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Zápisnica č. 4 

zo zasadnutia Akademického senátu FPM EU v Bratislave 

Termín:  11.4.2016 o 10:00 hod.  

Miesto: zasadačka dekana FPM 

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

Prítomní členovia AS FPM (podľa prezenčnej listiny): 
Zamestnanecká časť: prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc., Ing. Brigita Boorová, PhD., prof. Ing. 

Eleonora Fendeková, PhD., Ing. Anna Hamranová, PhD.,  doc. Ing. 
Mojmír Kokles, CSc.,  prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.,  Ing. 
Daniela Rybárová, PhD., prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc., Ing. 
Pavel Škriniar, PhD., Ing. Alena Tóthová, PhD. 

Študentská časť: Abotalebi Melika, Miroslav Klucho, Bc. Mária Kozáková,  Peter 
Sagan  

Neprítomní členovia AS FPM (ospravedlnení):    
Zamestnanecká časť:  - 
Študentská časť:  Mateášová Bronislava  

AS FPM bol uznášaniaschopný.  

Program: 
1. Otvorenie 
2. Správa o činnosti FPM EU v Bratislave za r. 2015 
3. Správa o vedecko-výskumnej činnosti FPM EU v Bratislave za r. 2015  
4. Dlhodobý zámer FPM EU v Bratislave 
5. Návrh členov Disciplinárnej komisie FPM EU v Bratislave pre študentov 
6.  Rôzne  

 
Ad 1 Otvorenie 
- Zasadnutie zahájil predseda AS FPM, prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc.. Privítal pána 

dekana, prof. Ing. Petra Markoviča, PhD. a prodekana doc. Ing. Miroslava Tótha, PhD., 
prizvaných na zasadnutie. 

- Predseda AS FPM predložil program zasadnutia AS FPM. Program zasadnutia bol 
jednomyseľne schválený. 

- Predseda AS FPM požiadal o spoločné prerokovanie bodov 2 a 3 programu vzhľadom 
k ich úzkej prepojenosti. 
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Ad 2 a 3 Správa o činnosti FPM EU v Bratislave za r. 2015, Správa 
o vedecko-výskumnej činnosti FPM EU v Bratislave za r. 2015  

- Predseda AS FPM, prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. uviedol oba materiály a požiadal 
dekana FPM, prof. Ing. Petra Markoviča, PhD. o oboznámenie členov AS FPM so 
správami. 

- Dekan FPM, prof. Ing. Peter Markovič, PhD., prizvaný na zasadnutie AS FPM stručne 
oboznámil AS FPM so Správou o činnosti FPM EU v Bratislave, ako aj so Správou 
o vedecko-výskumnej činnosti FPM EU v Bratislave za rok 2015. Správy boli 
prerokované v zmysle zákona vo Vedeckej rade FPM. Predložená správa o činnosti FPM 
bola vypracovaná v súlade so štatútom fakulty a dokumentuje, sumarizuje a hodnotí 
výsledky fakulty za rok 2015 podľa jednotlivých oblastí jej činnosti, s výnimkou 
pedagogickej činnosti, ktorá je hodnotená za akademický rok 2014/2015. Personálny 
rozvoj a výkonnosť fakulty úzko súvisia s finančnou situáciou fakulty a poukazujú na 
potrebu posilnenia projektovej a publikačnej činnosti s dôrazom na kvalitatívnu štruktúru 
publikačných výstupov. Pedagogická činnosť sa uskutočňovala v súlade s vnútornými 
predpismi EUBA a FPM, realizoval sa proces hodnotenia kvality pedagogickej činnosti 
katedrami, tiež v rámci systému hodnotenia kvality FPM. Pozitívne možno hodnotiť 
zapájanie odborníkov z praxe do pedagogického procesu, ako aj permanentné obsahové 
inovácie študijných predmetov na katedrách. FPM v rámci rozvoja internacionalizácie 
vzdelávania ponúka študentom dva programy v cudzích jazykoch na prvom a druhom 
stupni štúdia a spolupodieľa sa na tvorbe ponuky predmetov v cudzích jazykoch pre 
zahraničných študentov programu ERASMUS +. Vedecko-výskumná oblasť patrí z 
hľadiska súčasného modelu komplexnej akreditácie vysokých škôl a univerzít k 
rozhodujúcej oblasti hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania. V roku 2015 sa na 
fakulte riešilo celkom 22 projektov VEGA, 6 projektov KEGA, participovalo sa na 
riešení 5 medzinárodných projektov, 4 projektoch mladých vedeckých pracovníkov do 30 
rokov a 4 projektoch priameho zadania hospodárskej praxe. Celkový objem takto 
získaných finančných prostriedkov bol 178 758 Eur. Pozitívny posun v roku 2015 nastal 
v časti projekty realizované v spolupráci s podnikmi, na základe konkrétneho zadania. V 
tomto treba vidieť silnú stránku FPM, keďže prioritne pripravuje FPM absolventov pre 
podnikovú prax. Tendencie vo vedecko-výskumnej činnosti sú v rozširovaní spolupráce 
na projektoch medzi fakultami EU v Bratislave, ako aj na medzinárodnej úrovni. 

- V diskusii vystúpili: prof. Ing. H. Majdúchová, CSc., doc. Ing. M. Kokles, CSc., prof. 
PhDr. M. Szarková, CSc.,  prof. Ing. A. Dupaľ, CSc., prof. Ing. E. Fendeková, PhD., Ing. 
A. Boorová, PhD.. V diskusii bola vyjadrená akceptácia zvyšovania požiadaviek na 
vedecko-výskumnú činnosť, avšak v tomto kontexte sa požiadavka na zvyšovanie 
úväzkov v priamej vyučovacej činnosti javí ako kontraproduktívna. Členovia AS 
požiadali predložiť komparatívnu analýzu plnenia priamej vyučovacej činnosti. Zvýšenie 
požiadaviek na publikačnú činnosť by malo byť spojené s väčšou podporou učiteľov, či 
už vo forme mentorov pre mladých učiteľov, znížením administratívnej záťaže spojenej 
so zasielaním a hradením článkov a publikácií. Z diskusie vyplynula požiadavka na 
objektivizáciu systému hodnotenia s ohľadom na publikačné výstupy a ich kvalitatívnu 
štruktúru. Členovia AS FPM požadujú presadzovať názory, ktoré vyplynú z diskusie na 
príslušných úrovniach riadenia. 
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Uznesenie 1 : AS FPM EU v Bratislave  schválil Správu o činnosti  FPM EU v Bratislave 
za rok 2015  jednomyseľne a bez pripomienok. 
 
Uznesenie 2 : AS FPM EU v Bratislave  schválil Správu o vedecko-výskumnej činnosti  
FPM EU v Bratislave za rok 2015 jednomyseľne a bez pripomienok. 
 
 

Ad 4 Dlhodobý zámer FPM EU v Bratislave 
- Predseda AS FPM, prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. uviedol materiál a požiadal dekana 

FPM, prof. Ing. Petra Markoviča, PhD. o oboznámenie členov AS FPM s dlhodobým 
zámerom. 

- Dekan FPM, prof. Ing. Peter Markovič, PhD., prizvaný na zasadnutie AS FPM stručne 
oboznámil AS FPM s Dlhodobým zámerom rozvoja FPM EU v Bratislave na obdobie 
2015 – 2019 s výhľadom do roku 2023. Predložený zámer nadväzuje na Dlhodobý zámer 
EU v Bratislave. 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 a prispieť 
k rozvoju vedomostnej spoločnosti.  

- K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne závažné pripomienky. 
 
Uznesenie 3 : AS FPM EU v Bratislave  schválil Dlhodobý zámer rozvoja FPM EU 
v Bratislave na obdobie 2015 – 2019 s výhľadom do roku 2023 jednomyseľne a bez 
pripomienok. 
 

 
Ad 5 Návrh členov Disciplinárnej komisie FPM EU v Bratislave pre študentov 
- Predseda AS FPM, prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. uviedol predložený písomný návrh 

dekana FPM EU, prof. Ing. Petra Markoviča, PhD., na členov Disciplinárnej komisie 
FPM EU v Bratislave pre študentov na funkčné obdobie od 1.4.2016 – 31.8.2016 
v nasledujúcom zložení: 
- predseda komisia: Ing. Katarína Grančičová, PhD., poverená prodekanka 
- členovia komisie: doc. Ing. Anita Romanová, PhD., poverená prodekanka 

Bc. Veronika Durilová, zástupca študentov 
Lenka Škapurová, zástupca študentov 

- tajomníčka komisie:  Anna Szedlárová, referent pre sociálnu prácu študentov 

- Návrh zloženia Disciplinárnej komisie bol prerokovaný na zasadnutí Kolégia dekana dňa 
4.4.2016. 

 
Uznesenie 4 :  AS FPM EU v Bratislave prerokoval a  schválil návrh dekana na členov 
Disciplinárnej komisie FPM EU v Bratislave pre študentov na funkčné obdobie od 1.4.2016 
– 31.8.2016 jednomyseľne  a bez pripomienok. 
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Ad 6 Rôzne 
- Prof. PhDr. M. Szarková, CSc. informovala o rokovaní  Rady vysokých škôl 

a deklarovala ďalšie zasielanie materiálov na pripomienkovanie pred každým zasadnutím 
Rady vysokých škôl. 

- Dekan FPM, prof. Ing. Peter Markovič, PhD. požiadal AS FPM EU v Bratislave 
o mandát na prijatie uchádzačov na štúdium na FPM EU v Bratislave bez povinnej účasti 
na prijímacích pohovorov na 2. stupeň štúdia na akademický rok 2016/2017. 

- Priebeh hlasovania: počet oprávnených hlasov:  15  
počet prítomných:   14 
hlasovalo za:    14  
hlasovalo proti:    0   
zdržalo sa:     0  

Uznesenie 5 :  AS FPM EU v Bratislave udelil dekanovi FPM, prof. Ing. Petrovi 
Markovičovi, PhD. mandát na prijatie uchádzačov na štúdium na FPM EU v Bratislave bez 
povinnej účasti na prijímacích pohovorov na 2. stupeň štúdia na akademický rok 
2016/2017. 

 
- Dekan FPM, prof. Ing. Peter Markovič, PhD. požiadal AS FPM EU v Bratislave 

o mandát na prijatie uchádzačov na štúdium na FPM EU v Bratislave bez povinnej účasti 
na prijímacích pohovorov na 1. stupeň štúdia na akademický rok 2016/2017. 

Uznesenie 6 :  AS FPM EU v Bratislave sa zaoberal návrhom dekana FPM, prof. Ing. Petra 
Markoviča, PhD.,  vráti sa k predmetnému návrhu na niektorom z ďalších zasadnutí AS 
FPM EU v Bratislave, nakoľko v súčasnosti platia „Spoločné zásady prijímacieho konania 
na EU v Bratislave na ak. rok 2016/2017“, schválené v AS EU v Bratislave. 

 
- Predseda AS FPM, prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. oznámil, že dňa 25.4.2016 sa uskutoční 

plánované zasadnutie Akademickej obce FPM EU v Bratislave 
 
 
                                                                                prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
                                                                                           predseda AS FPM 
 
 
 
Zapísala: Ing. Daniela Rybárová, PhD. 


