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Zápisnica �. 1/2006 

 
 

z rokovania Akademického senátu Fakulty managementu UK v Bratislave, ktoré sa konalo 
d�a 13. februára 2006 o 15.00 hod. v zasada�ke na 3. poschodí, �. d. 305. 
 
Prítomní: pod�a prezen�nej listiny 12 
Ospravedlnení: 1 
Neprítomní: 2 
 

Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Informácia z výjazdného zasadnutia Kolégia rektora UK 
3. �alšie kritériá na prijímanie na štúdium študijných programov na FM UK 
4. Rôzne 

 
 
 
Priebeh rokovania: 

 
 

1. Otvorenie 
Rokovanie otvorila a viedla predsední�ka AS FM UK doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc. 
Konštatovala, že AS je uznášania schopný. AS FMUK odsúhlasil navrhnutý program 
jednomyse�ne. 
 
 
2. Informácia z výjazdného zasadnutia Kolégia rektora UK 
Dekan FM UK prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. informoval �lenov AS FM UK o zasadnutí 
Kolégia rektora UK na ktorom sa hovorilo predovšetkým o prerozdelovaní finan�ných 
prostriedkov pridelených univerzite ministerstvom školstva medzi jednotlivé fakulty. Kolégium 
sa uznieslo na zachovaní princípov uplat�ovaných aj minulý akademický rok, do ktorých budú 
ešte zapracované pripomienky ministerstva. Kone�né rozhodnutie o výške dotácií pre jednotlivé 
fakulty bude prijaté na nasledujúcom zasadnutí, ke� už bude známa kone�ná suma pridelená 
celej univerzite. Hovorilo sa taktiež o nedávno uverejnenom prvom ratingu slovenských 
vysokých škôl, ktorý však zanedbával mnohé podstatné kritéria, ako napríklad uplatnenie 
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absolventa v praxi. Na záver boli �lenovia AS FM UK informovaní, že univerzitou  požadované 
materiály sú zo strany našej fakulty dodávané na R UK  v prijate�nom �ase. 

 
 

3. �alšie kritériá na prijímanie na štúdium študijných programov na FM UK 
Dekan FM UK prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. predložil �lenom AS FM UK návrh �alších 
kritérií na prijímanie na štúdium študijných programov na FMUK. Návrh zodpovedal 
minuloro�nej verzii, nako�ko táto sa v praxi už osved�ila. �lenovia študentskej �asti AS FM 
UK predniesli k návrhu pripomienky, týkajúce sa podmienok prijatia externých študentov 
v porovnaní s dennými, ktorí následne po ukon�ení štúdia dostávajú totožný diplom. Dekan FM 
UK prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. a v následnej diskusii aj �alší �lenovia AS FM UK 
argumentovali dôvodmi, ktoré sa viažu k  spolo�enskému prínosu a v neposlednom rade majú aj  
priaznivý vplyv na  odbornú stránku pedagógov FMUK, ktorí takto získavajú jedine�ný kontakt 
s praxou. Po rozprave dospel AS FMUK k hlasovaniu. 
 
Uznesenie : AS FM UK schva�uje �alšie podmienky na prijímanie na štúdium študijných 
programov na FMUK. 

 
Hlasovanie: 
Za: 12. 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
 

4. Rôzne 
FM UK vznikla zo zákona povinnos� vytvori� disciplinárnu komisiu pre študentov. Bolo 
navrhnuté, aby sa predsedom tejto komisie stal prof. Ing. Jozef Papula, PhD., 
podpredsední�kami doc. Ing. Gabriela Bartáková, PhD. a RNDr. Zuzana Kova�i�ová. Ke�že 
polovica �lenov tejto komisie musia by� študenti, �lenovia študentskej �asti AS FM UK dostali 
povinnos� na nasledujúcom rokovaní navrhnú� dvoch študentov denného štúdia, ktorí sa ujmú 
tejto funkcie. Tretí študent bude posluchá� externej formy štúdia. 
     Následne doc.PhDr. Magdaléna Samuhelová CSc., predsední�ka AS FMUK, informovala 
�lenov AS FM UK, že študenti našej fakulty sa umiestnili na prvom mieste v celoslovenskom 
testovaní absolventov slovenských ekonomických fakúlt Young Talents so ziskom 30 bodov, 
teda s ve�kým náskokom pred �alšou fakultou s 24 bodmi.  
     PhDr.Viera Bennárová,  pripomenula, že termín na podávanie prihlášok študentov do 
programu Sokrates je 7.marec 2006.  
 
 

 
V Bratislave, 13.2. 2006 doc.PhDr. Magdaléna Samuhelová CSc. 

predsední�ka AS FMUK 
 
 
 

Zapísal a za študentskú komoru overil: 
 
 

Jozef Glasnák 


