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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) je predložená Akademickej obci 
FPM EU v Bratislave „Správa o činnosti Akademického senátu FPM EU v Bratislave (ďalej 
len AS FPM EUBA, prípadne senát) za rok 2017. 

Predložená správa informuje Akademickú obec FPM EU v Bratislave o činnosti AS FPM 
EU v Bratislave a o najdôležitejších skutočnostiach, ktoré vyplynuli z rokovaní AS FPM 
EUBA. Podrobné informácie sú obsiahnuté v zápisniciach zo zasadnutí akademického senátu 
FPM. 

AS FPM EU v Bratislave pracoval v roku 2017 v štandardnom 15 člennom zložení. 
Zamestnaneckú časť akademického senátu tvorilo 10 členov a študentskú časť 5 členov 
akademického senátu. 

 Akademickému senátu FPM EU v Bratislave na svojom zasadnutí v máji 
2017  prerokoval Výročnú správu o hospodárení FPM EU v Bratislave za rok 2016 a Rozpis 
rozpočtu FPM EU v Bratislave na rok 2017. Veľmi významným zdrojom financovania 
činností katedier a fakulty v roku 2016 boli finančné prostriedky z projektov VEGA, KEGA, 
APVV, vedeckých projektov mladých. Z opatrení fakulty zameraných do budúcnosti v oblasti 
hospodárenia je dôležité sústrediť sa predovšetkým na zvyšovanie príjmov, a to aktívnym 
zapojením sa predovšetkým do zahraničných výskumných projektov, do riešení projektov 
VEGA, KEGA, zvýšením podielu publikačnej činnosti v domácich a zahraničných 
karentovaných a impaktovaných časopisoch. AS FPM v Bratislave po diskusii 
a zodpovedaniu na položené otázky schválil oba predložené dokumenty.  

Akademickému senátu FPM EU v Bratislave na svojom zasadnutí v máji 2017  bola 
predložená na schválenie Správa o činnosti  FPM EU v Bratislave za rok 2016 a Správa 
o vedecko-výskumnej činnosti  FPM EU v Bratislave za rok 2016. Predložená správa o 
činnosti FPM bola vypracovaná v súlade so štatútom fakulty a dokumentuje, sumarizuje a 
hodnotí výsledky FPM za rok 2016 podľa jednotlivých oblastí jej činnosti, s výnimkou 
pedagogickej činnosti, ktorá je hodnotená za akademický rok 2015/2016. AS FPM 
v Bratislave schválil oba predložené dokumenty. 

Dekan FPM, prof. Ing. Peter Markovič, PhD. predložil návrh na úpravu Zásad pre 
prijímacie konanie na druhý stupeň štúdia a to z dôvodu zjednotenia podmienok pre všetkých 
uchádzačov o štúdium na druhom stupni štúdia. Úprava sa týkala odpustenia prijímacej 
skúšky na druhý stupeň štúdia aj pre všetkých uchádzačov z iných fakúlt EU v Bratislave 
a iných vysokých škôl. AS FPM EU v Bratislave prerokoval a schválil predložený návrh. 

AS FPM EU v Bratislave na svojom zasadnutí v júli 2017 prerokoval Zásady 
prijímacieho konania na FPM EU v Bratislave, oboznámil sa s priebehom prijímacích 
pohovorov na akademický rok 2017/2018, počtom a štruktúrou prihlášok na jednotlivé stupne 
štúdia, úspešnosťou uchádzačov na SCIO testoch a na prijímacích pohovoroch uskutočnených 
FPM EU v Bratislave. AS FPM EUBA schválil Zásady prijímacieho konania na FPM EU 
v Bratislave na ak. r. 2018/2019 s pripomienkou týkajúcou sa navrhovanej zmeny znenia 
článku 4. v bode 2. 



Na zasadnutí v júli 2017 AS FPM EU v Bratislave  prerokoval a schválil predložený 
Návrh členov disciplinárnej komisie FPM EU v Bratislave.  

AS FPM EU v Bratislave na svojich zasadnutiach diskutoval aj o otázkach týkajúcich sa 
zadefinovania požadovaného rozsahu a obsahu všeobecného základu potrebného pre 
uchádzačov o štúdium na druhom stupni štúdia, čím by sa zladili podmienky pre všetkých 
uchádzačov z rôznych vysokých škôl.   

Zmyslom práce AS FPM EU v Bratislave, ako orgánu akademickej samosprávy, bolo aj 
v roku 2017 napomáhať, rozvíjať, podporovať a zdokonaľovať procesy, ktoré sú a budú 
prospešné pre Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

 
 
 
 

Bratislava, 22.1.2018                                                        prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
                                                                                 predseda AS FPM EU v Bratislave 


