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Správa o činnosti Akademického senátu  FM UK   za rok 2016 
 

 

Činnosť AS FM UK sa v období roka 2016 riadila príslušnými ustanoveniami zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a vnútornými predpismi UK 

a FM UK.  V hodnotenom období AS 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 2016 uskutočnilo 4-krát a to v dňoch 29. 2. 2016; 16. 5. 

2016; 19. 9. 2016; 14. 11. 2016.  

Účasť na zasadnutiach AS FM UK bola veľmi dobrá.  

  

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 webovej stránke fakulty.   

  

Prijaté uznesenia: 

Akademický senát FM UK v roku 2016 prijal, okrem schválení programu senátu, spolu 14 

uznesení a to:  

 

Zasadnutie 29. 2. 2016 

 AS FM UK schválil Kritériá na prijímanie uchádzačov na doktorandské  štúdium na 

Univerzitu Komenského v Bratislave, Fakultu managementu.  

 AS FM UK odsúhlasil doplnenie Kritérií na prijímanie uchádzačov na denné magisterské 

štúdium na UK, FM v šk. roku 2016/2017 o podmienku, aby mal uchádzač o denné 

magisterské štúdium ukončené prvé dva roky denného bakalárskeho štúdia na FM UK.   

 AS FM UK odsúhlasil zrušenie povinnosti študenta zvoliť si na štátnu skúšku výberový 

predmet. 

 AS FM UK schválil možnosť započítať vedenie záverečných prác do priamej vyučovacej 

činnosti v pedagogickom úväzku učiteľa v maximálnom rozsahu 6 hodín na akademický 

rok. Pedagóg má nárok zarátať si dve hodiny do priamej vyučovacej činnosti, ak vedie 

bakalárske práce piatich študentov denného bakalárskeho štúdia. Ďalšie dve hodiny môžu 

byť zarátané v priamej vyučovacej činnosti ak pedagóg vedie diplomové práce piatich 

študentov denného štúdia a zároveň mal v predchádzajúcom roku aspoň jednu publikáciu 

v kategórii B. Započítanie ďalších dvoch hodín v priamej vyučovacej činnosti je možné ak 

http://www.fm.uniba.sk/


pedagóg vedie dizertačné práce 5 študentov denného doktorandského štúdiu a zároveň 

mal v predchádzajúcom roku aspoň jednu publikáciu v kategórii A. Uznesenie je v 

platnosti od letného semestra akademického roka 2015/2016.  

 

Zasadnutie 16. 5. 2016 

 AS FM UK schválil Návrhu rozpočtu výnosov a nákladov Fakulty managementu UK na rok 

2016 spolu s Návrhom rozpisu prostriedkov štátnej dotácie na rok 2016. 

 AS FM UK schválil návrh, do pozície prodekana FM UK pre denné štúdium 1. a 2. stupňa 

vymenovať doc. Ing. Jána Papulu, PhD.   

 

Zasadnutie 19. 9. 2016 

 AS FM UK schválil Kritériá prijímania uchádzačov na bakalárske a magisterské štúdium v 

akademickom roku 2017/2018 na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte 

managementu.  

 AS FM UK vyhlásil konanie doplňujúcich volieb do Akademického senátu FM UK a schválil 

navrhnutých kandidátov na náhradníkov do Volebnej komisie AS FM UK. 

 AS FM UK vyhlásil konanie riadnych volieb zástupcu študentov FM UK do Študentskej rady 

vysokých škôl a schválil navrhnutých kandidátov na náhradníkov do Volebnej komisie AS 

FM UK. 

 AS FM UK schválil možnosť započítať vedenie záverečných prác do priamej vyučovacej 

činnosti v norme pedagogického úväzku učiteľa v maximálnom rozsahu 6 hodín na 

akademický rok.  

 

Zasadnutie 14. 11. 2016 

 AS FM UK schválil predložený návrh výšky školného a vybraných poplatkov v akademickom 

roku 2017/2018.  

 AS FM UK schválil zmenu organizačnej štruktúry FM UK – zaradenie Centra edukačného 

manažmentu do organizačnej štruktúry FM UK.  

 AS FM UK schválil aktualizácie plánov výnosov a nákladov na rok 2016. 

 AS FM UK schválil návrh Študijného plánu študijného programu Manažment, 1. a 2. stupeň 

externého štúdia. 

 

 

V roku 2016 sa konali doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FM UK, namiesto doc. 

Ing. Jána Papulu, PhD., ktorý prešiel na pozíciu prodekana pre denné štúdium 1. a 2. stupňa. 

Voľby sa konali 19. 10. 2016. Členom senátu, na základe výsledku volieb, sa stal doc. PhDr. 

René Pawera, PhD. 

 

Pozvánky na zasadnutie AS FM UK 

Na zasadnutia AS FM UK boli pravidelne pozývaní hostia: 

Dekan FM UK prof. RNDr. Jozef KOMORNÍK, DrSc.; prodekanka pre kvalifikačný rast 

a rozvoj fakulty  prof. Ing. Ľubica BAJZÍKOVÁ, PhD.; prodekan pre medzinárodné vzťahy 

a informačné technológie prof. RNDr. Michal GREGUŠ, PhD.; prorektorka pre študijné veci 

RNDr. Zuzana KOVAČIČOVÁ, PhD.; prodekanka pre externé štúdium doc. Ing. Gabriela 

PAJTINKOVÁ BARTÁKOVÁ, PhD.; prodekan pre denné štúdium doc. Ing. Ján PAPULA, 

PhD. (nahradil prof. Mgr. Petra Štarchoňa, PhD.), prodekanka pre vedu a výskum prof. Ing. 

Anna PILKOVÁ, PhD, MBA; prodekanka pre doktorandské štúdium doc. PhDr. Rozália 



Sulíková, PhD.; prof. Mgr. Peter ŠTARCHOŇ, PhD.; tajomníčka FM UK Mgr. Soňa 

SZABÓOVÁ.  

 

Zasadnutia AS FM UK boli verejné. 

 

  

  doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD. 

predseda AS FM UK 

 

 

 


