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Zápisnica . 5/2006

z rokovania Akademického senátu Fakulty managementu UK v Bratislave, ktoré sa konalo
d a 20. novembra 2006 (pondelok) o 15:30 hod. v zasada ke dekanátu, 3. posch., . d. 305.
Prítomní: pod a prezen nej listiny
Ospravedlnení:
Neprítomní:

12
2
1

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Výsledky volieb do študentskej komory AS FM UK
Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana FM UK na obdobie 1. 3. 2007 – 28. 2. 2011
Kritériá prijímania študentov na denné bakalárske štúdium so za iatkom v školskom roku
2007/2008 na FM UK
5. Výro ná správa FM UK za rok 2005
6. Rôzne
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

12
0
0

Priebeh rokovania:
1. Otvorenie
Rokovanie otvorila a viedla predsední ka AS FM UK doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.
Konštatovala, že AS je uznášania schopný a privítala dekana FM UK prof. RNDr. Jozefa
Komorníka, DrSc., prodekanov, lenov senátu a hostí. AS FM UK odsúhlasil navrhovaný
program jednomyse ne.
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2. Výsledky volieb do študentskej komory AS FM UK
Predsední ka volebnej komisie, PhDr. Viera Bennárová podala informácie o priebehu a
výsledku volieb do študentskej asti AS FM UK. Vo by prebehli v poriadku, bolo odovzdaných
152 hlasovacích lístkov, z ktorých boli všetky platné. Do volieb sa prihlásil rekordný po et 12
študentov, ktorých volili študenti FM UK. Zvolilo sa 5 lenov a 1 náhradník na základe
najvyššieho po tu hlasov: Michal Silvio, Peter Kuro ka, Katarína Koš ová, Ladislav Lopata,
Igor Tóth a náhradní ka Miroslava Zacharová. Predsední ka volebnej komisie, PhDr. Viera
Bennárová spolu s predsední kou AS FM UK doc. PhDr. Magdalénou Samuhelovou, CSc.
a ostatnými lenmi AS FM UK zablahoželala novým lenom, popriala im ve a š astia a zárove
po akovala starým lenom, z ktorých bol prítomný bývalý senátor Jozef Glasnák, za vykonanú
prácu. Novozvolení lenovia boli zárove informovaní o jednej z dôležitých úloh ,ktorá ich
aká a to vo ba kandidáta na dekana fakulty.
alej PhDr. Viera Bennárová informovala o vo bách kandidátov na rektora, ktorých sa
zú astnilo 63 prítomných zo 65 lenov AS Univerzity Komenského.. S najvyšším po tom
hlasov zví azil doc. PhDr. František Gahér, CSc. s celkovým po tom hlasov 35. Druhým
v poradí po tu hlasov bol prof. MUDr. Ján Danko, CSc. s po tom hlasov 27.
3. Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana FM UK na obdobie 1. 3. 2007 – 28. 2. 2011
Predsední ka volebnej komisie, PhDr. Viera Bennárová oboznámila prítomných o zmenách
uskuto nených na Volebnom poriadku kandidáta na dekana Fakulty managementu UK.
V úvode rozpravy Doc. Ing. Zoltán Takács , CSc. navrhol aby sa posielali dokumenty, ktoré sa
budú schva ova vopred elektronickou poštou, o ale v tomto prípade nebolo opodstatnené
kvôli množstvu a rozsahu zmien. alej upozornil na sporný bod 5 v l. 4 kde je predseda
volebnej komisie spolu s tajomníkom akademického senátu jedna a tá istá osoba. Dekan prof.
RNDr. Jozef Komorník, DrSc. navrhol pozmeni text, respektíve vynecha slovné spojenie:
„spolu s tajomníkom akademického senátu“. Po as rozpravy Michal Silvio navrhol d žku
vystúpenia kandidátov na maximálne 15 minút vlastného prejavu a maximálne 20 minút
diskusie, respektíve otázok lenov akademickej obce FM UK. Odporu il tiež aby sa v l. 2, bod
6 vynechalo spojenie slov „za ú asti všetkých kandidátov“, ke že organizovanie takejto
agitácie by bolo prinajmenšom ob ažné; AS schválil termín a miesto vo by kandidáta na
dekana a odsúhlasil zverejnenie návrhov kandidátov na dekana na internete a vývesných
tabuliach FM UK. Nakoniec lenovia študentskej asti AS FM UK navrhli a hlasovali lena
volebnej komisie AS FM UK zo svojich radov..
Kompletný volebný poriadok je prílohou tejto zápisnice.
Uznesenie: AS FM UK prijal volebný poriadok kandidáta na dekana FM UK.
Podávanie návrhov kandidátov na dekana je do 4. decembra 2006 do 12:00 predsední ke
Volebnej komisie AS FM UK. Predstavovanie kandidátov na dekana sa bude kona 18.
decembra 2006, o 9:00 v miestnosti . 2, FM UK, Odbojárov 10, 820 05 Bratislava. Maximálny
as na predstavenie kandidáta na dekana je 15 minút. Maximálny as na otázky pre kandidáta na
dekana je 20 minút.
Vo ba kandidáta na dekana FM UK sa uskuto ní 18. decembra 2006, vo volebnej miestnosti,
u eb a . 14, 4.posch..
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

11
0
1
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Uznesenie: Maximálny as na predstavovanie kandidáta na dekana: 15 minút. Maximálny as
na otázky pre kandidáta na dekana : 15 minút. Pod a lánku 6, bod 4.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

1
9
2

Uznesenie: Maximálny as na predstavovanie kandidáta na dekana: 15 minút. Maximálny as
na otázky pre kandidáta na dekana: 20 minút. Pod a lánku 6, bod 4.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
1
2

Uznesenie: Pozmenenie textu v l. 2, bod 6 kde sa rozhodlo vyškrtnú
kandidátov“.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

as : „za ú asti všetkých

12
0
0

Uznesenie: Termín zverejnenia návrhov kandidátov na dekana na internete a vývesných
tabuliach FM UK bude 7. decembra 2006 (vrátane).
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

12
0
0

Uznesenie: Nový len AS FM UK, Michal Silvio, je prijatý za lena volebnej komisie.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

11
0
1

4. Kritériá prijímania študentov na denné bakalárske štúdium so za iatkom v školskom
roku 2007/2008 na FM UK
Dekan prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. povedal, že tieto kritéria prešli revíziou mnohými
rokmi vývoja po as existencie fakulty a sú v poriadku.
Uznesenie: AS FM UK prijal kritéria prijímania študentov na denné bakalárske štúdium so
za iatkom v školskom roku 2007/2008 na FM UK.
Hlasovanie:
3
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Za:
Proti:
Zdržal sa:

11
0
1

5. Výro ná správa FM UK za rok 2005
Výro nú správu FM UK za rok 2005 dostali všetci lenovia AS FM UK do mailových schránok
a ako poznamenal pán dekan prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., je ur ená hlavne pre interné
potreby fakulty, ke že podstatné údaje o fakulte pre výro nú správu UK boli už priebežne
odosielané.
Uznesenie: Výro ná správa FM UK za rok 2005.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

12
0
0

6. Rôzne
lenovia študentskej asti AS FM UK navrhli hlasova
zapisovate a AS FM UK.

za Petra Kuro ku ako nového

Uznesenie: Nový len AS FM UK, Peter Kuro ka, je prijatý do funkcie zapisovate a.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

12
0
0
Zapísal : Peter Kuro ka
Overila M.Samuhelová

V Bratislave, 20.11. 2006

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

4

