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Zápisnica č. 5/2019 

 

z rokovania per rollam Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 

managementu (ďalej AS FM UK) zo dňa 4.júna. 2019. 

 

Zúčastnení: členovia AS FM UK, členovia Kolégia dekana FM UK, RNDr. Zuzana 

Kovačičová, PhD. 

 

Program: 

 

Predmetom rokovania boli nasledovné návrhy študijných programov: 

 

 Návrh na prerokovanie študijného programu manažment ľudských zdrojov v študijnom 

odbore Manažment (1. stupeň štúdia) 

 Návrh na prerokovanie študijného programu manažment ľudských zdrojov v študijnom 

odbore Manažment (2. stupeň štúdia) 

 Návrh na prerokovanie študijného programu podnikanie v študijnom odbore Manažment 

(1. stupeň štúdia) 

 Návrh na prerokovanie študijného programu stratégia a podnikanie v študijnom odbore 

Manažment (2. stupeň štúdia) 

 Návrh na prerokovanie študijného programu manažment značky v študijnom odbore 

Manažment (2. stupeň štúdia) 

 Návrh na prerokovanie študijného programu manažment podnikových financií v študijnom 

odbore Manažment (1. stupeň štúdia) 

 Návrh na prerokovanie študijného programu finančný manažment v študijnom odbore 

Manažment (2. stupeň štúdia) 

 

Priebeh rokovania 

 

V súlade z uznesením AS FMUK  č. 21/2019 AS FM UK prerokoval per rollam 

navrhované študijné programy v študijnom odbore Manažment. 

Počas určenej lehoty na pripomienkovanie návrhov študijných programov manažment 

ľudských zdrojov (1. a 2. stupeň štúdia), podnikanie, stratégia a podnikanie, ktorá uplynula 

3.6.2019 o 10:00 hod., neboli vyjadrené žiadne pripomienky. 

Počas určenej lehoty na pripomienkovanie návrhov študijných programov manažment 

značky (2. stupeň štúdia), manažment podnikových financií a finančný manažment, ktorá 

uplynula 4.6.2019 o 12:00 hod. bol vyjadrený jeden podnet týkajúci sa zredukovania štátnic 

(prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.) a v nadväznosti naň vyjadrená pripomienka o potrebe 

pridať do všetkých študijných programov predmet týkajúci sa normy ISO a písania záverečných 

prác. (Mgr. Lucia Husenicová). V následných reakciách potreba zaradenia takéhoto predmetu 

nebola reflektovaná vzhľadom na už existujúce predmety, ktoré predmetné oblasti pokrývajú. 
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Uznesenie č. 25/2019: Akademický senát FM UK prerokoval per rollam študijný plán 

študijného programu manažment ľudských zdrojov v študijnom odbore Manažment, 1. stupeň, 

denná forma štúdia, slovenský jazyk, anglický jazyk poskytovania. 

 

Uznesenie č. 26/2019: Akademický senát FM UK prerokoval per rollam študijný plán 

študijného programu manažment ľudských zdrojov v študijnom odbore Manažment, 2. stupeň, 

denná forma štúdia, slovenský jazyk, anglický jazyk poskytovania. 

 

Uznesenie č. 27/2019: Akademický senát FM UK prerokoval per rollam študijný plán 

študijného programu podnikanie v študijnom odbore Manažment, 1. stupeň, denná forma 

štúdia, slovenský jazyk, anglický jazyk poskytovania. 

 

Uznesenie č. 28/2019: Akademický senát FM UK prerokoval per rollam študijný plán 

študijného programu stratégia a podnikanie v študijnom odbore Manažment, 2. stupeň, denná 

forma štúdia, slovenský jazyk, anglický jazyk poskytovania. 

 

Uznesenie č. 29/2019: Akademický senát FM UK prerokoval per rollam študijný plán 

študijného programu manažment značky v študijnom odbore Manažment, 2. stupeň, denná 

forma štúdia, slovenský jazyk, anglický jazyk poskytovania. 

 

Uznesenie č. 30/2019: Akademický senát FM UK prerokoval per rollam študijný plán 

študijného programu manažment podnikových financií v študijnom odbore Manažment, 

1. stupeň, denná forma štúdia, slovenský jazyk, anglický jazyk poskytovania. 

 

Uznesenie č. 31/2019: Akademický senát FM UK prerokoval per rollam študijný plán 

študijného programu finančný manažment v študijnom odbore Manažment, 2. stupeň, denná 

forma štúdia, slovenský jazyk, anglický jazyk poskytovania. 

 

 

V Bratislave, 4. 6. 2019 

 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Michaela Poláková, PhD. 

  

 

 

 

  

Overila: 

 

 

  

 

 

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. 

tajomníčka AS FM UK 

 doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD. 

predseda AS FM UK 

 

 

 


