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Zápisnica č. 1/2013
z rokovania Akademického senátu Fakulty managementu UK v Bratislave, ktoré sa konalo
dňa 13. mája 2013 (pondelok) o 12:30 hod. v zasadačke dekana, miestnosť 14., IV. poschodie.
Prítomní: 11
Ospravedlnení:
Neprítomní : 4
Hostia: 7
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Návrh rozpisu dotácie FMUK na rok 2013
Správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2012
Správa o vzdelávacej činnosti za rok 2012
Študijný program bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia
Návrh Rokovacieho poriadku AS FMUK
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:
11
Proti:
0

Zdržalo sa: 0
2. Návrh rozpisu dotácie FMUK na rok 2013
Tajomníčka FM UK Mgr. Soňa Szaboová informovala o rozpise dotácie FMUK na rok 2013.
Vyjadrila, že väčší objem prostriedkov bude v tomto roku vyhradený na podporu vedy
a výskumu (zahraničné pracovné cesty, publikácie, rozšírenie knižničného fondu).
V následnej diskusii odznelo, že študentské občianske združenie (ktoré vedie člen AS FMUK
Tomáš Kaščák) je ochotné pomôcť pri dopĺňaní knižničného fondu z vlastných prostriedkov,
prípadne získaním grantu. Dekan prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. uviedol, že akreditácia
je postavená na úroveň Harvardu. V rámci kritérií sa vyžaduje, aby knižnica obsahovala
všetku študijnú literatúru ku všetkým predmetom a preto je žiaduce doplniť knižničný fond na
FM UK.
Tajomníčka fakulty ďalej informovala o plánovaných výnosoch a nákladoch na rok 2013.
V rámci toho uviedla , že od 1.1.2013 má FMUK v správe parkovisko. Vzhľadom na jeho
spoplatnenie v podvečerných hodinách a v priebehu víkendov sa očakáva, že sa postupne
vrátia výdavky vynaložené na jeho sfunkčnenie a následne bude zo získaných prostriedkov
vykrytá jeho prevádzka. Predpokladá pri tom, že v priebehu polroka by sa mala prevádzka
parkoviska dostať z červených čísel.
Uznesenie:
AS FM UK schválil predložený návrh rozpisu dotácie FMUK na rok 2013 a rozpis nákladov
a výnosov na rok 2013.
Hlasovanie:
Za:
11
Proti:
0
Zdržalo sa: 0

3. Správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2012
Prodekanka pre vedu a výskum prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD. informovala o správe
o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2012, v rámci ktorej boli spracované podklady
z jednotlivých katedier. Zdôraznila, že FMUK v malej miere využíva možnosť získania
grantov mladých vedeckých pracovníkov UK (určených pre doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov). Zároveň sa fakulte nedarí získavať zahraničné granty, ktoré sú
náročné na prípravu.
Dekan následne doplnil, že prodekanka pre legislatívnu oblasť a IT RNDr. Zuzana
Kovačičová, PhD. urobila analýzu kritérií akreditačnej komisie. Zdôraznil, že akademický
senát má pri aktivizácii fakulty veľkú silu. Veľký dôraz treba klásť na publikačnú činnosť za
tento rok, keďže rok 2013 vstupuje do hodnotenia napĺňania akreditačných kritérií.

Samotná Správa o vedecko-výskumnej činnosti nebola nedopatrením členom senátu
doručená, preto im bude poslaná následne.
Akademický senát FMUK vzal informáciu o Správe o vedecko-výskumnej činnosti na
vedomie.

4. Správa o vzdelávacej činnosti za rok 2012
Prodekanka pre externé štúdium doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD. stručne
informovala o správe o vzdelávacej činnosti za rok 2013 z pohľadu bakalárskeho
a magisterského štúdia. Vyzdvihla, že sa rozvíja využívanie e-learningu vo výučbe.
Prodekanka pre doktorandské štúdium doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD. doplnila informácie
k správe za doktorandské štúdium. Apelovala pri tom na vedúcich doktorandov, aby vplývali
na doktorandov, aby si svoje povinnosti s ukončením štúdia plnili načas. Zároveň vyzdvihla,
že doktorandi v dennej aj externej forme štúdia majú dobré výstupy a robia fakulte dobré
meno.
Akademický senát FMUK zobral informáciu o Správe o vzdelávacej činnosti na vedomie.
5. Študijný program bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia
Prodekanka pre doktorandské štúdium doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD. stručne
informovala o pokračovaní študijných programov v rámci doktorandského štúdia. Z Katedry
ekonómie a financií bude ešte do ponuky výberových predmetov zaradený predmet Písanie
odborných článkov.
Prodekanka pre externé štúdium doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD. informovala
o nastavení študijných programov v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia na dennej aj
externej forme. Novela vysokoškolského zákona prináša zmeny v organizácii externého
štúdia, na ktoré bude treba prihliadať.
Za študentskú časť AS FMUK sa Tomáš Kaščák zúčastní na zasadnutí Vedeckej rady FMUK.
Akademický senát FMUK zobral informáciu o študijných programoch bakalárskeho,
magisterského a doktorandského štúdia na vedomie.
6. Rokovací poriadok AS FMUK
O príprave rokovacieho poriadku AS FMUK informovala doc. JUDr. Daniela Nováčková,
PhD. Vzhľadom na prebiehajúcu aktualizáciu rokovacieho poriadku akademického senátu
Univerzity Komenského, ako aj jej štatútu, sa predpokladajú mierne zmeny aj v rovnocenných
predpisoch FMUK. Do budúcnosti bude potrebné aktualizovať aj štatút FMUK.
V diskusii odznelo, že niektoré pripomienky k rokovaciemu poriadku sa nedostali do
konečnej verzie, preto sa členovia senátu uzniesli, že konkrétne pripomienky je možné

zasielať doc. JUDr. Daniele Nováčkovej, PhD. a finálna podoba rokovacieho poriadku bude
schválená na najbližšom zasadnutí AS FMUK.
7. Kritériá prijímania uchádzačov na doktorandské štúdium
Prodekanka pre doktorandské štúdium doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD. informovala, že
kritériá prijímania na doktorandské štúdium sú rovnaké ako v predchádzajúcom roku.
K aktualizácii došlo, čo sa týka dátumov na podávanie prihlášok, ako aj prijímacieho konania.
Uznesenie:
AS FM UK schválil kritériá prijímania uchádzačov na doktorandské štúdium na rok 2013.
Hlasovanie:
Za:
11
Proti:
0
Zdržalo sa: 0
8. Rôzne
Výmena členov Vedeckej rady FMUK
Dekan FMUK prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. požiadal senát o schválenie návrhu na
nového člena do Vedeckej rady FMUK, ako náhrady za súčasného člena Ing. Róberta
Šimončiča, CSc. z dôvodu jeho pracovnej vyťaženosti a nedostatku času na zasadnutia VR
FMUK. Za novú členku VR FMUK dekan navrhol prof. Ing. Vieru Cibákovú, CSc., pričom
svoj návrh odôvodil tým, že v čase zmien je potrebné, aby školy podobného zamerania
spolupracovali.
Uznesenie:
AS FM UK schválil návrh dekana FMUK na vymenovanie prof. Ing. Viery Cibákovej, CSc. za
členku Vedeckej rady FMUK.
Tajné hlasovanie:
Za:
7
Proti:
3
Zdržalo sa: 1
Tajomníčka AS FMUK
Predsedníčka AS FMUK informovala členov senátu, že vzhľadom na zdravotné problémy
aktuálnej tajomníčky senátu PhDr. Viery Bennárovej, bude túto funkciu dočasne zastávať
PhDr. Paulína Stachová, PhD.
9. Informácie z AS UK
Predsedníčka AS FMUK informovala o poslednom zasadnutí AS UK v rámci ktorého bolo
prezentovaných a riešených veľa oblastí. V rámci tohto zasadnutia boli členovia senátu

oboznámení s rozpisom štátnej dotácie pre jednotlivé fakulty UK. Aktuálne pôsobia tri
fakulty UK v červených číslach (EBF, RCBF, FTVŠ).
Jesseniova lekárska fakulta UK predstavila návrh na nadobudnutie nehnuteľností v Malej hore
v Martine, ktoré zaplatí z vlastných zdrojov. Toto prefinancovanie si môžu dovoliť zo zdrojov
platenia štúdia od nórskych študentov, ktorí začnú na fakulte študovať.
AS UK dal návrh na odvolanie prorektora doc. RNDr. Ivana Ostrovského, CSc.

V Bratislave, 13.5.2013
Zapísala
PhDr. Paulína Stachová, PhD.
Overila:
doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.

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

