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Zápisnica č. 5/2015
z rokovania Akademického senátu Fakulty managementu UK v Bratislave, ktoré sa konalo
dňa 18. septembra 2015 o 12:30 hod. v zasadačke dekana, miestnosť 14., IV. poschodie.
Prítomní: 10
Ospravedlnení: 4
Hostia: 3
Program:
1. Otvorenie
2. Kritériá prijímania uchádzačov na bakalárske a magisterské štúdium v akademickom
roku 2016/2017 na Fakultu managementu UK v Bratislave
3. Voľba členov volebnej komisie FMUK
4. Vyhlásenie volieb do AS FMUK
5. Informácie z AS UK
6. Rôzne

Priebeh rokovania:
1. Otvorenie
Rokovanie AS FM UK otvorila doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc., predsedníčka
Akademického senátu FM UK. Konštatovala, že AS je uznášaniaschopný. Privítala všetkých
zúčastnených a oboznámila ich s programom zasadnutia. Oproti pôvodnému zneniu navrhla
v programe vymeniť body 3. a 4. Privítala tiež hostí, zvlášť dekana a prodekanov fakulty.

Uznesenie:
AS FM UK schválil navrhnutý pozmenený program zasadnutia.
Hlasovanie:
Za:
10
Proti:
0
Zdržalo sa: 0

2. Kritériá prijímania uchádzačov na bakalárske a magisterské štúdium
v akademickom roku 2016/2017 na Fakultu managementu UK v Bratislave
Prodekan pre denné štúdium prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. informoval o zmene bodu č. 9
(pri dennom štúdiu), resp. č. 4 (pri externom štúdiu) Kritérií prijímania uchádzačov na
bakalárske a magisterské štúdium v akademickom roku 2016/2017 na FM UK v Bratislave.
Zmena súvisí s plánom opätovnej akreditácie študijného programu Manažérska informatika,
po ktorej by sme mohli prijímať študentov aj na tento študijný program.
Následne prodekan pre medzinárodné vzťahy a informačné technológie prof. RNDr. Michal
Greguš, PhD. informoval o potrebe znovu akreditovať študijný program Manažérska
informatika. Študijný program sa ukázal ako veľmi úspešný, len vzhľadom na to, že sme
nepredpokladali zmenu akreditačných pravidiel, nesplnili sme v čase veľkej akreditácie
podmienku mať docenta z daného odboru ako garanta. Tlak na zvýšenie publikačnej činnosti
však fakulte pomohol a zrejme čoskoro budeme môcť podať do akreditácie aj nadväzujúci
magisterský program. Kritériá na prijímacie pohovory odporučil schváliť teraz s tým, aj pre
prípad, že by akreditáciou neprešli. Prijímacie pohovory na študijný program Manažérska
informatika by mali byť z matematiky, informatiky a anglického jazyka. Prodekan ďalej
predstavil senátu na prerokovanie študijný plán študijného programu Manažérska informatika
(1. stupeň štúdia).
Po informovaní nasledovala diskusia prítomných členov senátu a hostí.
Uznesenie:
AS FM UK schválil Kritériá prijímania uchádzačov na bakalárske a magisterské štúdium
v akademickom roku 2016/2017 na FM UK v Bratislave, vrátane zmien..
Hlasovanie:
Za:
10
Proti:
0
Zdržalo sa: 0
AS FMUK prerokoval študijný plán študijného programu Manažérska informatika (1. stupeň
štúdia).
Dekan FMUK, v súvislosti s uskutočnenou akreditáciou, vyzval AS, aby schválil, že súhlasí
s tým, aby bolo možné preraďovať študentov 3. ročníka študijného programu Manažérskej
informatiky na študijný program manažment - Blok Manažérska informatika.
Uznesenie:
AS FMUK schválil možnosť preraďovať študentov 3. ročníka študijného programu
Manažérskej informatiky na študijný program manažment - Blok Manažérska informatika.
Hlasovanie:
Za:
10
Proti:
0
Zdržalo sa: 0

3. Vyhlásenie volieb do AS FMUK
Predsedníčka AS FMUK doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc. oficiálne vyhlásila voľby
do AS FMUK a voľby do AS UK. Voľby za zamestnaneckú a študentskú časť akademickej
obce FM UK do AS UK a AS FM UK sa uskutočnia na FM UK dňa 13. októbra 2015 od 9,00
do 15,00 hod. v zasadačke dekana na 4. poschodí, miestnosť číslo 14.
Počty volených zástupcov:
Zamestnanecká časť akademickej obce FMUK do AS UK v počte 3 členovia
Študentská časť akademickej obce FMUK do AS UK v počte 2 členovia
Zamestnanecká časť akademickej obce FMUK do AS FM UK v počte 10 členov
Študentská časť akademickej obce FMUK do AS FM UK v počte 5 členov
Svoje návrhy kandidátov je možné podávať písomne pričom formulár návrhu kandidáta bude
k dispozícii na webovej stránke fakulty. Návrhy je možné podávať do 28. septembra 2015 do
10,00 v podateľni v obálke na meno doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD., tajomníčka AS
FMUK, alebo priamo v jej kancelárii, 2. poschodie, miestnosť 239.
Listina kandidátov bude zverejnená na webovej stránke FM UK do 29. septembra 2015 do
9,00 hod.
Predsedníčka AS FMUK oznámila, že jej mandát týmto volebným obdobím končí. Zároveň
ponúkla svoju pomoc pri organizácii volieb, ako aj poradenstvo v ďalšom volebnom období.
Oznámila, že nový senát začne pracovať najneskôr v novembri 2015 a bude senátom, ktorý
bude voliť nového dekana FM UK.
Dekan sa potom poďakoval predsedníčke AS FMUK doc. PhDr. Magdaléne Samuhelovej,
CSc. za dlhoročnú prácu v akademickom senáte fakulty, ako aj v akademickom senáte
univerzity.
Uznesenie:
AS FMUK súhlasí s dátumom a podmienkami volieb do AS FMUK a AS UK.
Hlasovanie:
Za:
10
Proti:
0
Zdržalo sa: 0
4. Voľba členov volebnej komisie FMUK
Predsedníčka AS FMUK informovala senát, že má povinnosť zvoliť volebnú komisiu na
účely pripravovaných volieb, pretože členovia volebnej komisie za zamestnaneckú časť
nemôžu zároveň vo voľbách do AS kandidovať. Za zamestnaneckú časť boli do volebnej
komisie navrhnuté doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc. a PhDr. Gabriela Bérešová, PhD.

Za študentskú časť boli do volebnej komisie navrhnuté Martina Dziaková a v pozícii
náhradníka Mgr. Rita Szarková.
Je potrebné uviesť, že navrhovaná komisia je ad hoc komisia pre účely volieb do AS FMUK
a AS UK.
Uznesenie:
AS FMUK schválil navrhnutú volebnú komisiu za zamestnaneckú a študentskú časť.
Hlasovanie:
Za:
9
Proti:
0
Zdržalo sa: 1

5. Informácie z AS UK

6. Rôzne
Prodekan pre denné štúdium prof. PhDr. Peter Štarchoň, PhD. informoval senát o tom, že
momentálne nie je uznášaniaschopná disciplinárna komisia fakulty. Stratila
uznášaniaschopnosť, keďže jedna z členiek za študentskú časť sa stala absolventkou.
Vzhľadom na to, že zloženie disciplinárnej komisie navrhuje AS, bude zrejme postačujúce,
keď toto bude jedna z prvých úloh nového senátu fakulty.
Prodekan uviedol, že počas letných prázdnin boli dva závažné problémy, pri ktorých však
našli alternatívne riešenia, keďže disciplinárna komisia už v tom čase nebola
uznášaniaschopná.
Predsedníčka AS FMUK poďakovala prítomným za aktívnu účasť a ukončila zasadnutie AS
FMUK.

V Bratislave, 18. 9. 2015
Zapísala
doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
Overila:
doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.

doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.
predseda AS FMUK

