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Zápisnica č. 1/2016 

zo zasadnutia Akademickej obce  FPM EU v Bratislave 

Termín:  25.4.2016 o 12:30 hod.  

Miesto: Spoločenská miestnosť (Výučba 2) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Správa o činnosti  AS FPM EU v Bratislave za rok 2015 (predseda AS FPM EU 

v Bratislave) 

3. Dlhodobý zámer FPM EU v Bratislave na obdobie 2015 – 2019 s výhľadom do roku 

2023 (dekan FPM EU v Bratislave) 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

Add 1   Otvorenie 

- Zasadnutie Akademickej obce FPM EU v Bratislave zahájila Ing. Daniela Rybárová, 

PhD., tajomníčka  AS FPM.  Privítala všetkých učiteľov, vedeckých a odborných 

pracovníkov a študentov FPM EU v Bratislave. 

 

Add 2   Správa o činnosti AS FPM EU v Bratislave za rok 2015 

- Správu o činnosti AS FPM EU v Bratislave predniesol predseda AS FPM EU 

v Bratislave, prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

- V správe boli zdôraznené hlavné náležitosti, zmysel a podstata rokovaní senátu, závery, 

ktoré boli aplikované ako v pedagogickej, tak aj vedecko-výskumnej a inej činnosti 

fakulty. 

- Zmyslom práce senátu, ako orgánu akademickej samosprávy, bolo aj v danom období 

napomáhať, rozvíjať a podporovať či zdokonaľovať procesy, ktoré boli a budú 

prospešné pre fakultu ako súčasť Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

 

Add 3  Dlhodobý zámer FPM EU v Bratislave na obdobie 2015 – 2019 s výhľadom do 

roku 2023 
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- Dlhodobý zámer FPM EU v Bratislave na obdobie 2015 – 2019 s výhľadom do roku 

2023 predniesol dekan FPM, prof. Ing. Peter Markovič, PhD.  

- Poslaním FPM EU v Bratislave je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie na všetkých 

troch stupňoch štúdia v oblasti podnikovej ekonomiky, manažmentu a financií, 

realizovať výskum reflektujúci potreby podnikovej praxe a vývoj medzinárodného 

ekonomického prostredia, a tým posilniť transfer poznatkov, resp.  prispieť k rozvoju 

vedomostnej spoločnosti. 

- Prezentované boli podstatné informácie z dlhodobého zámeru FPM týkajúce sa činnosti 

fakulty v oblasti vzdelávania; vedy a doktorandského štúdia; zahraničných vzťahov; 

informatizácie fakulty a styku s verejnosťou; rozvoja a sociálnych otázok;  

- Samostatnou oblasťou, ktorá bola prezentovaná, o ktorú sa dlhodobý zámer opiera, bola 

oblasť kvality na FPM. Správu o monitorovaní a hodnotení kvality na FPM za ak. 

rok 2013/2014 a 2014/2015 predniesla prodekanka FPM, Ing. Katarína Grančičová, 

PhD.  

- Akademická obec FPM EU v Bratislave prerokovala správu o monitorovaní a hodnotení 

kvality na FPM EU v Bratislave za ak. rok 2013/2014, 2014/2015 bez pripomienok.  

 

Add 4  Diskusia 

Diskusia sa týkala predovšetkým predneseného Dlhodobého zámeru FPM, očakávaných 

racionalizačných opatrení a ich dopadu na pracovné miesta na FPM.  

 

Add 5  Záver 

- Predseda AS FPM, prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc.  poďakoval členom  Akademickej obce 

FPM EU v Bratislave za ich aktívnu účasť na rozvoji FPM. 

 
 
 
 
 prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc.                                       prof. Ing. Peter Markovič, PhD. 
predseda AS FPM EU v Bratislave                                       dekan FPM  EU v Bratislave 
                                                                                       


