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V zmysle zákona 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, tiež Zákona č. 363/2007 Z.z. podľa § 27, ods. l) predkladám Akademickej obci FPM 
EU v Bratislave „Správu o činnosti Akademického senátu FPM EU v Bratislave (ďalej len AS 
FPM EUBa, prípadne senát) za rok 2015. 

Novozvolený senát má 15 členov zastúpených pomernou časťou zamestnaneckej komory 
(10 členov) a študentskej komory (5 členov). Uvedená štruktúra je podľa nášho názoru a tiež 
v zmysle zákona, ako aj z hľadiska prijímaných rozhodnutí vyhovujúca. V hodnotenom 
období sa AS FPM EUBa stretol 3 krát (marec, máj a september 2015). Z hľadiska potrieb 
a riešených otázok si myslíme, že to bolo optimálne. Aj z toho dôvodu, že mnohé otázky boli 
už vyriešené nielen vo vedení fakulty, prípadne na Vedeckej rade RPM EU v Bratislave, ale aj 
na zasadnutiach Kolégia dekana FPM, či iných významných podujatiach. 

V hodnotenom období senát úspešne nadviazal na záver roka 2014, keď sme si zvolili 
nové vedenie fakulty na čele s pánom prof. Ing. Petrom Markovičom, PhD.. Podstatne sa 
omladil daný kolektív, výrazom podpory bola nielen Akademická obec fakulty, ale aj 
samotný senát. Verili sme, aj veríme, že táto podpora bude prínosom aj v ďalšom období, 
najmä z hľadiska perspektívneho rozvoja fakulty. V uvedených intenciách sa opäť 
významnou mierou, spoluúčasťou a organizáciou podieľal práve AS FPM EUBa. 

V predloženej správe chcem Akademickú obec FPM EU v Bratislave informovať o tých 
najdôležitejších skutočnostiach, ktoré vyplynuli z rokovaní AS FPM EUBa. 

Dňa 4.3.2015 sa konalo ustanovujúce zasadnutie AS FPM EU Ba a voľba funkcionárov 
akademického senátu na funkčné obdobie 2015 – 2019. Právoplatne boli zvolené títo 
funkcionári senátu: 

• prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc.:  predseda AS FPM EU v Bratislave, 
• prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.:  prvý podpredseda AS FPM EU v Bratislave, 
• Miroslav Klucho:    druhý podpredseda AS FPM EU v Bratislave, 
• prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc.: zástupca FPM do Rady vysokých škôl, 
• Ing. Daniela Rybárová, PhD.:   tajomník AS FPM EU v Bratislave. 

 
Priebeh ďalšieho rokovania senátu sa niesol v znamení schválenia členov Disciplinárnej 

komisie FPM EUBa (štyria členovia a tajomník) na obdobie od 1.3.-31.8.2015, schválenia 
členov Vedeckej rady FPM EUBa (17 interných a 8 externých členov), schválenia zmeny 
v Organizačnom poriadku FPM EUBa (článok 3, ods. 6). 

Hlavnými bodmi rokovania senátu v mesiaci máj 2015 (konkrétne 12.5.2015) bola 
Výročná správa o hospodárení FPM EUBa za rok 2014 a Rozpis rozpočtu FPM EUBa na rok 
2015. Výročnú správu o hospodárení uviedla tajomníčka fakulty – Ing. Žofia Dunová. 
Hlavným zdrojom financovania boli dotačné zdroje. Mimodotačné zdroje a zostatok z roku 
2013 boli použité na odmeny na základe dohôd o vykonaní práce v súvislosti so 
zabezpečením štúdia zahraničných doktorandov. Úpravy nastali v položke „Mzdy“, a to 
z dôvodu zvýšenia tarifných miezd, položka „Tovary a služby“ bola upravená len medzi, resp. 
v rámci položiek. Pre zvýšenie zdrojov fakulty bolo potrebné zlepšiť napĺňanie kritérií, na 
základe ktorých fakulta získala dodatočné prostriedky. Čo sa týka rozpisu rozpočtu, aj keď 
neboli zo strany senátoriek a senátorov vznesené žiadne závažnejšie pripomienky, bolo 
všeobecne konštatované, že napätý rozpočet je najmä v položkách mzdy, tiež tovary a bežné 
transfery. Z tohto dôvodu boli aj prijaté opatrenia na zvýšenie hospodárnosti činností na 
fakulte. Opatrenia po schválení rozpisu rozpočtu boli následne zaslané na jednotlivé katedry. 
Bolo tiež konštatované, že pri dôslednom dodržiavaní pravidiel je predpoklad, že pridelená 
suma pre fakultu bude dostatočná. Uvedený predpoklad potvrdil danú skutočnosť. 



Senát na svojom zasadnutí v máji 2015 prerokoval a schválil tiež návrh dekana FPM – 
prof. Ing. Petra Markoviča, PhD. o odpustení prijímacej skúšky na druhý stupeň štúdia aj pre 
všetkých uchádzačov z iných fakúlt EU v Bratislave a iných vysokých škôl bez pripomienok. 

Zasadnutie AS FPM EUBa dňa 16.9.2015 sa nieslo v znamení Zásad prijímacieho 
konania na fakulte na ak. rok 2016/2017, a to pre 1., 2. a 3. stupeň štúdia. Uvedené zásady 
boli vypracované v súlade so zásadami prijímacieho konania na EU v Bratislave. Vzhľadom 
k tomu, že na celouniverzitnej úrovni neboli ešte schválené zmeny v prijímacom konaní, 
fakulta ponechala na prvom stupni štúdia rovnakú formu a štruktúru tak, ako 
v predchádzajúcom roku. Na treťom stupni štúdia boli prijímacie pohovory rozšírené 
o preverenie jazykových schopností uchádzačov. Zasadnutie senátu tiež prerokovalo 
a schválilo návrh dekana na zloženie a členov Disciplinárnej komisie FPM EUBa na obdobie 
do 31.3.2016. 

V hodnotenom období bolo na zasadnutiach senátu prijatých sedem uznesení, 
konsolidačne a bez pripomienok. 

Ako sme si zrejme všimli, scenár správy o činnosti AS FPM EUBa a samotný obsah 
správy je trochu odlišnejší ako v predchádzajúcich obdobiach. S práva obsiahla iba podstatné 
náležitosti, zmysel a podstatu rokovaní senátu. V oveľa širšom zábere boli zámery aplikované 
ako v pedagogickej, tak aj vedecko-výskumnej a inej činnosti fakulty. Zmyslom práce senátu, 
ako orgánu akademickej samosprávy (čo jednoznačne vyplýva aj zo zákona), je napomáhať, 
rozvíjať, podporovať či zdokonaľovať procesy, ktoré sú a budú prospešné pre fakultu, hlavne 
v perspektíve, teda v budúcom období. Treba si však uvedomiť a pochopiť, že nový zmysel 
práce senátu, a najmä, že sme súčasťou Ekonomickej univerzity v Bratislave, čo si vyžaduje 
zodpovedajúci stupeň proporcionality, mieru lojálnosti pri spoločnom napredovaní a plnení 
cieľov našej Alma Mater a samotnej fakulty. V našom prípade, hlavne aktívnou spoluprácou 
s vedením fakulty, študentským parlamentom a Vami všetkými, za čo Vám srdečne ďakujem. 
Som presvedčený, že senát bol a aj v budúcnosti bude plne otvorený i názorom z okolia. 

 
 
 
 
 

Bratislava, 29.1.2015                                                        prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
                                                                                 predseda AS FPM EU v Bratislave 


