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Zápisnica č. 1/2016  

 

z rokovania Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 

managementu (ďalej AS FM UK), ktoré sa konalo dňa 29. februára 2016 o 12:30 hod. 

v zasadačke dekana, miestnosť č. 14. 

 

Prítomní: 13 

Ospravedlnení: 2 

Hostia: 7 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Kritéria na prijímanie uchádzačov na doktorandské štúdium na Univerzitu 

Komenského v Bratislave, Fakultu managementu 

3. Kritéria na prijímanie uchádzačov na denné magisterské štúdium na Univerzitu 

Komenského v Bratislave, Fakultu managementu v šk. roku 2016/2017 

4. Informácie zo zasadnutí Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave 

5. Rôzne 

 

Priebeh rokovania: 

 

1. Otvorenie 
 

Rokovanie AS FM UK otvoril doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD., predseda AS FM UK. 

Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že AS FM UK je uznášaniaschopný. Následne 

predseda AS FM UK prítomných oboznámil s programom zasadnutia.  

 

Uznesenie: AS FM UK schválil navrhnutý program zasadnutia. 
 

Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

13 0 0 

 

 

2. Kritéria na prijímanie uchádzačov na doktorandské štúdium na Univerzitu 

Komenského v Bratislave, Fakultu managementu. 
 

Ku kritériám na prijímanie uchádzačov na doktorandské štúdium na Univerzitu Komenského 

v Bratislave, Fakultu managementu neboli vznesené pripomienky. 

 

V rámci diskusie prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD. navrhla pozmenenie kreditového 

ohodnotenia jednotlivých činností doktoranda mimo absolvovania povinných a povinne 
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voliteľných predmetov. Prodekanka pre doktorandské štúdium, doc. PhDr. Rozália Sulíková, 

PhD. s tým súhlasila, keď sa vyjadrila, že pripraví návrh na prekonzultovanie a 

pripomienkovanie vedúcim katedier a školiteľom doktorandov. 

 

Uznesenie: AS FM UK schválil Kritériá na prijímanie uchádzačov na doktorandské 

 štúdium na Univerzitu Komenského v Bratislave, Fakultu managementu. 
 

Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

13 0 0 

 

 

3. Kritéria na prijímanie uchádzačov na denné magisterské štúdium na Univerzitu 

Komenského v Bratislave, Fakultu managementu v šk. roku 2016/2017 

 
 

Dekan fakulty prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. navrhol, aby sa Kritériá na prijímanie 

uchádzačov na denné magisterské štúdium na Univerzitu Komenského v Bratislave, Fakultu 

managementu v šk. roku 2016/2017, doplnili o podmienku, že uchádzač o denné magisterské 

štúdium na FM UK musí mať ukončené prvé dva roky denného bakalárskeho štúdia na FM 

UK. 

 

Uznesenie: 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.  

 

Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

13 0 0 

 

4. Informácie zo zasadnutí Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave 

RNDr. Michal Greguš, PhD. prítomných informoval o priebehu a obsahu zasadnutia 

Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave.  

 

5. Rôzne 

Prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. informoval prítomných členov AS FM UK o zmene 

povinne voliteľných predmetov na nepovinne voliteľné predmety v rámci štátnych 

záverečných skúšok bakalárskeho aj magisterského štúdia na FM UK. Zmena by, v prípade, 

že to odsúhlasí Vedecká rada FM UK v apríli tohto roka, mala vstúpiť do platnosti už v tomto 

akademickom roku 2015/2016. 

Na bakalárskom štúdiu budú v rámci záverečnej štátnej skúšky povinné dva predmety 

(Manažment a Ekonómia a financie). 

Na magisterskom štúdiu bude v rámci záverečnej štátnej skúšky povinný jeden predmet 

(Manažment – teória, metódy, aplikácie). 

 

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

výberový predmet. 



 

Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

13 0 0 

 

Členovia AS FM UK na podnet prof. RNDr. Jozefa Komorníka, DrSc. prerokovali možnosť 

započítať vedenie záverečných prác do priamej vyučovacej činnosti v pedagogickom úväzku 

učiteľa. 

 

Uznesenie: 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 

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. 

 

Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

13 0 0 

 

 

 

V Bratislave, 29. 2. 2016 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Michaela Poláková, PhD. 

  

   

Overila: 

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. 

  

  

  

   

  doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD. 

predseda AS FM UK  

 


