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Zápisnica č. 2/2016
z rokovania Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty
managementu (ďalej AS FM UK), ktoré sa konalo dňa 16. mája 2016 o 12:30 hod.
v zasadačke dekana, miestnosť č. 14.
Prítomní: 14
Ospravedlnení: 1
Hostia: 6
Program:
1. Otvorenie
2. Rozpis štátnej dotácie na rok 2016 a návrh rozpočtu výnosov a nákladov na rok 2016
3. Návrh na vymenovanie prodekana FM UK pre denné štúdium 1. a 2. stupňa
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.
Predseda AS FM UK ďalej oznámil, že členovia volebnej komisie schválenej 9.11.2015
v zložení doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD., Mgr. Marián Holienka, PhD. a Bc. Christián Malchárek sa
dohodli, že predsedkyňou volebnej komisie bude doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

Následne predseda AS FM UK prítomných oboznámil s programom zasadnutia.
Uznesenie:

AS FM UK schválil navrhnutý program zasadnutia.

Hlasovanie:
ZA
14

PROTI
0

ZDRŽAL SA
0

2. Rozpis štátnej dotácie na rok 2016 a návrh rozpočtu výnosov a nákladov na rok 2016.
Dekan fakulty prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. prítomných členov AS FM UK informoval
o rozpočtovaní štátnej dotácie na rok 2016. Následne tajomníčka FM UK Mgr. Soňa
Szabóová bližšie vysvetlila jednotlivé položky v Návrhu rozpočtu výnosov a nákladov
Fakulty managementu UK na rok 2016 a v Návrhu rozpisu prostriedkov štátnej dotácie na rok
2016 v porovnaní s rokom 2015 v položke 07712 – Prevádzka rozvoj infraštruktúry pre

výskum a vývoj. Nateraz vykazovaný záporný hospodársky výsledok hospodárenia v rozpočte
výnosov a nákladov verejnej školy na rok 2016 bol spôsobený chybným nepreúčtovaním
výnosov z roku 2014.
Za najproblematickejšie oblasti z pohľadu finančnej náročnosti boli označené položky Mzdy,
Energie a Veda – štipendiá študentov denného doktorandského štúdia. Z toho plynúce nižšie
výnosy, následne vyvolali k tomuto bodu diskusiu ohľadom spôsobov ako dosiahnuť získanie
väčšieho finančného obnosu, okrem iného, plynúceho zo získania lepšieho hodnotenia FM
UK.
Mgr. Marián Holienka, PhD. upozornil na možnosť získať lepšie hodnotenie cez využívanie
projektov.
Doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. poukázala na možnosť zvážiť schvaľovanie účasti na
konferenciách podľa impact faktoru výstupov konferencie, ako aj intenzívnejšie marketingové
aktivity vo vzťahu k študentom denného štúdia, resp. k prilákaniu uchádzačov na denné
štúdium.
V tomto smere doc. Ing. Gabriela Pajtinková, PhD. informovala prítomných o prebiehajúcich
propagačných aktivitách smerujúcich k budovaniu mena a značky FM UK, ktorých cieľovou
skupinou sú tak študenti denného ako aj externého štúdia. Na budovanie povedomia sa
využíva marketingová komunikácia cez digitálne nástroje marketingu, takisto spomenula
vybudovanie fanúšikovskej stránky na sociálnej sieti Facebook a projekt Mini-Erasmus
pozostávajúci z propagačných aktivít smerom k stredoškolákom.
Prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. upozornil na potenciál prilákať absolventov z iných
odborov na druhý stupeň magisterského štúdia.
Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. v súvislosti s prilákaním zahraničných študentov zdôraznil
výučbu v anglickom jazyku.
Uznesenie: 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.
Hlasovanie:
ZA
14

PROTI
0

ZDRŽAL SA
0

3. Návrh na vymenovanie prodekana FM UK pre denné štúdium 1. a 2. stupňa
Na pozíciu prodekana FM UK pre denné štúdium 1. a 2. stupňa bol navrhnutý doc. Ing. Ján
Papula, PhD. Následne prebehla tajná voľba, v ktorej prítomní členovia AS FM UK hlasovali
o návrhu. Po skončení voľby predsedkyňa volebnej komisie doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
oznámila výsledky hlasovania.
Uznesenie: AS FM UK schválil návrh, do pozície prodekana FM UK pre denné štúdium 1.
a 2. stupňa vymenovať doc. Ing. Jána Papulu, PhD.
Hlasovanie:
ZA
12

PROTI
2

ZDRŽAL SA
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
Mgr. Marián Holienka, PhD. predniesol požiadavku, aby podklady, ktoré sú predmetom
hlasovania v AS FM UK, boli jeho členom zasielané spravidla v päťdňovom predstihu.
Ďalej Mgr. Holienka navrhol preformulovať uznesenie o možnosti započítania vedenia
záverečných prác do priamej vyučovacej činnosti v pedagogickom úväzku učiteľa
z predchádzajúceho zasadnutia AS FM UK zo dňa 29.2.2016. Opätovné prerokovanie tohto
uznesenia a jeho prípadná zmena bude predmetom najbližšieho zasadnutia AS FM UK.
Doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD. (pozn. poradkyňa pre štúdium v rámci špecializácie
Finančný manažment) upozornila na potrebu výučby Seminára k bakalárskej práci
a Diplomového seminára v anglickom jazyku, ako aj prípravu šablóny na písanie záverečných
prác a potrebných informačných dokumentov k písaniu záverečných prác v anglickom jazyku.

V Bratislave, 16. 5. 2016

Zapísala:
Mgr. Michaela Poláková, PhD.
Overila:
doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.

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

