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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 2016. 

Akademický senát FPM EUBA v roku 2016 pracoval v počte členov 15 zastúpených 
pomernou časťou zamestnaneckej komory (10 členov) a študentskej komory (5 členov). 
Uvedená štruktúra je v zmysle zákona, ako aj z hľadiska prijímaných rozhodnutí vyhovujúca. 
V hodnotenom období akademický senát úspešne nadviazal na záver roka 2015 a významnou 
mierou sa spolupodieľal na zabezpečovaní perspektívneho rozvoja fakulty.  

V hodnotenom období sa AS FPM EUBA stretol na zasadnutiach v mesiacoch apríl, jún 
a september, čo vychádzalo z potrieb a požiadaviek na senát. 

Účelom správy je informovať Akademickú obec FPM EU v Bratislave o tých 
najdôležitejších skutočnostiach, ktoré vyplynuli z rokovaní AS FPM EUBA. 

Dňa 11.4.2016 AS FPM EUBA prerokoval a schválil Správu o činnosti FPM EU 
v Bratislave a Správu o vedecko-výskumnej činnosti FPM EU za rok 2015. AS FPM bol na 
prerokovanie ďalej predložený Dlhodobý zámer 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. AS FPM schválil predložený zámer. Priebeh ďalšieho rokovania senátu sa niesol 
v znamení schválenia členov Disciplinárnej komisie FPM EUBA FPM EU v Bratislave pre 
študentov na funkčné obdobie od 1.4.2016 – 31.8.2016. 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. 

Dňa 20.6.2016 na svojom zasadnutí AS FPM EUBA prerokoval a schválil Výročnú 
správu o hospodárení FPM EUBA za rok 2015 a Rozpis rozpočtu FPM EU v Bratislave. 
Predložené dokumenty predstavili, podali k nim vysvetlenie a na otázky členov AS FPM 
EUBA zodpovedali Dekan FPM, prof. Ing. Peter Markovič, PhD. a tajomníčka FPM, Ing. 
Žofia Dunová.  

Hlavnými bodmi rokovania senátu dňa 19.9.2016 boli Zásady prijímacieho konania na 
všetky stupne štúdia pre ak. r. 2017/2018 a Návrh na doplnenie externého člena Vedeckej 
rady FPM EU v Bratislave. Vysvetlenie k Zásadám prijímacieho konania na všetky stupne 
štúdia pre ak. r. 2017/2018 podal dekan FPM, prof. Ing. Peter Markovič, PhD. 
Najvýznamnejšia zmena sa týkala prijímacieho konania na prvý stupeň štúdia. Uchádzači (s 
výnimkou uchádzačov o štúdium programu Ekonomika a manažment podniku v anglickom 
jazyku) môžu absolvovať test Všeobecných študijných predpokladov a zároveň test 
z cudzieho jazyka v rámci Národných porovnávacích skúšok zabezpečovaných spoločnosťou 



SCIO do 30.4.2017. Prijatí budú uchádzači, ktorých percentil bude rovný alebo vyšší ako 60. 
Ostatní študenti sa zúčastnia prijímacej skúšky, obsah ktorej bol upravený a pozostáva 
z písomných testov zo všeobecných študijných predpokladov a z jedného cudzieho jazyka. AS 
FPM EU v Bratislave   prerokoval a schválil predložený návrh dekana na vymenovanie člena 
Vedeckej rady Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ivana Nového, 
CSc. na funkčné obdobie dekana  2015-2019. Doplňujúcim bodom rokovania bolo zloženie 
Disciplinárnej komisie FPM EU v Bratislave. AS FPM EU v Bratislave prerokoval a  schválil 
návrh dekana na členov Disciplinárnej komisie FPM EU v Bratislave na funkčné obdobie od 
1.9.2016 – 31.8.2017. 

Správa 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.  

 
 
 
 
 

Bratislava, 26.1.2017                                                        prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
                                                                                 predseda AS FPM EU v Bratislave 


