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Zápisnica č. 3/2016
z rokovania Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty
managementu (ďalej AS FM UK), ktoré sa konalo dňa 19. septembra 2016 o 14:00 hod.
v zasadačke dekana, miestnosť č. 14.
Prítomní: 11
Ospravedlnení: 3
Hostia: 8
Program:
1. Otvorenie
2. Kritériá prijímania uchádzačov na bakalárske a magisterské štúdium v akademickom
roku 2017/2018 na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu
(informuje doc. Papula a doc. Pajtinková Bartáková)
3. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS FM UK (informuje doc. Lašáková)
4. Vyhlásenie riadnych volieb do Študentskej rady vysokých škôl (informuje Bc.
Malchárek)
5. Návrh na započítavanie vedenia bakalárskych a diplomových prác do priamej
vyučovacej činnosti (informuje doc. Papula)
6. Informácie zo zasadnutí Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave
7. 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
11

PROTI
0

ZDRŽAL SA
0

2. Kritériá prijímania uchádzačov na bakalárske a magisterské štúdium v akademickom
roku 2017/2018 na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu.

Doc. Ing. Ján Papula, PhD. informoval predovšetkým o úpravách zapracovaných v Kritériách
prijímania uchádzačov na bakalárske a magisterské štúdium v akademickom roku 2017/2018
na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu. Upozornil na znížený poplatok
32€ za prijímacie konanie pri elektronickej prihláške (bod. č. 3) a pre uchádzačov, ktorí úspešne
vykonali maturitnú skúšku z matematiky sa bodový zisk za internú časť skúšky, ktorý sa
pripočíta k dosiahnutému počtu bodov zo skúšky z matematiky, zvýšil z 5 na 10 bodov (bod. č.
7).
Ďalej doc. Ing. Ján Papula, PhD. prítomných informoval o novej možnosti prijatia uchádzačov
na denné bakalárskej štúdium bez povinnosti vykonať prijímaciu skúšku, v prípade, že v rámci
Národnej porovnávacej skúšky dosiahnu v testoch celkový percentil rovný alebo vyšší ako 70.
Pri prijímacom konaní na základe výsledkov testovania Národnej porovnávacej skúšky dekan
fakulty odpustí poplatok za prijímacie konanie vo výške 50%. (bod č. 9).
Po prerokovaní sa v bode č. 10 upravil plánovaný počet študentov na prijatie na denný
bakalársky študijný program medzinárodný manažment z 80 na 90 študentov.
V bode č. 12 bude posledná veta upravená nasledovne: V prípade, že počet uchádzačov v takto
zostavenom poradí bude nižší, než schválený počet prijatých uchádzačov vrátane rezervy, budú
na nasledujúce poradia zaradení ďalší uchádzači s vykonanou písomnou skúškou podľa súčtu
získaných bodov, s minimálnym dosiahnutým súčtom 60 bodov, resp. ak Prijímacia komisia
a dekan fakulty nerozhodnú inak.
V rámci rozpravy prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. navrhol zvážiť zníženie poplatku za
prijímacie konanie na externé štúdium a prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD. poukázala na
možnosť upresniť v Kritériách prijímania zahraničných uchádzačov o denné magisterské
štúdium na FM UK, ktoré certifikáty preukazujúce úroveň znalosti anglického jazyka budú
akceptované. Prípadné zmeny podľa týchto návrhov ešte budú predmetom rokovania, pri
schvaľovaní kritérií prijímania na ďalšie obdobia.
Uznesenie: AS FM UK schválil Kritériá prijímania uchádzačov na bakalárske a magisterské
štúdium v akademickom roku 2017/2018 na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte
managementu.
Hlasovanie:
ZA
11

PROTI
0

ZDRŽAL SA
0

3. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS FM UK
Doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD. prítomných informovala o návrhu termínu konania
doplňujúcich volieb do Akademického senátu FM UK 19. októbra 2016 od 9:00 do 15:00 hod,
pričom návrhy na kandidátov je možné podávať do 11. októbra 2016 do 12:00 hod, buď
v podateľni na meno tajomníčky AS FM UK alebo osobne do rúk tajomníčky AS FM UK.
Následne Doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD. informovala o potrebe zvoliť náhradníkov do
Volebnej komisie AS FM UK a predniesla nasledovné návrhy:
- náhradník do Volebnej komisie AS FM UK za zamestnaneckú časť – Mgr. Jana Fratričová,
PhD.

- náhradník do Volebnej komisie AS FM UK za študentskú časť – Bc. Filip Peniaško.
Uznesenie: AS FM UK vyhlásil konanie doplňujúcich volieb do Akademického senátu FM UK
a schválil navrhnutých kandidátov na náhradníkov do Volebnej komisie AS FM UK.
Hlasovanie:
ZA
11

PROTI
0

ZDRŽAL SA
0

4. Vyhlásenie riadnych volieb do Študentskej rady vysokých škôl
Bc. Christián Malchárek informoval o termíne riadnych volieb zástupcu študentov FM UK do
Študentskej rady vysokých škôl, ktoré sa budú konať dňa 31. októbra 2016 od 10:00 do 16:00
hod.
Voľby bude riadiť volebná komisia v nasledovnom zložení:
Bc. Christian Malchárek (predseda)
Bc. Filip Peniaško (člen)
Bc. Peter Vĺčko (člen)
Bc. Tomáš Cako (člen)
Uznesenie: 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.
Hlasovanie:
ZA
11

PROTI
0

ZDRŽAL SA
0

5. Návrh na započítavanie vedenia bakalárskych a diplomových prác do priamej
vyučovacej činnosti
Doc. Ing. Ján Papula, PhD. prítomným odprezentoval Návrh na započítavanie vedenia
bakalárskych a diplomových prác do priamej vyučovacej činnosti.
Pedagóg má nárok zarátať si do priamej vyučovacej činnosti 0,4 hodiny za vedenie každej
bakalárskej práce študentov denného bakalárskeho štúdia (ekvivalent predmetu Projekt
bakalárskej práce). Započítať si môže vedenie najviac 5 bakalárskych prác za predpokladu, že
mal v predchádzajúcich dvoch kalendárnych rokoch aspoň dve zaevidované publikácie
minimálne v kategórii B podľa kritérií Akreditačnej komisie.
Pedagóg má nárok zarátať si do priamej vyučovacej činnosti 0,4 hodiny za vedenie každej
diplomovej práce študentov denného magisterského štúdia (ekvivalent predmetu Diplomový
seminár 2). Započítať si môže vedenie najviac 5 diplomových prác za predpokladu, že mal
v predchádzajúcich dvoch kalendárnych rokoch aspoň dve zaevidované publikácie minimálne

v kategórii B podľa kritérií Akreditačnej komisie, iné ako publikácie zarátané pri nároku
vyplývajúcom z vedenia bakalárskych prác, ak si tento uplatnil.
Pedagóg má nárok zarátať si do priamej vyučovacej činnosti 0,4 hodiny za vedenie každej
diplomovej práce študentov denného magisterského štúdia (ekvivalent predmetu Diplomový
seminár 3). Započítať si môže vedenie najviac 5 diplomových prác za predpokladu, že mal
v predchádzajúcich dvoch kalendárnych rokoch aspoň dve zaevidované publikácie minimálne
v kategórii B podľa kritérií Akreditačnej komisie, iné ako publikácie zarátané pri nároku
vyplývajúcom z vedenia bakalárskych prác, príp. diplomových prác, ak si uplatnil nároky
spomínané v predošlých bodoch.
Vyučujúci, ktorý má za posledné dva roky evidovanú publikáciu v kategórii A si ju pre účely
tohto započítavania môže uplatniť ako dve publikácie kategórie B.
Uznesenie: 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.
Hlasovanie:
ZA
11

PROTI
0

ZDRŽAL SA
0

6. Informácie zo zasadnutí Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave
Predseda AS FM UK doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD. prítomných stručne informoval o priebehu
zasadnutí AS UK.
8. Rôzne
Tajomníčka fakulty Mgr. Soňa Szabóová informovala o konaní zdravotníckeho auditu, ktorý
sa bude na FM UK konať 28. septembra 2016.
Následne prítomných informovala o Občianskej diskusii organizovanej Európskou komisiou
a Fakultou managementu UK dňa 26.9.2016 o 13:30 hod. v posluchárni 21.
Mgr. Marián Holienka, PhD. informoval o získaní rozvojového projektu, v rámci ktorého bude zriadené
Centrum edukačného manažmentu zamerané na výskum a formuláciu odporúčaní pre postsekundárne
štúdium. Po predložení podkladov bude schvaľovanie predmetného centra ako organizačnej zložky
predmetom hlasovania na nasledujúcom zasadnutí AS FM UK.

V Bratislave, 19. 9. 2016

Zapísala:
Mgr. Michaela Poláková, PhD.
Overila:

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.

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

