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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) bola Akademickej obci FPM EU 
v Bratislave predložená „Správa o činnosti Akademického senátu FPM EU v Bratislave (ďalej 
len AS FPM EUBA, prípadne senát) za rok 2018. 

AS FPM EU v Bratislave ako samosprávny, zastupiteľský orgán  vykonával svoju 
pôsobnosť v zmysle a v súlade  so zákonom  č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  §27 
zákona, ktorý upravuje pôsobnosť AS fakulty.  

AS FPM má 15 členov a je tvorený zástupcami zamestnancov a študentov, ktorí boli 
zvolení v tajných voľbách.  Zamestnanecká časť je v súčasnosti zastúpená 10 učiteľmi, 
pričom každá katedra fakulty je zastúpená minimálne jedným členom, ďalší členovia sú 
dopĺňaní podľa výsledkov volieb do AS. Študentská časť  je tvorená  5 študentami.  

Obsahom zasadnutí AS FPM EU v Bratislave v roku 2018 bolo prerokovanie 
a schvaľovanie rozhodujúcich materiálov, ktoré bezprostredne súviseli s činnosťou fakulty.  

V roku 2018 AS FPM EU v Bratislave zasadal 4 krát a raz hlasoval per rollam. 
Jednotlivé zasadnutia boli v termínoch 12.3.2018, 23.4.2018, 19.9.2018 a 28.11.2018 
Zasadnutie per rollam sa uskutočnilo v období od 27.8.-30.8.2018. 

Činnosť Akademického senátu FPM EU v Bratislave je transparentne 
zdokumentovaná zápisnicami z jednotlivých zasadnutí, ktoré sú k nahliadnutiu na web stránke 
fakulty.  Z tohto dôvodu bude nasledujúca informácia o činnosti AS FPM EU v Bratislave iba 
informatívna.  

Prvé zasadnutie sa konalo v marci 2018. Bolo spojené s rozsiahlymi  personálnymi 
zmenami v zložení senátu. Prof. Ing. Andrej Dupaľ, PhD. listom oznámil podpredsedníčke 
senátu, že sa vzdáva členstva a zároveň funkcie predsedu senátu. Z tohto dôvodu bolo 
potrebné realizovať doplnenie členov senátu za zamestnaneckú časť . Novým členom podľa 
výsledkov volieb sa stala Ing. Katarína Vavrová, PhD. z Katedry podnikových financií. 
Zároveň bolo potrebné  realizovať doplňujúcu voľbu funkcionárov AS FPM. Novým 
predsedom AS sa stala prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. Senátu sa na tomto zasadnutí 
nepodarilo zvoliť podpredsedu AS FPM EU v Bratislave, táto voľba bola presunutá na ďalšie 
obdobie.  

Prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., nová predsedníčka AS FPM EU v Bratislave, sa 
pri tejto príležitosti znovu poďakovala prof. Dupaľovi za jeho dlhoročnú aktívnu a prínosnú 
prácu v AS FPM EU v Bratislave. 

Súčasťou marcového zasadnutia AS FPM EU v Bratislave bolo aj prerokovanie a 
schválenie Dodatku č.1 k Štatútu FPM a prerokovanie Správy o vedecko-výskumnej činnosti 
za rok 2017. 

Druhé zasadnutie sa konalo v apríli 2018. Senát pristúpil k doplňujúcim voľbám 
podpredsedu senátu za ktorého bola zvolená Ing. K. Vavrová, PhD.   V zmysle zásad volieb 
do AS FPM EU v Bratislave bolo zloženie senátu doplnené aj nového člena študentskej časti  
Viktóriu Jakubovičovú. 



Na aprílovom zasadnutí senát prerokoval a schválil  Správu o činnosti FPM, záverečný 
účet FPM a Rozpočet fakulty . Na návrh dekana senát tiež prerokoval a schválil odpustenie 
prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia aj pre všetkých uchádzačov z iných fakúlt EU a iných 
vysokých škôl.  

 Hlasovanie per rollam sa týkalo prerokovania úpravy Študijného poriadku EU v 
Bratislave. Na základe kontroly študijných výsledkov na predmete Matematika u študentov, 
ktorí tento predmet mali v akademickom roku 2017/2018 opätovne zapísaný, bol 
konštatovaný problém so splnením si tejto povinnosti, čo má za následok ich vylúčenie zo 
štúdia pre neprospech. Na základe uvedeného dekan FPM EU v Bratislave prof Ing. Peter 
Markovič, PhD. predložil AS FPM EU v Bratislave nasledovný návrh: "AS FPM EU v 
Bratislave berie na vedomie výsledky plnenia študijných povinností študentov v predmete 
"Matematika" a u študentov, ktorí v ak. r. 2017/2018 mali tento predmet zapísaný opätovne a 
nevyhoveli na skúške, umožní zapísanie predmetu v ak. r. 2018/2019 za predpokladu, že títo 
študenti spĺňajú podmienky pre zápis do ďalšieho roku štúdia." Senát jednomyseľne návrh 
dekana schválil. 

Tretie zasadnutie  AS FPM EU v Bratislave sa konalo v septembri 2018. Na tomto 
zasadnutí boli prerokované a schválené zásady prijímacieho konania na  FPM pre ak. rok 
2019/2020 a to pre 1. ,2. a 3. stupeň štúdia. Senát tiež schválil návrhy na členov volebnej 
komisie na voľbu kandidáta na dekana FPM a schválil termín volieb.  

Štvrté zasadnutie  AS FPM EU v Bratislave sa konalo v novembri 2018. Hlavným 
bodom programu akademického senátu bola voľba kandidáta na dekana FPM EU v Bratislave 
na funkčné obdobie od 1.2.2019 do 31.1.2023. AS FPM EU v Bratislave zvolil za  kandidáta 
na dekana FPM EU v Bratislave na funkčné obdobie  od 1.2.2019 do 31.1. 2023 prof. Ing. 
Petra Markoviča, PhD. 

Okrem schvaľovania potrebných dokumentov nevyhnutných pre fungovanie fakulty, 
na každom zasadnutí členovia veľmi aktívne diskutovali a snažili sa riešiť problémy a 
podnety, ktoré im boli transformované  od jednotlivých členov akademickej obce. Išlo 
o problémy ako napr. rovnomernosť rozdelenia  študentov do jednotlivých krúžkov, problémy 
s evidovaním citačných ohlasov, tepelným komfortom v posluchárňach a pod.  

 
 

Bratislava, 29.1.2019                                                       

       prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. 
       predsedníčka AS FPM EU v Bratislave 
 
 
 


