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Zápisnica . 2/2007

z rokovania Akademického senátu Fakulty managementu UK v Bratislave, ktoré sa konalo
d a 14.marca 2007 (streda) o 15:30 hod. v zasada ke dekanátu, 3. posch., . d. 305.
Prítomní: pod a prezen nej listiny
Ospravedlnení:
Neprítomní:

10
2
1

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Návrh Smernice o školnom a poplatkoch spojených so štúdium na FM UK
Vyhlásenie dopl ujúcich volieb do AS FM UK a vyhlásenie volieb zástupcu FM UK do AS
UK
5. Návrh Zásad evidencie študijných výsledkov na FM UK
6. Rôzne
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

10
0
0

Priebeh rokovania:
1. Otvorenie
Rokovanie otvorila a viedla predsední ka AS FM UK doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.
Konštatovala, že AS je uznášaniaschopný, privítala dekana FM UK prof. Ing. Jozef Papulu,
PhD., prodekanov, lenov senátu a hostí. AS FM UK odsúhlasil navrhovaný program
jednomyse ne .Doc. Ing. Zoltán Takács, CSc. navrhol aby si zasadnutia senátu nekonali v stredu,
pretože vtedy má vyu ovací proces, o bolo vysvetlené a akceptované. Zasadnutia senátov sa
budú kona v pondelok. alej navrhoval nedopl ova AS FM UK. Nasledovala diskusia a tento
návrh a dôvody sa riešili v bode 4. nášho programu.
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2. Kontrola uznesení
Študentská as senátu sa pris úbila pomôc lenom ubytovacej komisie s h adaním, prípadne
tvorbou kritérií na ubytovanie na internátoch.
3. Návrh smernice o školnom a poplatkoch spojených so štúdium na FM UK
Predsední ka AS FM UK doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc. odovzdala slovo
navrhovate ovi, prof. Ing. Jozef Papulovi, PhD., ktorý oboznámil ostatných lenov s návrhom,
ktorý sa bude týka iba sú asných študentov študujúcich pod a nových programov, ktorí si budú
chcie pred ži štúdium na vysokej škole. Univerzita Komenského stanovila hornú hranicu na
44,000 Sk. Reálne náklady na jedného študenta FM UK sú 29,693 Sk. Navrhlo sa neznižova
túto hranicu, ke že sú to reálne náklady, no zárove ju neprekra ova , ke že to zasiahne
študentov v budúcom akademickom roku 2007/2008, a v alšom období sa to môže zmeni .
Túto sumu lenovia senátu rozhodli zaokrúhli na 30,000 Sk.
alej sa predložil návrh na zvyšovanie poplatkov za rigorózne štúdium .Maximálny poplatok na
UK je 13,354 Sk. Naša fakulta sa rozhodla stanovi túto sumu na 12,000 Sk.
Uznesenie: AS FM UK hlasoval za prijatie smernice o školnom a poplatkoch spojených so
štúdium na FM UK a návrhu o zvýšení poplatkov za rigorózne štúdium.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
0
0

4. Vyhlásenie dopl ujúcich volieb do AS FM UK a vyhlásenie volieb zástupcu FM UK do
AS UK
Predsední ka AS FM UK doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc. spolu s predsední kou
volebnej komisie PhDr. Vierou Bennárovou upozornili, že AS FM UK sa teraz skladá iba z 13
lenov, pretože 2 bývalí lenovia sa stali v sú asnosti prodekanmi. Diskutovalo sa o doplnení,
respektíve nerozširovaní senátu. Prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. poznamenal, že by bolo
nekorektné vo i zvoleným kandidátom keby sa teraz zvolili, pretože svoje 4-ro né volebné
obdobie by si vy erpali za 9 mesiacov, kedy im zanikne mandát. Senát sa dohodol, že túto
záležitos prediskutuje najprv s predsedom Univerzitného senátu UK a na základe toho budú,
respektíve nebudú vyhlásené vo by.
5. Návrh zásad evidencie študijných výsledkov na FM UK
Predsední ka AS FM UK doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc. odovzdala slovo
navrhovate ovi, prof. Ing. Jozef Papulovi, PhD. ktorý informoval o pripravovaných zásadách,
ktoré vychádzajú zo zápisu kolégia rektora a boli prerokované na kolégiu dekana. Tieto zásady
budú vo forme prílohy ku novému študijnému poriadku a sú len spresnením doterajších zásad,
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no zmeny sú potrebné hlavne kvôli Centrálnemu registru študentov. V budúcnosti fakulta
uvažuje o elektronickom systéme.
Uznesenie: AS FM UK hlasoval za prijatie zásad evidencie študijných výsledkov na FM UK
ako prílohy k novému študijnému plánu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
0
0

6. Rôzne
Predsední ka AS FM UK doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc. spolu s predsední kou
volebnej komisie PhDr. Vierou Bennárovou uviedli, že z AS UK dostali paragrafové znenie
nového návrhu zákona o vysokých školách. Ke že je potrebné pripomienky akademického
senátu fakulty odovzda do 19.3.2007 , do 12,00 hod., konkrétne pripomienky je potrebné
posiela tajomní ke AS FM UK Viere Bennárovej v uvedenom termíne..

Zapísal : Peter Kuro ka
Overila M.Samuhelová

V Bratislave, 19. 3. 2007

doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová CSc.
predsední ka AS FMUK
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