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Zápisnica č. 2/2014
z rokovania Akademického senátu Fakulty managementu UK v Bratislave, ktoré sa konalo
dňa 29. mája 2014 o 14:00 hod. v zasadačke dekana, miestnosť 14., IV. poschodie.
Prítomní: 12
Ospravedlnení: 3
Hostia: 8
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Návrh rozpisu štátnej dotácie na rok 2014
Učebné plány na ak. rok 2014 / 2015
Informácie z AS UK
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.
Uznesenie:
AS FM UK schválil navrhnutý program zasadnutia.
Hlasovanie:
Za:
12
Proti:
0
Zdržalo sa: 0

2. Návrh rozpisu štátnej dotácie na rok 2014
Dekan prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. informoval o návrhu rozpisu štátnej dotácie na rok
2014. Zároveň sa vrátil k odovzdanému akreditačnému spisu a následne k odhlasovanému

materiálu z minulého zasadnutia AS FM UK ohľadom návrhu zmien vyplácania odmien pre
vyučujúcich na externom štúdiu. Požiadal AS o vypustenie bodu o odmenách za skúšanie na
externej forme štúdia FM UK (ide o návrh z kolégia dekana).
Dekan neupúšťa od tejto formy odmeňovania, ale vzhľadom na aktuálne finančné možnosti je
táto pedagogická aktivita viazaná na prostriedky na účte. Pokiaľ tieto budú, následne budú
vyplatené odmeny prislúchajúce pedagógom zapojeným do skúšania na externej forme štúdia.
Skúšanie nebude explicitne vyjadrené, ale pri udeľovaní odmien sa bude prioritne prihliadať
na zapojených pedagógov.
Do diskusie sa zapojili: prodekanka pre externú formu štúdia doc. Ing. Gabriela Pajtinková –
Bartáková, PhD., ako aj tajomníčka FM UK Mgr. Soňa Szabóová.
Uznesenie:
AS FM UK súhlasí s vypustením bodu o vyplácaní odmien pre vyučujúcich na externom štúdiu
z návrhu zmien vyplácania odmien pre vyučujúcich na externom štúdiu, ktorý bol schválený
AS FM UK na zasadnutí 12. mája 2014.
Hlasovanie:
Za:
12
Proti:
0
Zdržalo sa: 0
Následne sa rozprúdila diskusia ohľadom návrhu rozpisu štátnej dotácie, ako aj plánu
nákladov a výnosov na kalendárny rok 2014. Do diskusie sa zapojili:
Mgr. František Olšavský, PhD. (pýtal sa ohľadom zníženia prostriedkov na nákup kníh
a časopisov), prodekanka RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (navrhla v rámci úsporných
opatrení nákup elektronických kníh). O slovo sa prihlásila aj prodekanka pre vedu a výskum
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD, ako aj členka AS PhDr. Paulína Stachová, PhD. (otázka
ohľadom plánovaného výrazného zníženia výdavkov na domáce cestovné). Všetky potrebné
informácie priebežne dopĺňal dekan prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
Uznesenie:
AS FM UK prijal Návrh rozpisu štátnej dotácie na rok 2014 a Plán nákladov a výnosov na
rok 2014.
Hlasovanie:
Za:
12
Proti:
0
Zdržalo sa: 0
3. Učebné plány na ak. rok 2014 / 2015
Prodekan doc. Mgr. Peter Štarchoň, PhD., informoval o zmenách jednotlivých študijných
programov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia na Fakulte managementu UK v
Bratislave. Zmeny sa týkajú výberových predmetov v rámci predmetovej štruktúry.

Diskusia: Do diskusie sa zapojila doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD., keď poukázala na to, že
výberový predmet „Programovanie v SASe“ sa v zozname predmetov nachádza dvakrát
a zároveň navrhla zrušenie predmetu Dataminingové modely na Mgr. stupni. Prodekan pre
denné štúdium si tieto zmeny poznačil.
Prodekanka pre externé štúdium doc. Ing. Gabriela Pajtinková – Bartáková, PhD. upozornila,
že na externej forme štúdia sa vždy ponúkajú len vybraté výberové predmety, po dohode
s vedúcimi katedier.
Do diskusie sa následne zapojil Tomáš Kaščák.
Následne prodekanka pre doktorandské štúdium doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.
informovala o študijných programoch v rámci doktorandského štúdia na akademický rok
2014/2015.
Diskusia: Doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD. navrhla zaradenie predmetu „Štatistika“ ako
výberového v rámci študijného programu Podnikový manažment.
AS FM UK berie informácie o študijných programoch v rámci bakalárskeho, magisterského
a doktorandského stupňa štúdia na vedomie.
4. Informácia z AS UK
Predsedníčka AS FM UK informovala o zasadnutí AS UK. Výročná správa bola schválená
bez pripomienok, následne bola schválená Správa o činnosti. Prorektor doc. Múcska
informoval, že FM UK má veľký počet študentov na jedného učiteľa (okrem FM UK ešte
aj FSEV UK). Prof. Ing. Ján Rudy, PhD., člen ASUK z FM UK zareagoval, že sa treba
prispôsobovať vývoju spoločnosti a jej požiadavkám.
5. Rôzne
Prodekanka pre legislatívu RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. požiadala AS FM UK
o hlasovanie k Návrhu na zmenu článkov študijného poriadku FM UK.
FM UK preberá celý študijný poriadok UK a navrhuje zmeniť:
V článku 38 ods. 9: Ak študijný poriadok fakulty nestanoví inak, pri hodnotení výsledku
dizertačnej skúšky sa postupuje podľa čl. 24 ods. 1.
Navrhnutá zmena znenia na:
Hodnotenie výsledku dizertačnej skúšky je:
prospel/prospela
neprospel/neprospela
V článku 42 ods. 11: Po skončení obhajoby sa koná neverejné zasadnutie skúšobnej komisie,
na ktorom sa zúčastnia jej členovia vrátane oponentov a školiteľa. Na neverejnom zasadnutí
sa zhodnotí priebeh a výsledok obhajoby a možnosť využitia výsledkov dizertačnej práce v
praxi. Členovia skúšobnej komisie rozhodnú o hodnotení predmetu štátnej skúšky. Na
hodnotenie predmetu štátnej skúšky sa vzťahuje čl. 24 ods. 1.
Navrhnutá zmena vety „Na hodnotenie predmetu štátnej skúšky sa vzťahuje čl. 24 ods. 1.“ na:

Hodnotenie výsledku štátnej skúšky je:
prospel/prospela
neprospel/neprospela
Uznesenie:
AS FM UK prijal Návrh na zmenu článkov študijného poriadku FM UK v čl. 38 ods. 9 a v čl.
42 ods. 11.
Hlasovanie:
Za:
12
Proti:
0
Zdržalo sa: 0

Prodekanka pre legislatívu RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. požiadala AS FM UK
o hlasovanie o zmene výšky nákladov na habilitačné a inauguračné konanie pre ľudí, ktorí nie
sú pracovníkmi fakulty, v zmysle vysokoškolského zákona.
Pri habilitačnom konaní je navrhované zvýšenie poplatku z 1500 na 2000 EUR.
Pri inauguračnom konaní je navrhované zvýšenie poplatku z 2000 na 2500 EUR.
V kompetencii dekana FM UK je rozhodnúť o znížení, resp. odpustení poplatku.
Uznesenie:
AS FM UK prijal navrhnuté zmeny výšky nákladov na habilitačné a inauguračné konanie pre
ľudí, ktorí nie sú pracovníkmi fakulty.
Hlasovanie:
Za:
12
Proti:
0
Zdržalo sa: 0

Tomáš Kaščák stručne predniesol AS FM UK informácie z ubytovacej komisie UK, ktorá
zhodnotila, že ERASMUS študenti z našej fakulty neštudujú toľko ,koľko by mali a viac času
trávia na internátoch, kde čas využívajú na zábavu.
Následne v diskusii zaznel návrh na robenie vstupného testu z anglického jazyka. Viacerí
členovia AS sa podelili o svoje skúsenosti s výučbou ERASMUS študentov.
Mgr. František Olšavský, PhD. poukázal na poslednú skúsenosť zo štátnych záverečných
skúšok. Jedna študentka denného štúdia FM UK ,občianka SR , písala diplomovú prácu v AJ
a zároveň využila možnosť odpovedať tiež v anglickom jazyku, pričom na výzvu komisie,

aby sa aspoň stručne vyjadrila v slovenskom jazyku, sa ukázalo, že s tým mala veľký
problém.
FM UK ale pripúšťa možnosť štúdia v anglickom jazyku.
Tomáš Kaščák, člen študentskej časti AS následne otvoril tému chýbajúcich propagačných
materiálov FM UK. Predniesol, že má dokonca vytvorené vlastné návrhy propragačných
materiálov. Následne Lýdia Selecká ,tiež členka študentskej časti AS, zdôraznila potrebu
týchto materiálov pre pracovníkov fakulty, obzvlášť pokiaľ idú do zahraničia. Prodekanka pre
legislatívu RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. sa zapojila do diskusie v snahe nájsť cestu ako
propagačné predmety navrhnuté študentmi FM UK v rámci predmetu Podnikanie
prefinancovať a následne predávať. Tajomníčka FM UK Mgr. Soňa Szabóová s ľútosťou
poukázala na to, že to nie je možné, keďže Univerzita Komenského má všetky propagačné
materiály vysúťažené v rámci verejného obstarávania, čo sa nedá obísť aj napriek tomu, že
toto sa ukazuje ako veľmi neefektívne a predražené. Poukázala to na skúsenosti s
vysúťažením upratovacích služieb, čo sa našej fakulte podarilo obísť priamym zamestnaním
štyroch upratovačiek. Pri propagačných materiáloch sa to legálne obísť nedá! Tomáš Kaščák
pre upresnenie doplnil informáciu, že oslavy 95.výročia UK stáli 35 000 EUR.

Predsedníčka AS FM UK informovala, že tento akademický rok už nebude Akademický senát
FM UK zasadať. Avšak v novom akademickom roku je potrebné zasadnutie AS FM UK do
20.9.2014, pretože budeme musieť schváliť počty študentov, na ak. rok 2015/2016.
Zimný semester v akademickom roku 2014/2015 začne 22.9.2014.

V Bratislave, 29. 5. 2014
Zapísala
PhDr. Paulína Stachová, PhD.
Overila:
doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.

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

