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V zmysle zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, bola pre Akademickú obec FPM EU v Bratislave spracovaná „Správa o činnosti 

Akademického senátu FPM EU v Bratislave (ďalej len AS FPM, prípadne senát) za rok 2019. 

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 v roku 2019 bolo prerokovanie a schvaľovanie rozhodujúcich 

materiálov, ktoré bezprostredne súviseli s činnosťou fakulty. 

V roku 2019 AS FPM zasadal 4 krát. Jednotlivé zasadnutia sa uskutočnili v termínoch: 

1.4.2019, 20.5.2019, 9.9.2019 a 18.11.2019. 

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 v apríli 2019 bolo ustanovujúcim zasadnutím AS FPM na funkčné obdobie 

2019 – 2023. Tajným hlasovaním boli volení funkcionári senátu, zástupca FPM EU v Bratislave 

do Rady vysokých škôl SR a členovia doplňujúci Vedeckú radu FPM EU v Bratislave na 

funkčné obdobie od 1.4.2019 do 31.1.2023.  

AS FPM schválil prof. Ing. Helenu Majdúchovú, CSc. do funkcie predsedníčky senátu, doc. 

Ing. Mgr. Róberta Hanáka, PhD. do funkcie podpredsedu senátu za zamestnaneckú časť, 

Viktóriu Jakubovičovú do funkcie podpredsedu za študentskú časť a Ing. Alenu Tóthovú, PhD. 

za tajomníčku senátu. 

Zástupkyňou FPM EU v Bratislave do Rady vysokých škôl SR sa po tajnom hlasovaní 

senátorov stala prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc. a takisto bol schválený dekanom FPM 

predložený návrh členov doplňujúcich Vedeckú radu FPM EU v Bratislave. 

Posledným bodom úvodného zasadnutia novozvoleného AS FPM bolo prerokovávanie 

zloženia Volebnej komisie na voľbu členov AS EU v Bratislave za zamestnaneckú a študentskú 

časť FPM na funkčné obdobie 2019 – 2023 a schvaľovanie termínu konania volieb do AS EU 

v Bratislave. Verejným hlasovaním sa schválili návrhy členov volebnej komisie za 

zamestnaneckú aj študentskú časť a za termín konania volieb bol určený deň 29.4.2019. 

Na májovom zasadnutí senátu sa prerokovávala „Výročná správa o hospodárení FPM EU 

v Bratislave za rok 2018“ a „Rozpočet FPM EU v Bratislave na rok 2019“. Prof. Ing. Markovič, 

PhD., dekan FPM, podrobne oboznámil senát s hlavnými bodmi predkladaných materiálov a 

s procesmi s nimi spojenými. Po následnej diskusii boli tieto materiály verejným hlasovaním 

schválené.  

Súčasťou májového zasadnutia AS FPM boli aj informácie dekana o stave prípravy 

prijímacieho konania pre akademický rok 2019/2020. Dekan FPM EU v Bratislave, prof. Ing. 

Peter Markovič, PhD., na základe veľkého záujmu uchádzačov z externého prostredia o štúdium 

na FPM na 2. stupni štúdia, požiadal AS FPM o zrušenie prijímacej skúšky pre absolventov 

iných vysokých škôl na 2. stupeň štúdia v ak. roku 2019/2020. Naopak, malý záujem našich 

absolventov o výučbu na 2. stupni štúdia v študijnom programe Všeobecný manažment – 

externá forma, bol dôvodom ďalšieho návrhu dekana neotvoriť výučbu na tomto študijnom 



programe v ak. 2019/2020. Uchádzačom bola ako náhrada ponúknutá možnosť výberu štúdia 

na dennej forme, prípadne na inom študijnom programe. Obidva návrhy boli verejným 

hlasovaním schválené. 

AS FPM na svojom treťom zasadnutí venoval pozornosť zásadám prijímacieho konania na 

FPM EU v Bratislave na akademický rok 2020/2021, predloženému návrhu etického kódexu 

FPM EU v Bratislave a zloženiu disciplinárnej komisie fakulty na funkčné obdobie od 9.9.2019 

do 31.8.2020. Na základe bohatej diskusie boli verejným hlasovaním zásady prijímacieho 

konania schválené s pripomienkami a návrh etického kódexu bol vrátený na prepracovanie. 

Zloženie disciplinárnej komisie FPM EU v Bratislave bolo schválené bez pripomienok. 

Na poslednom zasadnutí AS FPM v roku 2019 sa prerokovávali pre fakultu dôležité 

dokumenty: „Dlhodobý zámer rozvoja FPM EU v Bratislave na obdobie rokov 2019/2027“ a na 

základe pripomienok senátu zo septembrového zasadnutia upravený text „Zásad prijímacieho 

konania na FPM EU v Bratislave na akademický rok 2020/2021“. Prof. Ing. Markovič, PhD., dekan 

FPM, najskôr predstavil proces kreovania ťažiskových bodov dlhodobého zámeru rozvoja 

FPM, čím otvoril bohatú diskusiu medzi členmi senátu. AS FPM nakoniec dlhodobý zámer 

rozvoja FPM EU v Bratislave na obdobie rokov 2019/2027 schválil s pripomienkami. Zásady 

prijímacieho konania na FPM EU v Bratislave na akademický rok 2020/2021 boli už schválené 

bez pripomienok. 

Členovia senátu počas celého roka pristupovali ku svojim povinnostiam zodpovedne, vždy 

aktívne diskutovali a snažili sa podporovať fakultu, riešiť problémy a podnety, ktoré im boli 

transformované od jednotlivých členov akademickej obce a priebežne sa zaujímali o rokovania 

Rady vysokých škôl SR. 

 

 

 

Bratislava, 30.1.2020 

 

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. 

       predsedníčka AS FPM  

 

 


