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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 2020. 

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.  

Rokovania AS FMP v roku 2020 boli prispôsobované aktuálnej epidemiologickej situácii 

na Slovensku, prebiehali on-line formou na platforme MS Teams. 

Obsahom zasadnutí AS FPM bolo prerokovanie a schvaľovanie rozhodujúcich materiálov, 

ktoré bezprostredne súviseli s činnosťou fakulty a okrem toho prebehla doplňujúca voľba 

Vedeckej rady FPM EU v Bratislave. 

V roku 2020 AS FPM zasadal 3 krát. Jednotlivé zasadnutia sa uskutočnili v termínoch: 

16.4.2020, 30.6.2020 a 4.9. 2020. 

Činnosť AS FPM je transparentne zdokumentovaná zápisnicami z jednotlivých zasadnutí, 

ktoré sú k nahliadnutiu na web stránke fakulty. Z tohto dôvodu bude nasledujúca informácia o 

činnosti Senátu iba informatívna. 

Na prvom zasadnutí, 16. 4. 2020, sa senátori venovali prerokovaniu Štatútu FPM EU 

v Bratislave a Výročnej správy o hospodárení FPM za rok 2019. Prof. Ing. Peter Markovič, 

PhD., dekan FPM, najskôr predstavil proces sformulovania predkladaného štatútu fakulty 

a potom sa medzi senátormi rozprúdila bohatá diskusia. V diskusii odzneli viaceré pripomienky 

zamerané na upresnenie textu niektorých článkov dokumentu. AS FPM nakoniec schválil 

predložený Štatút FPM EU v Bratislave s pripomienkami. Nasledovalo prerokovanie Výročnej 

správy o hospodárení fakulty za rok 2019. Prof. Ing. Peter Markovič, PhD., dekan FPM, sa vo 

svojom úvodnom slove k tomuto materiálu sústredil na pripomenutie pre fakultu dôležitých 

zdrojov finančných prostriedkov a na spôsoby ich čerpania. Výročná správa o hospodárení 

fakulty za rok 2019 bola AS FPM schválená bez pripomienok. 

Hlavným bodom zasadnutia AS FPM, dňa 30. 6. 2020, bolo prerokovanie Rozpisu rozpočtu 

FPM EU v Bratislave na rok 2020. Prof. Ing. Peter Markovič, PhD., dekan FPM, informoval 

členov Senátu o konkrétnej podobe rozpočtu a na základe týchto informácií bol verejným 

hlasovaním návrh rozpočtu FPM jednomyseľne a bez pripomienok schválený. Júnové 

zasadnutie AS bolo ukončené aktualitami z vysokoškolského prostredia, prezentovanými prof. 

PhDr. Miroslavou Szarkovou, CSc. a relevantnými témami zasadnutí komisie VEGA, na ktoré 

senát upozornila prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.. Úplne na záver rokovania sa doc. Ing. 

Vladimír Bolek, PhD. zaujímal o stav iniciatívy študentov spracovať grafický návrh 

„študentského desatoro“. 

Program posledného zasadnutia AS FPM v roku 2020, dňa 4. 9. 2020, sa skladal 

z doplňujúcej voľby Vedeckej rady FPM a z prerokovania Zásad prijímacieho konania na FPM 

EU v Bratislave na akademický rok 2021/2022. Ešte pred spustením hlasovania o členoch 

doplňujúcich Vedeckú radu FPM, doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD., administrátor on-line 

hlasovania, oboznámil prítomných členov senátu s priebehom hlasovania prostredníctvom 

aplikácie Polly.  

  



Dekan FPM EU v Bratislave, prof. Ing. Peter Markovič, PhD., predložil senátorom 

nasledovný menovitý návrh nových interných členov Vedeckej rady fakulty na funkčné 

obdobie od 5.9. 2020 do 31.1. 2023: 

doc. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD.  Katedra podnikovohospodárska 

doc. Ing. Nora Grisáková, PhD.    Katedra podnikovohospodárska 

prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD.  Katedra manažmentu 

doc. Ing. Juraj Mišún, PhD.   Katedra manažmentu 

 doc. Ing. Mgr. Róbert Hanák, PhD.  Katedra informačného manažmentu 

Voľba sa uskutočnila tajným hlasovaním aplikáciou Polly s výsledkami, ktoré boli 

sformulované v jednotlivých uzneseniach AS FPM. AS v tajnom hlasovaní schválil doc. Ing. 

Mgr. Gabrielu Dubcovú, PhD., doc. Ing. Noru Grisákovú, PhD., prof. Ing. Nadeždu Jankelovú, 

PhD. a doc. Ing. Mgr. Róberta Hanáka, PhD. za členov Vedeckej rady FPM EU v Bratislave. 

Po tajnej voľbe nasledovalo prerokovanie a verejné hlasovanie aplikáciou Polly o Zásadách 

prijímacieho konania na FPM EU v Bratislave na akademický rok 2020/2021. Prof. Ing. Peter 

Markovič, PhD., dekan FPM, uviedol aktualizácie prijímacieho konania na I., II. a III. stupni 

štúdia. Po krátkej diskusii k predloženému návrhu aktualizácií boli Zásady prijímacieho 

konania na FPM na akademický rok 2021/2022 schválené bez pripomienok. 

Členovia Senátu počas celého roka pristupovali ku svojim povinnostiam zodpovedne, 

pravidelne sa zúčastňovali on-line zasadnutí, vždy aktívne diskutovali, snažili sa riešiť 

problémy a podporovať fakultu. 

 

 

 

Bratislava, 30.1.2021 

 

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. 

       predsedníčka AS FPM  

 

 


