Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty managementu UK v Bratislave
za obdobie od 1.1.2004 do 31.12.2004

AS FM UK bol zvolený v novembri 2003 na obdobie 4 rokov, t.j. od 1.12.2003 do 30.11.2007. Za
zamestnaneckú časť akademickej obce FM UK boli zvolení:
PhDr. Viera Bennárová, PhDr. Magdalena Samuhelová, CSc., Mgr. Dagmar Weberová, doc. RNDr.
Ľudomír Šlahor, PhD., Mgr. Peter Štarchoň, PhD., Ing. Iveta Stankovičová,
doc. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD., Mgr. Oľga Olšinová, Ing. Miloslav Chalupka, doc. Ing. Zoltán Takács,
CSc. V študentskej časti AS FM UK ďalej pôsobili títo členovia senátu :
Michal Matys, Matej Polák, Michal Petrík, Peráčková Jana, Michal Marhefka.
V tajnom hlasovaní bola na prvom zasadnutí AS FM UK zvolená za predsedníčku AS
PhDr. Magdalena Samuhelová, CSc. Podpredsedníčkou senátu bola zvolená doc. Ing. Ľubica
Bajzíková, PhD. a tajomníčkou bola zvolená PhDr. Viera Bennárová.
AS FM UK mal za minulý rok 7 riadnych zasadnutí. Zasadal podľa Volebného poriadku AS FM UK a
podľa potreby. Celé obdobie bolo náročné na časovú koordináciu jeho členov, na dôraz na kvalitné
predkladanie prerokovaných materiálov náročnej problematiky.
AS FM UK rokoval a prijímal uznesenia ku všetkým relevantným otázkam, ktoré patria do jeho
kompetencie zo zákona o VŠ a zo Štatútu FM UK a ďalších vnútorných materiálov.
Snahou AS bolo pristupovať ku všetkým problémom a otázkam zodpovedne, transparentne, so
zjavnou snahou o demokratické riešenie nastolených úloh.
Pracoval veľmi úzko s vedením FM UK a to pravidelnou účasťou dekana fakulty a jej prodekanov na
zasadnutiach senátu, osobnými rozhovormi s členmi akademickej obce. Okrem toho aj zástupca AS
FM UK sa zúčastňoval na zasadnutiach Vedeckej rady FM UK ako jej člen ,ale aj prostredníctvom
uznesení zo senátu. Ako zástupca fakulty sa pravidelne zúčastňoval na zasadnutiach Predsedníctva AS
UK a spolu s ďalšími členmi senátu fakulty aj na zasadnutiach AS UK. Zástupcovia FM UK v AS UK
pravidelne informovali na každom zasadnutí senátu o programe a uzneseniach AS UK a tým udržiavali
kontinuálnu informovanosť medzi UK a jej fakultami.

Medzi významné aktivity, ktoré AS FM UK na svojich zasadnutiach prerokovával a schvaľoval boli
nasledujúce:
Na začiatku svojho volebného mandátu sa AS zaoberal prípravou volieb do študentskej časti AS FM
UK s korektným uplatnením Volebného poriadku študentskej časti AS FM UK.
V dňoch 3.- 4.3. 2004 uskutočnila Volebná komisia AS voľby do študentskej časti senátu. Na obdobie
2 semestrov boli zvolení títo študenti ako zástupcovia akademickej obce študentov: Michal Matys,
Matej Polák, Michal Petrík, Rastislav Mikuláš a Igor Tóth.

AS schválil na návrh dekana fakulty Študijný poriadok Univerzity Komenského ako Študijný poriadok
FM UK.

Na návrh dekana fakulty bola za členku Vedeckej rady FM UK senátom FM UK schválená PhDr.
Magdalena Samuhelová, CSc. predsedníčka AS FM UK ,v súlade so Štatútom FM UK. Počet členov VR
FM UK je 17.
AS FM UK prerokoval akreditačné materiály FM UK.
Na májovom zasadnutí schválil AS FM UK Návrh rozpisu dotácie na rok 2004 pre FM UK s hlbokým
znepokojením, ktoré vyústilo do prípravy potrebných opatrení, ktoré by zlepšili danú nepriaznivú a
vážnu finančnú situáciu na fakulte.
AS FM UK na rovnakom zasadnutí prijal a schválil návrh Študijného programu na šk. rok 2004/ 2005 s
určitou redukciou voliteľných predmetov z dôvodu nízkeho rozpočtu pre fakultu. AS tiež vzal na
vedomie zmenu v počte kreditov vo francúzskom programe s odporúčaním pre VR FM UK.
AS prijal a schválil predložený materiál Podmienky prijatia študentov na externé štúdium v
akademickom roku 2004/ 2005.
S neskrývaným uspokojením prijal AS informáciu dekana fakulty o čiastočnom zlepšení finančných
pomerov na fakulte v dôsledku odpustenia dlhu voči UK, z čoho vyplynulo, že počet prijatých
študentov na denné bakalárske štúdium v akademickom roku 2004 / 2005 zostane nezmenený a
bude 280.
AS FM UK schválil predložený materiál Ďalšie podmienky na prijatie na štúdium na FM UK na šk. rok
2004/ 2005.
AS FM UK prijal a schválil predloženú Výročnú správu FM UK za rok 2003.
AS sa uzniesol uskutočniť v ďalšom období doplňujúce voľby do AS FM UK z dôvodu odchodu jedného
člena senátu.
AS FM UK bol na svojom riadnom zasadnutí oboznámený s návrhom na prijatie indických študentov
na štúdium na FMUK. Išlo o prijatie 100 študentov- samoplatcov, ktorí by mali svoje podmienky na
štúdium a neovplyvnili by svojou prítomnosťou kvalitu výučby na fakulte. Návrh sa javil byť
zaujímavým finančným stimulom pre fakultu. AS vyslovil súhlas s dodatočným prijatím študentov z
Indickej republiky na štúdium na FM UK.
AS vyhlásil doplňujúce voľby do AS FM UK z dôvodu zaniknutia členstva v akademickej obci fakulty
pre dve jeho členky- Mgr. O. Olšinovú a Ing. I. Stankovičovú. AS poveril Volebnú komisiu AS pod
vedením PhDr. V. Bennárovej uskutočniť voľby v dňoch 9.-11.11.2004. AS vzal s porozumením na
vedomie požiadavku člena AO FM UK doc. Ing. D. Šoltésa, CSc. o iniciovaní odbornej diskusie o
aktuálnom stave a rozvoji vedy na FM UK.
AS na svojom ďalšom zasadnutí prijal správu o priebehu volieb do zamestnaneckej časti AS. Novými
členmi AS FM UK sa stali : Ing. M. Fekete, PhD. a doc. JUDr. D. Nováčková, PhD.

AS FM UK prijal a schválil Kritéria prijímania študentov na denné bakalárske štúdium pre šk.rok
2005/2006.
V tajnom hlasovaní AS FM UK zvolil Ing. G. Bartákovú, PhD. za prodekanku pre doktorandské a
externé štúdium. AS rovnako v tajnom hlasovaní zvolil Mgr. P. Štarchoňa, PhD. ako povereného
vedením katedry marketingu. Rovnako ich schválil ako doplnených členov VR FM UK.
AS FM UK schválil uzavretie pracovných pomerov s vybranými zamestnancami nad 65 rokov.
Na svojom ostatnom zasadnutí AS vyslovil súhlas so začlenením Poradenského a rozvojového centra
FM UK do organizačnej štruktúry FM UK ako aj s jeho predloženým štatútom. Centrum by malo
pôsobiť ako inkubátor pre malé podniky a malo by byť financované z externých zdrojov.
Študentská časť AS FM UK predložila návrh svojho upraveného volebného poriadku so zmeneným
počtom zástupcov študentskej akademickej obce v AS FM UK. Predložený návrh AS neprijal,
nehlasoval o ňom a vrátil ho predkladateľovi na dopracovanie. AS sa uzniesol, že voľby do
študentskej časti AS FM UK sa budú konať začiatkom zimného semestra v budúcom šk. roku.

Táto správa bola prerokovaná a schválená na zasadnutí AS FM 16. mája 2005
PhDr. Magdalena Samuhelová, CSc.
Predsedníčka AS FM UK

