/about/. 

• Digital Science Magazine: 

• periodicita: dve čísla ročne. 

• Webstránka: http://www.digitalmag.sk/recenzovany-casopis/. 

• Comenius Management Review (v roku 2020 pozastavený) 

• periodicita: dve čísla ročne, 

• indexovanie: EZB, Ulrichsweb. 

 

Oblasť publikačnej činnosti v zmysle plnenia dlhodobých strategických zámerov fakulty 

vykazuje pretrvávajúci nárast ukazovateľov, a to nielen v početnosti celkovej, ale aj početnosti 

vyššie hodnotených kategórií publikačnej činnosti, či v zachovávaní dobrého pomeru 

publikácií v kategóriách A a B oproti publikáciám v kategóriách C a D. V roku 2020 fakulta 

zaznamenala až štvornásobný nárast počtu publikácií v karentovaných časopisoch, spolu 

s výrazným nárastom ďalších časopiseckých publikácií indexovaných vo WoS a/alebo 

Scopus. Možno to pripísať zvýšenému úsiliu pracovníkov v dôsledku systému motivácie, 

zlepšenej dostupnosti publikačných príležitostí ako aj súladu so všeobecným trendom 

publikovania. Výzvou pre fakultu bude zabezpečiť, aby rastúca kvantita nebola na úkor kvality 

a reputácie. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k nárastu počtu ohlasov, pričom je 

pozitívne, že ho zabezpečil najmä rastúci počet indexovaných citácií (vo WoS a/alebo Scopus) 

predovšetkým v zahraničí. Je to pozitívny trend, pretože fakulta bude musieť čoraz viac 

dokazovať, že výsledky jej tvorivej činnosti vyvolávajú ohlas predovšetkým v externom 

prostredí, a to tak doma ako aj za hranicami Slovenska. Publikačná činnosť je ďalšou 

kľúčovou strategickou oblasťou, ktorá musí pokračovať v pozitívnej dynamike v tých 

publikáciách, ktoré sú rozhodujúce z pohľadu akreditačného, rozpočtového a kariérneho 

rozvoja, a ktoré preukazujú národne aj medzinárodne rešpektovanú úroveň kvality tvorivej 

činnosti fakulty. 

  

http://www.jhrm.eu/
https://msijournal.com/about/
http://www.digitalmag.sk/recenzovany-casopis/
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Vedecké konferencie 

V roku 2020 fakulta (spolu)organizovala nasledovné medzinárodné vedecké resp. vedecko-

odborné konferencie:  

Organizácia kolokvií doktorandov 1. a 2. ročníka (15. a 28.01.2020). 

Spoluorganizácia 9. ročníka fóra Študenti - Podniky – Univerzity v spolupráci s Právnickou 

fakultou UK, Filozofickou fakultou UK a Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom 

(03.03.2020). 

Spolu-organizácia konferencie Dni študentov manažmentu a ekonómie 2020 v spolupráci s 

Asociáciou doktorandov Slovenska, ktorá sa konala pod záštitou dekana fakulty a bola 

rozdelená na Študentskú vedeckú odbornú činnosť a konferenciu doktorandov/doktorandiek 

a mladých vedeckých pracovníkov/pracovníčok (16. – 17.04.2020). 

Spoluorganizácia medzinárodnej vedeckej konferencie GEA (Geo Eco-Eco Agro) 

International Conference, Podgorica, Čierna Hora (28. – 31.5.2020). 

Spolu-organizácia konferencie - PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™ SMART „D I S R U P 

C I A“ v spolupráci s BPUG™ SLOVENSKO, o.z. a Asociáciou doktorandov Slovenska 

(05.06.2020) 

Organizácia medzinárodnej konferencie s názvom „New Challenges for the European Union“, 

ktorá sa konala v Bratislave (23.09.2020). Na konferencii vystúpili viacerí zástupcovia FMUK. 

Organizácia 10. ročníka konferencie zo série Make It Digital s názvom Social Media Masters 

(10. a 12.11.2020). 

V roku 2020 fakulta resp. riešitelia projektov z radov pracovníkov fakulty zorganizovali 

nasledovné vedecké podujatia súvisiace s riešiteľskými prácami projektov VaV: 

Multiplikačné podujatie k projektu ARTcademy, ktoré sa skladalo z dvoch častí a to Právne 

a strategické aspekty podnikania a Digitálne zručnosti (17.9.2020). 

Spoluorganizácia online konferencie na tému Podnikateľské prostredie na Slovensku - Vplyv 

pandémie na podnikanie a nové výzvy do budúcnosti spolu s SBA, ZPS a SŽZ, v rámci 

projektu APVV DIGICROSSGEN (09.12.2020). 
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Vedecko-výskumné aktivity v rámci doktorandského stupňa štúdia 

Súčasťou Dlhodobého zámeru FM UK v oblasti vedy a výskumu sú aj výskumné aktivity 

doktorandského štúdia. V rámci nich si Fakulta stanovila hlavný cieľ: 

rast aktivít doktorandov v oblasti publikačnej činnosti, zapojenia do vedecko-

výskumných projektov ako aj grantov mladých na UK, s dôrazom na zapájanie sa do 

celkových projektových a publikačných aktivít FM UK. 

Tabuľka 25: Prehľad ukazovateľov podľa Dlhodobého zámeru FM UK - Vedecko-výskumné aktivity v 

rámci doktorandského štúdia v roku 2020 

Počet podaných a úspešne získaných grantov mladých 6 podaných 3 pridelené 

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

100,00 % 

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

17,2% 

* 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 danom kalendárnom 
roku, a ich publikácie zaevidované do vykazovacieho obdobia daného roku vrátane 

*** do úvahy sa berú interní doktorandi, ktorí sa zapísali na štúdium do 1. až 3. ročníka v septembri daného 
kalendárneho roka, a zoznam riešiteľov výskumných projektov podľa Správy o vedecko-výskumnej činnosti za daný 
kalendárny rok 

 

V roku 2020 došlo k poklesu počtu doktorandov, ktorí podali granty UK, čím sa analogicky 

znížil aj počet získaných projektov (pozn. ide o ročník Granty UK 2020, ktorého termín 

podania prihlášok bol 31.12.2019 a obdobím riešenia projektov bol kalendárny rok 2020). 

Vzhľadom na počet doktorandov (15 doktorandov v 1. a 2. ročníku na dennej forme štúdia) je 

zrejmé, že fakulta stále má rezervy v týchto aktivitách. 

Všetci interní doktorandi, ktorí absolvovali obhajoby dizertačných prác v roku 2020 plnili 

kritérium na kvalitu publikačnej činnosti stanovené pre doktorandské štúdium. 

Podiel doktorandov zapojených do výskumných projektov riešených na FM UK medziročne 

výraznejšie poklesol. Dôvodom je najmä odchod viacerých doktorandov zapojených do 

projektov po úspešnom ukončení štúdia počas roku 2020 a prijatie väčšieho počtu 

doktorandov, ktorí ešte väčšinou neboli zapojení do projektov. Taktiež, všeobecne môže byť 

dôvodom nezapojenie niektorých školiteľov do projektovej činnosti. 
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Vedecko-výskumné aktivity doktorandov z hľadiska kvality publikačnej činnosti majú 

stabilizovaný charakter. Prínosné pre fakultu je tiež zlepšenie vykazovania publikačnej 

činnosti externých doktorandov. Naopak, slabými stránkami bolo pomalšie zapojenie nových 

doktorandov do projektových aktivít, ako aj nižší počet interných doktorandov zapojených do 

grantov mladých. Boli prijaté opatrenia, ktorých výsledky sa však prejavia až v ďalšom období 

vykazovania. 

V roku 2020 fakulta pokračovala v zavedených inováciách v oblasti projektovej podpory, ako 

aj podpory publikačnej činnosti, pričom tieto aktivity ešte rozšírila, vrátane aktivít smerovaných 

k vyššiemu využitiu potenciálu interných aj externých doktorandov. Tieto podporné aktivity 

považuje fakulta za dôležitú súčasť celkového manažmentu vedecko-výskumnej 

a publikačnej činnosť, ktorá má napomôcť ďalšiemu zvyšovaniu jej kvantity, ako aj 

predovšetkým kvality. 
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Iniciatívy na podporu vedecko-výskumných aktivít 

V roku 2020 dekan FM UK, príslušní prodekani FM UK a Referát vedy a výskumu FM UK 

pokračovali v realizácii viacerých iniciatív zameraných na podporu vedy a výskumu (VaV). Išlo 

najmä o: 

a/ Motivačný systém 

Aj v roku 2020 dekan FM UK prof. Greguš 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. Súčasne bol aplikovaný aj komplexný 

systém hodnotenia výkonnosti, v ktorom bola zaznamenaná aj výkonnosť vo vedecko-

výskumnej oblasti. 

b/ Podpora prípravy a podávania projektov VaV 

Zdôraznenie významu projektovej činnosti ako súčasti vedecko-výskumných bolo na FM UK 

aj naďalej podložené pôsobením prodekanky  pre projekty a rozvoj, ktorej hlavná aktivita je 

zameraná na podporu aktivit spojených s podávaním projektov. Naďalej pokračovala podpora 

pedagógov a vedecko-výskumných pracovníkov pri zabezpečovaní predovšetkým 

administratívnej podpory pri získaní potrebných dokumentov, materiálov a súhlasných 

stanovísk FM UK a UK pri príprave a podávaní projektov VaV. Taktiež v prípade záujmu 

riešiteľov poskytoval konzultácie k formálnym ako aj obsahovým náležitostiam pripravovaných 

projektov. 

V rámci príprav projektov boli usporadúvané workshopy a stretnutia, kde pedagogickí aj 

vedecko-výskumní pracovníci mali 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. 

Z iniciatívy prodekana pre vedu, výskum a doktorandské štúdium sa uskutočnil v decembri 

2020 neformálny seminár pre interných doktorandov zameraný na podporu podávania 

projektov na Granty UK, ktoré sú určené denným doktorandom. Seminára sa zúčastnili všetci 

doktorandi, vrátane doktorandov vyšších ročníkov, ktorí prezentovali svoje skúsenosti 

s úspešným podávaním Grantov UK. Výsledný dopad tejto iniciatívy sa prejaví až 

v ukazovateľoch ďalšej správy o vedecko-výskumnej činnosti (za rok 2021). 
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c/ Ďalšie iniciatívy a opatrenia  

V roku 2020 bol prijatý Vnútorný predpis č. 20/2020 – Smernica dekana FM UK o vypracovaní 

a pravidelnej aktualizácii vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky (VUPCH) osoby a 

osobného plánu rozvoja vo vedecko-výskumnej oblasti, ktorý úpravuje povinnosť pracovníkov 

FM UK vypracovať a následne pravidelne (po skončení každého semestra) aktualizovať 

uvedené dokumenty. Dokument VUPCH je kľúčovou charakteristikou osoby vo vzťahu 

k akreditácii podľa nových pravidiel, pričom komplexne hodnotí aj vedeký profil pracovníka 

a vyzdvihuje jeho najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti. Osobný plán rozvoja má 

obsahovať konkrétne a kvantifikovateľné ciele v oblastiach publikačnej činnosti, zapojenia do 

projektov VaV a ostatných aktivít v oblasti tvorivej činnosti, smerujúce k doplneniu, rozšíreniu 

alebo skvalitneniu vedeckého profilu pracovníka. 

Ku koncu roka 2020 sa dekan FM UK rozhodol oceniť najlepšie časopisecké publikácie 

pracovníkov FM UK. Bola zriadená komisia, ktorá hodnotila nominácie katedier z pohľadu 

kritérií vychádzajúcich z kritérií hodnotenia kvality tvorivej činnosti Akreditačnej agentúry. 

V roku 2020 sa naďalej pokračovalo v aktualizácii webstránky o vede a výskume na fakulte (v 

anglickom aj slovenskom jazyku) na webe fm.uniba.sk. Boli priebežne dopĺňané informácie 

o výskumných témách katedier, ako aj aktuálnych projektoch VaV. 
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Medzinárodné vzťahy 

Pandémia COVID-19 obmedzila bežné fungovanie a výrazne prispela k nižšej mobilite 

slovenských a zahraničných študentov. V oblasti medzinárodných vzťahov sa pôsobenie 

oddelenia medzinárodných vzťahov venovalo v roku 2020 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 mala v roku 2020 uzatvorené zmluvy so 170 európskymi a 3 mimoeurópskymi (USA: 

USA Pittsburgh university a Montclair State University, Saudská Arábia). 

Tabuľka 26: Počet vyslaných študentov akademických mobilít v rámci programu Erasmus+ v roku 
2020 

Typ Erasmus+ mobility Letný semester Zimný semester Spolu 

Erasmus+ mobilita 36 študentov 37 študentov 73 študentov 

Erasmus+ stáž   12 študentov 

Tabuľka 27: Krajiny, do ktorých boli vyslaní študenti akademických mobilít v rámci programu 
Erasmus+ v roku 2020 

Typ Erasmus+ mobility Letný semester Zimný semester 

Erasmus+ mobilita 

Rakúsko 2, Belgicko 3, 
Cyprus 1, Nemecko 1, 
Španielsko 7, Grécko 4, 
Maďarsko 1, Island 1,  
Litva 1, Nórsko 1, 
Portugalsko 10, Švédsko 2, 
Slovinsko 2 

Rakúsko 1, Cyprus 1, 
Nemecko 5, Španielsko 6, 
Francúzsko 2, Grécko 2, 
Maďarsko 1, Taliansko 2,  
Litva 2, Portugalsko 11,  
Poľsko 1, Švédsko 1,  
Fínsko 3 
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Tabuľka 28: Počet prijatých študentov všetkých akademických mobilít v roku 2020 

Typ mobility Letný semester Zimný semester Spolu 

Erasmus+ mobilita 100 študentov 193 študentov 293 študentov 

 

Tabuľka 29: Krajiny, z ktorých boli prijatí študenti všetkých akademických mobilít v roku 2020 

Typ Erasmus+ mobility Letný semester Zimný semester 

Erasmus+ mobilita 

Rakúsko 1, 
Nemecko 1, 
Španielsko 45,  
Francúzsko 25,  
Grécko 1, 
Taliansko 8, 
Írsko 2, 
Litva 2, 
Portugalsko 4, 
Poľsko 1, 
Rumunsko 1, 
Turecko 7 

Belgicko 2, 
Bulharsko 1, 
Nemecko 8, 
Španielsko 40, 
Francúzsko 11, 
Grécko 2, 
Taliansko 12, 
Írsko 3, 
Portugalsko 4, 
Poľsko 4, 
Rumunsko 2, 
Turecko 1 

 

Tabuľka 30: Počet prijatých študentov všetkých akademických mobilít v roku 2020 

 Vyslania Prijatia 

Učiteľská mobilita 7 8 

Pracovníci 13 7 

Spolu Erasmus+ mobilita 20 15 

 

Rok 2020 bol jeden z najzložitejších rokov pre mobilitu a medzinárodnú spoluprácu vôbec, 

a to najmä pre šírenie pandémie COVID-19. Navyše je to rok, v ktorom začali renegociácie 

zmlúv v rámci Erasmus+ programu. Vzhľadom na pandemickú situáciu bolo 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 a propagácia 

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

aktivity sú realizované tak s cieľom propagácie uskutočňovaných aktivít a dosiahnutých 

výsledkov, ako aj s cieľom informovania jednotlivých stakeholderov o možnostiach štúdia a 

ďalších ponukách, ktoré fakulta chce, aby sa využívali. 

Hlavným priestorom externej komunikácie je webová stránka Fakulty managementu UK 

www.fm.uniba.sk. Prezentuje ponuku vzdelávania, služieb, ako aj aktivity a výsledky v 

medzinárodnej oblasti, ako aj v oblasti vedy a výskumu. V aktualitách sú prezentované 

konkrétne podujatia a významné informácie. 

Na propagáciu smerom k externým stakeholderom – primárne uchádzačom je priebežne 

aktualizovaná mikrostránka: www.fakultamanagementu.sk, ktorá aj v roku 2020 bola 

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

stupni štúdia. 

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

LinkedIn. Cieľom prezentovania fakulty na Facebooku, YouTube a LinkedIne je zapojiť do 

virtuálneho života fakulty študentov, priblížiť potenciálnym uchádzačom život na fakulte, 

študijné, výskumné aktivity, ale najmä previazanosť výučby na prax. Obsah príspevkov 

častokrát býva upozornenie na 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. 

Priestorom propagácie a zviditeľňovania je aj časopis Univerzity Komenského v Bratislave 

Naša univerzita. Slúži najmä na informovanie akademickej obce Univerzity Komenského v 

Bratislave. Časopis zverejňuje úspechy členov akademickej obce, ich postrehy a názory, 

prezentuje tiež študentské, športové či kultúrne podujatia na univerzite. Špeciálne číslo 

časopisu Naša univerzita s ponukou možností štúdia na jednotlivých fakultách je 

distribuované predovšetkým záujemcom o štúdium. V roku 2019 bola vytvorená informačná 

brožúra, v ktorej bol priestor venovaný jednotlivým fakultám s upozornením aj na plánovaný 

Deň otvorených dverí. 

Okrem prezentovania aktuálnych podujatí a aktivít, fakulta realizovala v roku 2020 aj viaceré 

marketingové aktivity s cieľom zvýšiť povedomie o FM UK, zvýšiť povedomie o značke Fakulty 

managementu Univerzity Komenského v Bratislave a s cieľom osloviť a prilákať záujemcov o 

štúdium na Fakulte managementu UK na všetkých stupňoch štúdia v dennej, ako aj v externej 
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forme štúdia. Vzhľadom na opatrenia COVID-19 bola prevažná časť aktivít realizovaná online 

alebo digitálnou formou. 

Prehľad veľtrhov pomaturitného vzdelávania, na ktorých sa FM UK aktívne zúčastnila v roku 

2020: 

• 28. január – 6. február 2020 – veľtrh pomaturitného vzdelávania Kam na vysokú 2020 

Trnava, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Košice, Prešov 

• 5. marec 2020 – Profesia days v Bratislave, festival pomaturitného vzdelávania a 

pracovných príležitostí 

• september – online veľtrh vysokých škôl – Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo 

• 6. november 2020 – Celouniverzitný online deň otvorených dverí 

• 10. november 2020 – online veľtrh pomaturitného vzdelávania Gaudeamus, ČR/SR 

• 20. november 2020 – online veľtrh pomaturitného vzdelávania Study abroad, Ukrajina 

• 25. november 2020 – online veľtrh pomaturitného vzdelávania Studuj.to, ČR/SR 

• 11. december 2020 – Virtuálne DOD pre uchádzačov o štúdium – Kam na vysokú 

Prešov, Žilina, Košice, Banská Bystrica, Nitra, Trnava, Bratislava a Trenčín. 

 

Tabuľka 31: Prehľad online kampaní 

Facebook kampane Dátum Dosah 

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

18. 01. až 23. 07. 
2019 

5088 People Reached, 
210 Post Engagements 

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

23. 01. až 30. 01. 
2019  

13 700 People Reached, 
150 Post Engagements 

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

08. 03. až 15. 03. 
2019 

28 636 People Reached, 
446 Post Engagements 

Príspevok: “Študenti nemeckého 
programu...“ 

18. 03. až 24. 03. 
2019 

17 079 People Reached, 
3301 Video Views 

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

17. 05. až 02. 06. 
2019 

15 092 People Reached, 
233 Post Engagements 

Príspevok: “Externé štúdium – 
príležitosť pre každého...“ 

11. 06. až 30. 06. 
2019 

23 872 People Reached, 
477 Post Engagements 

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

04. 09. až 20. 09. 
2019 

43 771 People Reached, 
289 Video Views 

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

04. 09. až 02. 09. 
2019 

14 475 People Reached, 
171 Video Views 

Príspevok: “DOD na FMUK...“   

LinkedIn kampane   
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Príspevok: “ EXTERNÁ FORMA 
ŠTÚDIA“ 

16.5.2019 1,200 People Reached 

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

10.6.2019 5,492 People Reached 

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

18.6.2019 3,538 People Reached 

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

Príspevok: “ Medzinárodné ocenenie 
pre FMUK v roku 2019“ 

4.11.2019 8,646 People Reached 

YouTube kanál   

FMUK Nemecký program 17.3.2019 531 People Reached 

Externé štúdium 14.6.2019 1,227 People Reached 

Skús aj Ty externé štúdium 16.6.2019 132 People Reached 

PR Kampane  Použité médium 

Trend - online február 2020 Trend - online 

Trend – príloha vysoké školy február 2020 Trend – príloha vysoké 
školy 

časopis Kam po strednej - Národné 
kariérne centrum 

september, 
december 2020 

časopis Kam po strednej - 
Národné kariérne centrum 

Rádio SiTy máj/júl 2020 Rádio SiTy 

Rádio Európa2 jún 2020 Rádio Európa2 

Rádio Jemné júl 2019 Rádio Jemné 

časopis Slovenka júl 2019 časopis Slovenka 

časopis Kam po strednej - Národné 
kariérne centrum 

september 2019 časopis Kam po strednej - 
Národné kariérne centrum 

 

30.11.2020 prebiehal na Fakulte management UK opäť úspešný projekt MiniErasmus, do 

ktorého sme sa už tretí ročník zapojili so študijným programom Medzinárodný manažment 

(Francúzsky/Nemecký program). Projekt MiniErasmus je určený študentom stredných škôl, 

ktorým sme sa snažili pripraviť zaujímavé diskusie, ale aj im ukázať reálnu výučbu, ktorá na 

FMUK prebieha. Kvalitné organizačné aj obsahové zabezpečenie tohto podujatia je 

významným zdrojom zvyšovania záujmu o štúdium v tomto študijnom programe na našej 

fakulte.  
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Legislatíva 

V oblasti vysokého školstva zákon upravil činnosti kolektívnych orgánov (funkčné obdobie, 

zásada verejnosti, videokonferencia), prezenčnú metódu, aby bola akceptovaná aj 

elektronická komunikácia (napr. online prenos), či mimoriadne predĺženie štúdia. V oblasti 

výskumu a vývoja zákon operatívne rieši financovanie projektov a dobu ich riešenia počas 

krízovej situácie 

Znenie zákona č. 93/2020 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. 

Vzdelávanie na vysokých školách v roku 2020 výrazne zasiahla pandémia spôsobená 

koronavírusom COVID-19. V dôsledku pandémie bolo od 16. 3. 2020 prerušené vzdelávanie 

a toto bolo nahradené dištančnou formou výučby. V súvislosti so začiatkom školského roka 

2020/2021 pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR manuály pre školy a 

školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre 

školský rok a akademický rok 2020/2021. Cieľom dokumentov bolo stanoviť základné 

prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby 

dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní: 

Prezenčné vzdelávanie sa odporúča v závislosti od jednotlivých fáz (zelená – oranžová - 

červená) dopĺňať alebo nahrádzať využívaním dištančných metód. 

Odporúča sa mať pripravené postupy pre prípad zhoršenia epidemiologickej situácie a 

potreby prerušenia prezenčných metód vzdelávania v rámci celej vysokej školy. 

V priestoroch vysokej školy nosia študenti a zamestnanci rúška. 

Neodporúča sa organizovať akademické obrady, spoločenské, či iné aktivity s hromadnou 

účasťou. 

Pri podozrení na ochorenie, študent a zamestnanec kontaktuje telefonicky svojho lekára a 

postupuje podľa jeho pokynov. Z účasti na vzdelávaní sa študent ospravedlní. 

Dodržujú sa zásady R-O-R (ruky-odstup-rúško) a dbá sa o dôkladné upratovanie 

jednotlivých priestorov. 

Zabezpečiť prehľad o jednotlivých krúžkoch/skupinách študentov na jednotlivých 

predmetoch a tieto v rámci možností stabilizovať. 
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Poskytnúť študentom kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých môžu vysokú školu 

informovať, že majú podozrenie na COVID-19 a čakajú na výsledok testu, prípadne, že mali 

pozitívny výsledok testu. 

V oblasti vnútorných predpisov Univerzity Komenského v Bratislave bolo vydaných 36 

vnútorných predpisov celouniverzitného charakteru a 11 vnútorných predpisov spojených 

v oblasti boja proti COVID-19. 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, v kalendárnom roku 2020 

vydala nasledujúce vnútorné predpisy: 

• Vnútorný predpis č. 1/2020 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Fakulty managementu, ktorou sa upravujú niektoré povinnosti vysokoškolských 

učiteľov a výskumných pracovníkov. 

• Vnútorný predpis č. 3/2020 v znení dodatku 1 až 3 Úplné znenie Príkazu dekana 

Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu, v znení dodatku č. 1 až 

dodatku č. 3 Opatrenia FM UK v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných 

ochorení  

platnosť a účinnosť: 

Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňa. 8. marca. 

Dodatok č. 1 k tomuto príkazu nadobúda platnosť a účinnosť dňa 12. marca 2020. 

Dodatok č. 2 k tomuto príkazu nadobúda platnosť a účinnosť dňa 24. marca 2020. 

Dodatok č. 3 k tomuto príkazu nadobúda platnosť a účinnosť dňa 25. mája 2020. 

• Vnútorný predpis č. 4/2020 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Fakulty managementu, ktorou sa upravuje dištančná metóda uskutočňovania 

vzdelávacích činností 

• Vnútorný predpis č. 5/2020 v znení dodatku 1 Príkaz dekana Univerzity Komenského 

v Bratislave, Fakulty managementu, ktorým sa vysokoškolským učiteľom a 

výskumným pracovníkom nariaďuje práca doma v záujme predchádzania vzniku a 

šírenia prenosných ochorení 

platnosť a účinnosť: 

Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť 19. marca 2020. 

Dodatok č. 1 k tomuto príkazu nadobúda platnosť a účinnosť 24. marca 2020. 

• Vnútorný predpis č. 9/2020 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Fakulty managementu, ktorou sa upravuje komisionálna forma skúšania. 

• Vnútorný predpis č. 10/2020 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Fakulty managementu, Zásady, ktorými sa upravuje zabezpečovanie vzdelávacích 

činností priamej výučby na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte 

managementu. 
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• Vnútorný predpis č. 11/2020 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Fakulty managementu, ktorou sa určuje spôsob úhrady školného v akademickom 

roku 2020/2021. 

• Vnútorný predpis č. 13/2020 Úplné znenie Smernice dekana Univerzity Komenského 

v Bratislave, Fakulty managementu v znení dodatku č. 1, Organizácia a podmienky 

pedagogického procesu a prevádzky na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte 

managementu v zimnom semestri akademického roka 2020/2021. 

• Vnútorný predpis č. 14/2020 – zrušený, nahradený VP 17/2020. 

• Vnútorný predpis č. 15/2020 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Fakulty managementu, ktorou sa upravuje štatút emeritného vysokoškolského učiteľa 

Fakulty managementu UK. 

• Vnútorný predpis č. 16/2020 Príkaz dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Fakulty managementu o využívaní a distribúcii informácií z akademického 

informačného systému AiS2. 

• Vnútorný predpis č. 17/2020 nahrádza VP 14/2020 Príkaz dekana Univerzity 

Komenského v Bratislave, Fakulty managementu o úprave uskutočňovania 

vzdelávacích činností na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu 

v zimnom semestri akademického roka 2020/2021. 

• Vnútorný predpis č. 19/2020 Príkaz dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Fakulty managementu Vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu. 

• Vnútorný predpis č. 20/2020 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Fakulty managementu o vypracovaní a pravidelnej aktualizácii vedecko/umelecko-

pedagogickej charakteristiky osoby a osobného plánu rozvoja vo vedecko-výskumnej 

oblasti 
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Hospodárenie 

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 2020. 

Fakulta hospodárila v roku 2020 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. 

Rozpis dotácie na jednotlivé programy vo výške 3 697 029,- EUR schválil na svojom zasadnutí 

Akademický senát dňa 25.6.2020. Schválený rozpočet na rok 2020 bol v porovnaní so 

schváleným rozpočtom na rok 2019 vyšší o 501 681,- EUR. Nárast dotácie štátneho rozpočtu 

bol v roku 2020 v kategórii 610 – mzdy a 620 – odvody do fondov. Viditeľný nárast pridelenej 

štátnej dotácie Fakulta managementu UK zaznamenala aj v programe 0771201 – veda 

a výskum. Oproti roku 2019 boli Fakulte managementu UK pridelené zvýšené prostriedky až 

o 141 226,- EUR. 

Hlavným zdrojom financovania vzdelávacej, výskumnej a vývojovej činnosti, sociálnej 

podpory študentov a podpory športových aktivít Fakulty managementu UK boli dotácie zo 

štátneho rozpočtu pridelené prostredníctvom distribučného účtu RUK Bratislava z MŠVV. 

V roku 2020 mala Fakulta managementu UK príjmy z dotácií zo štátneho rozpočtu v 

nasledujúcom členení: 

• Podprogram 077 11 - dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných 

programov a zabezpečenie prevádzky fakulty: 2 930 376,- EUR. 

• Kapitálové výdavky – vo výške 60 000,- EUR. 

• Podprogram 077 12 – dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť fakulty: 

728 543,- EUR v členení: 

Prvok 0771201 - Dotácia na výskumnú činnosť 706 476,- EUR. 

Prvok 0771202 – úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciované 

riešiteľmi- 18 868,- EUR. 

Na prvok 077 12 05 - úlohy výskumu a vývoja na vysokých školách pre rozvoj školstva 

v stanovených oblastiach iniciované riešiteľmi KEGA boli pridelené finančné prostriedky 

vo výške 3 199,- EUR. 

 



S. 46 
 

Hospodárenie  
   

 

• Podprogram 077 13 – dotácia na rozvoj vysokej školy: 150 000,- EUR (dotáciu na 

rozvojový projekt pre FM UK „Mapping Open Virtual Exchanges in Slovak Universities 

(MOVE)“. 

• Podprogram 077 15 - dotácia na sociálnu podporu študentov: 201 818,- EUR, z toho: 

na čerpanie sociálnych štipendií vo výške 127 039,- EUR na motivačné štipendiá vo 

výške 61 799,- EUR, príspevok na stravovanie a ubytovanie študentov 12 980,- EUR. 

 

V roku 2020 bola pridelená dotácia určená riešiteľom projektov výskumných úloh 

prostredníctvom agentúry APVV vo výške 177 857,- EUR. 

Fakulte managementu UK bola poskytnutá aj dotácia na zabezpečenie mobilít v súlade s 

medzinárodnými zmluvami: 

• Na Prvok 021 0203 vo výške 19 430,- EUR. 

• Podprogram 05T08 vo výške 104 757,- EUR. 

 

Akademický senát FM UK na svojom zasadnutí dňa 25.6.2020 schválil aj rozpočet Výnosov 

a nákladov na rok 2020. V nezdaňovanej činnosti rozpočet výnosov bol schválený v celkovom 

objeme 5 397 442,- EUR, v rámci zdaňovanej činnosti v celkovej výške 51 800,- EUR. 

Rozpočet nákladov v nezdaňovanej časti bol Akademickým senátom FM UK schválený vo 

výške 5 381 379,- EUR a v rámci zdaňovanej činnosti v objeme 30 040,- EUR. Celkovo 

Fakulta managementu UK na rok 2020 zostavila rozpočet s kladným hospodárskym 

výsledkom. 

Výnosy v roku 2020 získala FMUK v hlavnej nezdaňovanej činnosti vo výške 5 823 780,- EUR 

čo je o 402 068,- EUR viac ako v roku 2019. Hlavným podielom vo výnosoch boli dotácie zo 

štátneho rozpočtu v sume 4 308 594,-EUR. Ostatné výnosy vo výške 1 515 186 ,-EUR tvorili 

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

Výnosy v zdaňovanej oblasti predstavovali celkový objem 54 433,-EUR. Oproti roku 2019 

výnosy v zdaňovanej oblasti sa zvýšili o 20 462,- EUR Najväčší podiel mali výnosy z predaja 

služieb, ktoré Fakulta managementu UK získala zo spolupráce s Ministerstvom hospodárstva 

SR. Ďalšiu časť tvorili výnosy z  prevádzky parkoviska. Keďže rok 2020 bol poznačený 

mimoriadnou situáciou súvisiacou s pandemickou situáciou COVID-19, Fakulta 

managementu UK umožnila sprístupnenie parkoviska pre záujemcov, ktorí sa boli dať 

testovať v jeho blízkosti. 

Na základe tejto skutočnosti a na základe novej spolupráce s MV SR za rok 2020 Fakulta 

managementu UK nezaznamenala, kde získala spomínaný objem finančných prostriedkov. 
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Fakulta managementu UK mala vykryté predpokladané výnosy v rámci zdaňovanej činnosti 

na rok 2020. 

Náklady v hlavnej nedaňovej činnosti predstavovali spolu výšku 5 676 931,- EUR. Najvyšší 

objem predstavovali mzdové náklady v celkovej sume 3 364 558,- EUR, zákonné sociálne 

náklady v celkovom objeme 1 155 097,- EUR. 

V tabuľke predstavujeme vývoj výnosov a nákladov v hlavnej nezdaňovanej časti v priebehu 

rokov 2016 až 2020. 

Tabuľka 32: Prehľad výnosov a nákladov v rokoch 2016-2020 v eurách 

  rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 Rok 2020 

Výnosy z 

NČ v EUR 
5 926 595,- 5 263 765,- 5 007 780,- 5 421 712,- 5 823 780,- 

Výnosy z 

PČ v EUR 
22 680,- 31 800,- 27 808,- 33 971,- 54 433,- 

Náklady 

z HČ v EUR 
5 154 959,- 5 276 925,- 5 133 447,- 5 647 698,- 5 676 931,- 

Výnosy 

z PČ v EUR 
19 952,- 20 846,- 21 666,- 34 634,- 48 313,- 

 

Z uvedeného tabuľkového prehľadu vyplýva, že aj napriek skutočnosti, ktorá súvisela 

s pandémiou COVID 19 v roku 2020 Fakulta managementu UK zaznamenala vyššie výnosy 

v roku 2020 ako v roku 2019. Aj napriek tomu, že náklady v hlavnej nezdaňovanej činnosti 

boli v porovnaní s rokom 2019 vyššie, Fakulta managementu UK zaznamenala kladný 

hospodársky výsledok pred zdanením, čo sa jej v minulom období nepodarilo dosiahnuť. 

Fakulta managementu UK v priebehu roku 2020 investovala finančné prostriedky vo zvýšenej 

miere na podporu vedecko výskumnej činnosti pedagogických zamestnancov. 

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

2020 prebehli rekonštrukčné práce, ktorých výsledkom boli novo zrekonštruované sociálne 
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zariadenia v hlavnej budove na 2., 3. a 4 poschodí. Celkovú rekonštrukciu hradila z pridelenej 

kapitálovej dotácie v celkovej výške 60.000,- EUR. Z nedotačných prostriedkov poskytla 

48.414,- EUR. 

V budúcnosti plánuje spoluprácu s ďalším podnikateľským subjektom, ktorý by investoval do 

ďalšieho zvyšovania kvality výučby. 

Ročná účtovná závierka 

Súvaha 

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

pasíva sú vykazované v súlade s platnými účtovnými predpismi. 

Celková suma aktív k 31.12.2020 predstavovala umu 1 437 838,38 EUR netto  

v nasledujúcom členení: 

Tabuľka 33: Celková suma aktív k 31. 12. 2020 

Aktíva netto spolu 1 437 838,38 € 

Neobežný majetok 173 678,25 € 

z toho dlhodobý hmotný majetok 173 678,25 € 

z toho stavby 135 880,94 € 

z toho samostatné hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí 

37 232,55 € 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 564,76 € 

Obežný majetok 1 255 619,61 € 

krátkodobé pohľadávky 19 223,19 € 

z toho pohľadávky z obchodného styku 2 722,05 € 

z toho iné pohľadávky 16 501,14 € 

Finančné účty 1 236 396,42 € 

Náklady budúcich období 8 540,52 € 

 

Celková výška pasív k 31.12.2020 predstavovala čiastku 1 437 838,38 EUR netto 

v nasledujúcom členení: 
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Tabuľka 34: Celková suma pasív k 31. 12. 2020 

Pasíva netto spolu 1 437 838,38 € 

Vlastné zdroje 676 741,98 € 

Imanie a základné fondy 863 302,01 € 

z toho základné imanie 89 694,20 € 

z toho peňažné fondy tvorené podľa 
osobitného predpisu 

123 701,96 € 

z toho fond reprodukcie 649 905,95 € 

Fondy tvorené zo zisku 648 954,08 € 

z toho rezervný fond 574 466,65 € 

z toho ostatné fondy 74 487,43 € 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z 
minulých rokov 

721 502,39 € 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -1 557 016,50 € 

Cudzie zdroje spolu 452 125,19 € 

Rezervy (krátkodobé rezervy) 14 42,86 € 

Dlhodobé záväzky 18 201,49 € 

z toho záväzky sociálneho fondu 18.201,49 € 

Krátkodobé záväzky 432 480,84 € 

z toho záväzky voči zamestnancom 16 602,59 € 

z toho záväzky voči sociálnej poisťovni 
a zdravotným poisťovniam 

203 665,61 € 

Daňové záväzky 137 384,18 € 

Ostatné záväzky 45 357,43 € 

Časové rozlíšenie 29 471,03 € 

 

Analýza výnosov a nákladov 

Výnosy v hlavnej nezdaňovanej činnosti za rok 2020 FM UK predstavovali celkovú čiastku 

5 878 212,76,- EUR. 

Základným zdrojom výnosov boli finančné prostriedky poskytnuté na základe dotačnej zmluvy 

vo výške 4 308 594,- EUR. Najväčším zdrojom výnosov boli výnosy/príjmy zo školného a to v 

celkovej výške 1 212 356,- EUR. Charakter znižovania výnosov/príjmov zo školného v roku 
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2020 sa zvrátil. Fakulta managementu UK zaznamenala o 81 679,- EUR viac z výnosov zo 

školného ako v roku 2019. Išlo hlavne o výnosy od študentov v externej forme štúdia na 

všetkých troch stupňoch. Podrobnú analýzu výnosov zo školného v porovnaní 

s predchádzajúcim obdobím uvádzame v tabuľke 36. 

Tabuľka 35: Výnosy zo školného v rokoch 2020, 2019 a 2018 

 

2020 2019 2018 

Za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia 
v dennej forme štúdia 

62 488 € 71 428 € 70 870 € 

Za cudzojazyčné štúdium v dennej 
forme štúdia 

0 0 4 500 € 

Za externú formu štúdia 1 149 868 € 1 059 249 € 1 423 233 € 

Za poplatky spojené so štúdiom 73 831 € 79 204 € 94 324 € 

     z toho za prijímacie konanie 39 947 € 38 893 € 45 868 € 

     z toho za rigorózne konanie 33 784 € 40 135 € 47 957 € 

Výnosy v zdaňovanej činnosti FM UK zaznamenala v roku 2020 v celkovej výške 54 433,- 

EUR. Čo predstavuje nárast o 20 462,- EUR oproti roku 2019. 

 

Najväčší podiel Fakulta zaznamenala z predaja služieb, ktoré Fakulta managementu UK 

získala zo spolupráce  s Ministerstvom hospodárstva SR.  Ďalšiu časť tvorili výnosy 

z  prevádzky parkoviska. Keďže rok 2020 bol poznačený mimoriadnou situáciou súvisiacou 

s pandemickou situáciou COVID-19, Fakulta managementu UK umožnila sprístupnenie 

parkoviska pre záujemcov, ktorí sa boli dať testovať v jeho blízkosti a tým z časti vykryla 

prepad vo výnosoch, ktoré predpokladala, z prenájmu parkoviska. Vo všeobecnej 

podnikateľskej činnosti Fakulta zaznamenala príjem zo zdaňovaných  aktivít, ktoré boli 

výsledkom úspechu vo Verejnej súťaži na dodávku služieb týkajúcich sa poradenstva 

Ministerstva hospodárstva SR. 

Náklady za rok 2020 Fakulta managementu UK zaznamenala v celkovej výške 5 725 243,78,- 

EUR. V porovnaní s rokom 2019  zaznamenala fakulta celkovo vyššie náklady o sumu 

29.233,- EUR v hlavnej činnosti a 13 679,- v podnikateľskej činnosti. Fakulta managementu 

UK vyplatila na štipendiá interných doktorandov celkovo 232 427,- EUR, z toho 104 111,- EUR 

z nedotačných zdrojov tvorených, čo predstavuje 44,79 % z celkových ročných nákladov. 
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Zvýšenie nákladov oproti sledovanému obdobiu roka odrazom legislatívnych zmien týkajúcich 

sa výšky minimálnej  mzdy, novelizácia Zákona, týkajúceho sa zvyšovania tarifných platov 

zamestnancov , štipendií interných doktorandov a odvodov do fondov. 

Celkové čerpanie nákladov v roku 2020 ovplyvnila pandemická situácia súvisiaca s COVID-

19. Poklesli výdavky, ktoré zobrazovali požiadavky, a potreby zamestnancov na pracovisku. 

Úsporu nákladov oproti roku 2019 zaregistrovala na účtoch. 

Účet 502 – v spotrebách energií, Celkovo čerpala peniaze o 26 450,- EUR. Najväčšia úspora 

bola v nákladoch za spotrebu tepelnej energie až o 16 035,- Eur menej. 

Na účte 511 – úprava a udržiavanie stavieb Fakulta managementu UK. Túto úsporu Fakulta 

dosiahla vďaka pandemickej situácií, kedy čerpala oproti roku 2019 až o 64 764,- EUR menej. 

V ostatných nákladoch. Na účte 518 bolo zaznamenané nižšie čerpanie oproti roku 2019 

v celkovej výške o 52 682,- EUR. 

Bola pokrytá iba základná potreba materiálového vybavenia a služieb. Zamestnanci väčšinou 

roka pracovali formou Home officu, čo sa zobrazilo aj v nižšom čerpaní niektorých 

nákladových položiek. Boli pozastavené všetky zahraničné a tuzemské pracovné cesty 

zamestnancov od marca 2020 až do konca roka 2020. Zvýšené náklady nastali len v spotrebe 

materiálu, prevažne dezinfekčného, ktorým fakulta zabezpečil a dezinfekciu pracoviska a jej 

všetkých priestorov. Zabezpečila nákup výpočtovej techniky pre prácu zamestnancov z domu. 

V roku 2020 Fakulta managementu UK realizovala aj rekonštrukciu týkajúcu sa rekonštrukcie 

sociálnych zariadení v hlavnej budove na 2., 3. a 4 poschodí. 

Investovala prevažne do reklamnej kampane, svojimi aktivitami sa osobne podieľala na šírení 

reklamy v oblasti realizácie externého štúdia vo všetkých stupňoch. Zamestnanci sa 

zúčastňovali v online priestore na propagácií Fakulty a jej externého štúdia. 

Celkový prehľad nákladov v roku 2020 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím 2018 a 

2019 uvádzame v tabuľke 37 nižšie. 

 

 

Tabuľka 36: Náklady v roku 2020 a ich porovnanie s rokmi 2019 a 2018 v eurách 

Položka 2018 2019 2020 
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Hlavná 

činnosť 

(v eurách) 

Hlavná 

činnosť 

(v eurách) 

Hlavná 

činnosť 

(v eurách) 

 Spotreba materiálu (účet 501) 99 929 105660 140 976 

v tom knihy, časopisy a noviny  43 403 24810 14 283 

- kancelárske potreby a materiál 5 980 7 792 8 463 

- papier 1 895 3 756 1 220 

- pohonné hmoty a ostatný materiál na dopravu 4 294 1 968 968 

- čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby 4 534 4 596 7 320 

- stavebný, vodoinštalačný a elektroinštalačný 

materiál 
613 1 350 560 

- DHM - prístroje a zariadenia laboratórií, 

výpočtová technika 
18 360 29 342 47 378 

- DHM - nábytok 100 1064 352 

- iné analyticky sledované náklady 19 845 24 759 58 052 

- ostatný materiál 905 6 222 2 380 

Spotreba energie (účet 502)  109 312 119 621 93 171 

v tom elektrická energia 20 501 33448 22 923 

v tom tepelná energia  83 703 82 162 66 127 
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- vodné a stočné 5 108 4 012 4 121 

Opravy a udržiavanie (účet 511)  18 547 90 354 25 590 

- opravy a udržiavanie stavieb 5 464 77 797 17 646 

- opravy a udržiavanie strojov, prístrojov, 

zariadení a inventára 
2 386 3 118 230 

- opravy a udržiavanie dopravných prostriedkov 6 210 1 660 4 442 

- opravy a udržiavanie prostriedkov IT 680 1 151 1 135 

- údržba a opravy meracej techniky, 

telovýchovných zariadení 
0 0 0 

- iné analyticky sledované náklady 3 649 5 434 2 137 

- ostatná údržba a opravy 158 1194 0 

Cestovné (účet 512)  58 959 43 608 7 199 

- domáce cestovné 7 145 6 978 4 358 

- zahraničné cestovné 51 814 36 630 2 841 

Náklady na reprezentáciu (účet 513) 6 813 5 115 1 650 

Ostatné služby (účet 518) 252 833 28 2765 230 084 

v tom prenájom priestorov 5 840 8 064 2 533 

v tom vložné na konferencie 52 652 480 0 
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v tom ďalšie vzdelávanie zamestnancov 45 56 277 74 094 

v tom, telefón, fax 10 089 201 3 087 

 - počítačové siete a prenosy údajov 4 727 9 093 8 263 

 - poštovné 6 581 11 252 8 058 

 - odvoz odpadu 6 863 6 226 5 237 

- revízie zariadení 7 665 276 4 181 

 - dopravné služby 292 252 3 519 

iné analyticky sledované náklady  158 079 171 0 

 - Drobný nehmotný majetok 0 10 838 7 880 

 - ostatné služby 0  179 635 113 005 

Mzdové náklady (účet 521) 2 869 940 3 178 440 3 364 558 

 - MZDY  2 691 406 3 017 215 3 230 860 

 - OON 178 534 161 225 133 698 

 - dohody o vykonaní práce - externí učitelia  58 093              50 447 36 178 

 - dohody o vykonaní práce, dohody o 

pracovnej činnosti 
118 041 109 779 97 120 

 - dohody o brigádnickej práci študentov 2 400 1 000 400 
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Zákonné sociálne poistenie (účet 524) 976 293 1 083 274 1 155 097 

Ostatné sociálne poistenia (účet 525)  6 675 7 140 7 545 

Zákonné sociálne náklady (účet 527)  83 718 92 269 101 433 

 - tvorba sociálneho fondu  (účet 527 001) 21 652 26 402 28 133 

 - príspevok zamestnancom na stravovanie   56 663 58 510 62 128 

 - zákonné odstupné, odchodné   3 890 0 2 902 

 - náhrada príjmu pri PN  1 513 1 175 959 

- Príspevok na rekreácie 0 6 183 7 311 

Ostatné dane a poplatky (účet 538)  31 2 923 2 418 

Ostatné náklady (účtová skupina 54)  447 885 448 946 351 713 

- Náklady účtovnej skupiny 54  okrem 

nákladov účtu 549 (541 až 548) 
2 970 124 50 

- Iné ostatné náklady (účet 549)  444 915 448 823 351 663 

 - štipendiá doktorandov   79 005 107 371 232 427 

 - bankové poplatky  2 789 1 708 1 006 

 - poistné náklady (havarijné, majetok,  1 647 1 039 1 246 

 - štipendiá z vlastných zdrojov  600 300 3 215 
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 - iné analyticky sledované náklady 93 729 105 959 99 485 

 - ostatné iné náklady  267 145 232 446 14 284 

Odpisy, predaný majetok a opravné položky 

(účtová skupina 55: 551 až 558)  
200 149 186 001 194 204 

 - odpisy DN a HM nadobudnutého z 

kapitálových dotácií zo ŠR  
2 582 2 480 2 580 

 - odpisy ostatného DN a HM 5 277 3 308 2 786 

- náklady na tvorbu štipendijného fondu 192 290 180 213 188 838 

- náklady na tvorbu ostatných fondov 0 0 0 

Poskytnuté príspevky (účtová skupina 56: 

562 a 563) 
2 323 2 212 1 293 

Náklady spolu 5 133 447 5 647 698 5 676 931 

 

Náklady v zdaňovanej činnosti predstavovali v roku 2020 celkovú čiastku 48.313,- EUR.  

V roku 2020 náklady evidovala Fakulta managementu UK prevažne spojené s údržbou 

parkoviska pred budovou na ulici Odbojárov 10. Ostatné náklady v zdaňovanej činnosti 

súviseli s realizáciou činností vyplývajúcich so zmluvných vzťahov s Ministerstvom 

spravodlivosti. 

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 managementu UK dlhodobo podporuje pedagogických zamestnancov vo vedecko 

výskumnej činnosti, a ich publikačnej činnosti. 
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V priebehu minuloročných rokov FM UK investovala svoje nedotačné zdroje na rekonštrukcie 

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

z analýzy nákladov v roku 2020 sa FM UK podarilo znížiť náklady na cestovné výdavky a 

materiálové výdavky. 

V snahe dosiahnuť čo najväčšiu podporu pre zamestnancov FMUK v rámci vedecko 

publikačnej činnosti FM UK 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 2020 FM UK získala finančné prostriedky aj zo zahraničných grantov. Oproti roku 2019, 

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

naďalej pokračovať. 

FM UK 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. 

Príjmy a výdavky, ako aj výnosy a náklady fakulty za rok 2020 sú podrobne spracované  

v tabuľkovej časti Výročnej správy za rok 2020. 
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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. V roku 2020 bolo fungovanie akademického prostredia 

výrazne ovplyvnené z dôvodu protipandemických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-

19. Od marca 2020 bola pozastavená prezenčná výučba a vyučovanie pokračovalo v online 

forme prostredníctvom MS Teams. 

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. 
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Služby: 

• 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 2020 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 2020 uskutočnilo 6-krát a to v dňoch 2.3.2020; 

14.5.2020; 5.6.2020; 25.6.2020; 21. 9. 2020; 19. 11. 2020. S ohľadom na rozvoj pandémie 

COVID-19 sa len 2 zo zasadnutí konali prezenčne v budove FM UK (2.3.2020 a 21.9.2020), 

zvyšné zasadnutia prebehli virtuálne prostredníctvom aplikácie MS Teams. Okrem toho bolo 

v mesiaci október 2020 uskutočnené hlasovanie Per rollam (pozri Zápisnica č. 6/2020 zo dňa 

30. 10. 2020 zverejnená na webovom sídle fakulty). 

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 FM UK, 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. V období letných dovoleniek si 

spoločenský vývoj na Slovensku, ktorý sa priamo dotkol aj Fakulty managementu UK, vyžiadal 

potrebu reakcie AS FM UK. Predsedníctvo AS FM UK zareagovalo formou stanoviska, ktoré 

bolo zaslané vedeniu FM UK a rektorovi UK. S ohľadom na vývoj udalostí a prebiehajúcu 

komunikáciu vedenia UK a vedenia FM UK s médiami, sa predsedníctvo AS FM UK po 

zvážení možných dopadov rozhodlo stanovisko nezverejniť. 

Prijaté uznesenia 

Akademický senát FM UK v roku 2020 prijal, okrem schválení programu senátu, spolu 32 

uznesení, ktorých prehľad nasleduje: 

Zasadnutie AS FM UK dňa 2. marca 2020 

Uznesenie č. 2/2020: AS FM UK schválil Vnútorný predpis č. 2/2020 - Rokovací poriadok AS 

FMUK s navrhnutou úpravou v čl. 2 (4). 
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Uznesenie č. 3/2020: AS FM UK schválil predložený návrh Dodatku č. 2 k Štatútu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Fakulty managementu.  

Uznesenie č. 4/2020: AS FM UK schválil Návrh kritérií na prijatie uchádzačov na 

doktorandské štúdium študijného programu manažment na Univerzite Komenského v 

Bratislave, Fakulte managementu na akademický rok 2020/2021.  

Uznesenie č. 5/2020: AS FM UK schválil Návrh harmonogramu doktorandského štúdia na 

akademický rok 2020/2021 so zapracovaním 2 doplnení (kolokviá, termín dizertačnej skúšky). 

Uznesenie č. 6/2020: AS FM UK prerokoval Návrh téz na ústne prijímacie skúšky 

doktorandského štúdia študijného programu manažment pre akademický rok 2020/2021.  

Uznesenie č. 7/2020: AS FM UK prerokoval Návrhy bakalárskych študijných programov 

(manažment, medzinárodný manažment) a magisterských študijných programov 

(manažment, medzinárodný manažment na akademický rok 2020/2021.  

Uznesenie č. 8/2020: AS FM UK prerokoval Návrh doktorandského študijného programu na 

akademický rok 2020/2021. 

Uznesenie č. 9/2020: AS FM UK prerokoval Študijný plán spoločného študijného programu 

právo a manažment poskytovaného v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity 

Komenského v Bratislave.  

Zasadnutie AS FM UK dňa 14. mája 2020 

Uznesenie č. 12/2020: AS FM UK prerokoval Návrh správy o vedecko-výskumnej činnosti za 

rok 2019  

Uznesenie č. 13/2020: AS FM UK prerokoval Návrh správy o vzdelávacej činnosti za rok 2019  

Uznesenie č. 14/2020: AS FM UK prerokoval študijné programy bakalárskeho a 

magisterského štúdia na akademický rok 2020/2021.  

Uznesenie č. 15/2020: AS FM UK prerokoval Návrh harmonogramu štúdia na akademický 

rok 2020/2021  

Uznesenie č. 16/2020: AS FM UK prerokoval návrh na úpravu vizuálnej prezentácie 

Univerzity Komenského.  

Uznesenie č. 17/2020: AS FM UK prerokoval návrh na informáciu o príprave a tvorbe 

rozpočtu, ktorú berie na vedomie a k bodu sa stretne ešte do 30.8.2020.  

Uznesenie č. 18/2020: AS FM UK berie na vedomie informáciu k licenciám MS TEAMS. 
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Zasadnutie AS FM UK dňa 5. júna 2020 

Uznesenie č. 20/2020: AS FM UK schválil predložený návrh Dodatku č. 2 k Štatútu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Fakulty managementu 

Zasadnutie AS FM UK dňa 25. júna 2020 

Uznesenie č. 22/2020: AS FM UK schválil výročnú správu o činnosti a hospodárení Univerzity 

Komenského v Bratislave, Fakulty managementu za rok 2019.  

Uznesenie č. 23/2020: AS FMUK schválil podmienky prijatia na štúdium bakalárskych 

študijných programov uskutočňovaných fakultou.  

Uznesenie č. 24/2020: AS FMUK schválil Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku Univerzity 

Komenského v Bratislave, Fakulty managementu.  

Uznesenie č. 25/2020: AS FMUK schválil Rozpis štátnej dotácie na rok 2020 a rozpočet 

výnosov a nákladov na rok 2020. 

Zasadnutie AS FM UK dňa 21.septembra 2020 

Uznesenie č. 26/2020: AS FM UK za zástupcu študentov do volebnej komisie zvolil Kristínu 

Mravcovú. 

Uznesenie č. 27/2020: AS FM UK schválil návrh na vymenovanie doc. Ing. Jána Papulu, PhD. 

za prodekana pre štúdium a vzťahy s verejnosťou.  

Uznesenie č. 28/2020: AS FM UK prerokoval poskytované študijné programy v akademickom 

roku 2021/2022.  

Uznesenie č. 29/2020: AS FM UK prerokoval úpravu študijného plánu dennej formy 

magisterského stupňa štúdia v časti štátnych záverečných skúšok.  

Uznesenie č. 30/2020: AS FM UK schválil vnútorný predpis, ktorý upravuje pracovný pomer 

vysokoškolských učiteľov nad 70 rokov veku.  

Uznesenie č. 31/2020: AS FM UK prerokoval situáciu so vzniknutým bezpečnostným 

incidentom na FM UK. 

 

Zápisnica z rokovania per rollam AS FMUK zo dňa 30.októbra 2020 
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Uznesenie č. 32/2020: Akademický senát FM UK vyjadruje podporu pre vyjadrenie AS UK a 

Vedenia UK, vo veci zásadného nesúhlasu s navrhovaným okliešťovaním akademických práv 

a slobôd, ktoré je formulované v dokumente „Moderné a úspešné Slovensko. Národný 

integrovaný reformný plán“ (zverejnenom 5. 10. 2020). 

Zasadnutie AS FM UK dňa 19.novembra 2020 

Uznesenie č. 34/2020: AS FM UK schvaľuje podľa ustanovenia § 27 odsek 1 písm. c) zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov návrh dekana FM UK prof. RNDr. Michala Greguša, PhD. na 

vymenovanie doc. PhDr. Mariána Holienku, PhD. za prodekana FM UK na funkčné obdobie 

od 20. 11. 2020 do 19. 11. 2024.  

Uznesenie č. 35/2020: AS FM UK schvaľuje Návrh výšky školného a vybraných poplatkov za 

štúdium v akademickom roku 2021/2022 na FM UK  

Uznesenie č. 36/2020: AS FM UK schvaľuje Návrh rozpisu štátnej dotácie na rok 2020 a 

návrh rozpočtu výnosov a nákladov na rok 2020 pre FM UK  

Uznesenie č. 37/2020: AS FM UK schvaľuje podľa ustanovenia § 27 odsek 1 písm. c) zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov návrh dekana FM UK prof. RNDr. Michala Greguša, PhD. na 

vymenovanie 1/ prof. Ing. Vieru Markovú, PhD.; 2/ prof. Ing. Annu Pilkovú, PhD.; 3/ prof. RNDr. 

Ing. Ľudomíra Šlahora, PhD.; 4/ prof. Mgr. Petra Štarchoňa, PhD. a 5/ doc. Ing. Gabrielu 

Pajtinkovú Bartákovú PhD., za členov Vedeckej rady FM UK na funkčné obdobie od 1. 12. 

2020 do 30. 11. 2024. 

AS FM UK neschvaľuje podľa ustanovenia § 27 odsek 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

návrh dekana FM UK prof. RNDr. Michala Greguša, PhD. na vymenovanie doc. PhDr. Mariána 

Holienku, PhD. za člena Vedeckej rady FM UK na funkčné obdobie od 1. 12. 2020 do 30. 11. 

2024. 

Pozvánky na zasadnutia AS FM UK 

Na zasadnutia AS FM UK boli pravidelne pozývaní členovia vedenia FM UK, prorektorka pre 

študijné veci a tajomníčka FMUK. Zasadnutia AS FM UK boli verejné. Pozvánky boli 

zverejňované na webovom sídle fakulty a zamestnaneckej časti akademickej obce zasielané 

mailom. S ohľadom na virtuálny priebeh väčšiny zasadnutí bola účasť hostí na zasadnutiach 

vyššia ako po minulé roky.   
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Knižnica FM UK v roku 2020 svojimi aktivitami, napriek vážnej epidemickej situácii, ktorá 

zásadne zasiahla fungovanie fakulty v mnohých oblastiach, nadviazala na predchádzajúci 

pozitívny trend. V tabuľke č. 8 je zaznamenaný medziročný pohyb vo vybraných 

ukazovateľoch akademických knižníc - počet prírastkov, počet absenčných výpožičiek a počet 

registrovaných čitateľov. 

Počet prírastkov literatúry v roku 2020 činil 1 640 knižničných jednotiek. Oproti roku 2019 bol 

zaznamenaný nárast o 117 prírastkov. Novinky vedeckej a odbornej literatúry z profilových 

oblastí boli plne pokryté, a takisto bolo plne vyhovené potrebám a požiadavkám výučby a 

výskumu. 

Počet absenčných výpožičiek vo fakultnej knižnici naďalej rastie. Nárast oproti minulému roku 

predstavuje 1 472 absenčných výpožičiek, čo svedčí o neutíchajúcom záujme čitateľov o 

knižnicu. Prispieva k tomu aj záujem knižnice o dostatočné vnímanie a uspokojovanie potrieb 

čitateľov. Už štvrtýkrát v histórii Knižnica FM UK prekročila hranicu 10 tisíc absenčných 

výpožičiek za kalendárny rok.  

Čitateľmi Knižnice FM UK sú predovšetkým študenti, pedagógovia a vedecko-výskumní 

pracovníci fakulty. Počet registrovaných čitateľov vo fakultnej knižnici sa kvôli pandemickým 

opatreniam vlády znížil, nakoľko knižnica, ako aj celá fakulta museli byť v období prvej vlny 

a počas druhej vlny často zatvorené.  V roku 2020 mala knižnica 1 076 čitateľov, ktorí využili 

jej služby. 

Spomedzi služieb Knižnice FM UK 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 2020 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 z najväčších štatistických a trhových platforiem na svete s prístupom k viac ako 1,5 
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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 webovej stránky Akademickej knižnice UK, ako aj zo 

stránky Knižnice FM UK a je – v súlade s podpísanými licenčnými zmluvami – určený 

výhradne pre akademickú obec UK. 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 UK formou tzv. vzdialeného prístupu (na základe identifikácie cez meno a heslo). Túto 

možnosť výrazne využili čitatelia najmä v pandemickom roku 2020. 

Počas pandemickej situácie knižnica pomohla viacerým autorom s usmernením pri vydávaní 

elektronických učebníc a skrípt a vybavila ich umiestnenie do súborného knižničného 

katalógu AK UK, odkiaľ si ich môžu stiahnuť čitatelia z ktoréhokoľvek miesta. 

Knižnica FM UK pohotovo zareagovala na kritickú pandemickú situáciu a čitateľom už 

21.5.2020 pripravila na užívanie návratový box na knihy, ktorý je umiestnený pred vrátnicou 

v prístavbe. Touto cestou možno vrátiť každú absenčnú výpožičku z knižnice FM UK aj mimo 

otváracích hodín knižnice. Hneď prvé týždne užívanie preukázali opodstatnenosť a popularitu 

návratového boxu. 
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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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