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Zápisnica č. 10 

zo zasadnutia Akademického senátu FPM EU v Bratislave 

Termín:  23.04.2018 o 12:00 hod.  

Miesto: miestnosť A6.04 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Prítomní členovia AS FPM (podľa prezenčnej listiny): 

Zamestnanecká časť: prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., Ing. Brigita Boorová, PhD., prof. 
Ing. Eleonora Fendeková, PhD., Ing. Anna Hamranová, PhD.,  doc. 
Ing. Mojmír Kokles, PhD., doc. Ing. Daniela Rybárová, PhD., prof. 
PhDr. Miroslava Szarková, CSc., Ing. Pavel Škriniar, PhD., Ing. 
Katarína Vavrová, PhD. 

Študentská časť: Jakubovičová Viktória, Ing. Mária Kozáková, Bc. Ševčík Jakub, Bc. 
Škapurová Lenka 

Neprítomní členovia AS FPM (ospravedlnení):    

Zamestnanecká časť:   Ing. Alena Tóthová, PhD. 
Študentská časť:  Bc. Miroslav Klucho, 

AS FPM bol uznášaniaschopný.  

 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Oznámenie o nástupe nových členov študentskej časti AS FPM v zmysle Zásad volieb 

do AS FPM EU v Bratislave 
3. Doplňujúca voľba funkcionárov Akademického senátu FPM 

4. Prerokovanie Správy o činnosti FPM EU v Bratislave za rok 2017 
5. Prerokovanie Záverečného účtu FPM EU v Bratislave za rok 2017 

6. Prerokovanie Rozpočtu FPM EU v Bratislave na rok 2018 v Bratislave 
7. Rôzne  

 
1. Otvorenie 

- Zasadnutie AS FPM otvorila predsedníčka AS FPM, prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.  
- Predložený program zasadnutia AS FPM bol jednomyseľne schválený. 
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2.  Oznámenie o nástupe nového člena zamestnaneckej časti AS FPM v zmysle Zásad 
volieb do AS FPM EU v Bratislave 

- Predsedníčka AS FPM prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. informovala AS FPM, že v 
zmysle Zásad volieb do AS FPM EU v Bratislave členov študentskej časti AS FPM sa 
novým členom AS FPM EU v Bratislave stala Viktória Jakubovičová. 

3. Doplňujúca voľba funkcionárov Akademického senátu FPM 

- Doplňujúca voľba funkcionárov AS FPM sa konala v zmysle Zásad volieb do AS FPM 
EU v Bratislave, článok 5. 

- Predsedníčka AS FPM prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.  navrhla vymenovať  za 
členov volebnej komisie na doplňujúcu voľbu funkcionárov AS FPM EU v Bratislave na 
obdobie do konca funkčného obdobia 2015 – 2019 za zamestnaneckú časť Ing. Annu 
Hamranovú, PhD., Ing. Brigitu Boorovú, PhD. a za študentskú časť Bc. Jakuba Ševčíka. 
Akademický senát jednomyseľne schválil členov volebnej komisie na doplňujúcu voľbu 
funkcionárov AS FPM EU v Bratislave.  

 
Voľba prvého podpredsedu AS FPM za zamestnaneckú časť: 

 
- Návrhy na prvého podpredsedu AS FPM boli podané ústne na zasadnutí AS FPM.  
- Na funkciu prvého podpredsedu AS FPM bola navrhnutá  Ing. Katarína Vavrová, PhD. 

a doc. Ing. Daniela Rybárová, PhD.. Obe kandidátky vyslovili súhlas s kandidatúrou. 
- Volebná komisia na voľbu funkcionárov AS FPM EU v Bratislave zvolila Ing. Annu 

Hamranovú, PhD.  za predsedníčku volebnej komisie. Voľba sa uskutočnila priamym 
a tajným hlasovaním. Po skončení volieb a spočítaní hlasov oboznámila predsedníčka 
volebnej komisie členov AS FPM EU v Bratislave: 

Výsledky volieb oznámila členom AS FPM EU v Bratislave predsedníčka volebnej komisie 
Ing. Anna Hamranová, PhD.: 

• Počet oprávnených hlasovať     10 hlasov 
• Počet prítomných       9 hlasov 
• Kandidátka Ing. Katarína Vavrová, PhD.  získala   5 hlasov 
• Kandidátka doc. Ing. Daniela Rybárová, PhD. získala  3 hlasy 
• Zdržal sa hlasovania      1 hlas 

- Vzhľadom k tomu, že v prvom kole volieb nezískal ani jeden kandidát nadpolovičnú 
väčšinu hlasov zo všetkých členov zamestnaneckej časti AS FPM, pripravila volebná 
komisia druhé kolo volieb, do ktorého postúpili obaja kandidáti. Druhé kolo volieb 
prvého podpredsedu AS FPM sa opäť uskutočnilo priamym a tajným hlasovaním. 
Výsledky volieb oznámila predsedníčka volebnej komisie Ing. Anna Hamranová, PhD.: 
• Počet oprávnených hlasovať    10 hlasov 
• Počet prítomných      9 hlasov 
• Kandidátka Ing. Katarína Vavrová, PhD.  získala   4 hlasy 
• Kandidátka doc. Ing. Daniela Rybárová, PhD. získala  3 hlasy 
• Zdržal sa hlasovania      2 hlasy 
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Rovnako v druhom kole volieb nezískal ani jeden kandidát nadpolovičnú väčšinu hlasov 
zo všetkých členov zamestnaneckej časti AS FPM a volebná komisia  pripravila tretie 
kolo volieb, do ktorého postúpili obaja kandidáti. V treťom kole volieb už bude zvolený 
kandidát, ktorý dosiahne nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov zamestnaneckej 
časti AS FPM. Tretie kolo volieb prvého podpredsedu AS FPM sa opäť uskutočnilo 
priamym a tajným hlasovaním. Výsledky volieb oznámila predsedníčka volebnej komisie 
Ing. Anna Hamranová, PhD.: 
• Počet oprávnených hlasovať     10 hlasov 
• Počet prítomných       9 hlasov 
• Kandidátka Ing. Katarína Vavrová, PhD.  získala   5 hlasov 
• Kandidátka doc. Ing. Daniela Rybárová, PhD. získala  4 hlasy 

 

AS FPM EU v Bratislave schválil na funkciu prvého podpredsedu AS FPM EU v Bratislave 
do ukončenia  funkčného obdobia  1.3.2015 - 28.2.2019 Ing. Katarínu Vavrovú, PhD. 

 
 

Voľba podpredsedu AS FPM za študentskú časť: 
- Návrhy na  podpredsedu AS FPM za študentskú časť boli podané ústne na zasadnutí AS 

FPM.  
- Na funkciu podpredsedu AS FPM za študentskú časť bola navrhnutá Viktória 

Jakubovičová. Navrhnutá kandidátka vyslovila súhlas s kandidatúrou. 
- Volebná komisia na voľbu funkcionárov AS FPM EU v Bratislave pracovala v rovnakom 

zložení. Z dôvodu pracovných povinností sa voľby nezúčastnila Ing. Mária Kozáková. 
Voľba sa uskutočnila priamym a tajným hlasovaním. Po skončení volieb a spočítaní 
hlasov oboznámila predsedníčka volebnej komisie členov AS FPM EU v Bratislave 
s výsledkami volieb: 

- Počet oprávnených hlasovať     5 hlasov 
- Počet prítomných       3 hlasy 
- Kandidátka Viktória Jakubovičová získala    3 hlasy 

 

AS FPM EU v Bratislave schválil na funkciu podpredsedu AS FPM EU v Bratislave za 
študentskú časť do ukončenia funkčného obdobia  1.3.2015 - 28.2.2019 Viktóriu 
Jakubovičovú. 

 

4. Prerokovanie Správy o činnosti FPM EU v Bratislave za rok 2017 

- Prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. privítala pána dekana FPM, prof. Ing. Petra 
Markoviča, PhD. a pani tajomníčku FPM Ing. Žofiu Dunovú prizvaných na zasadnutie 
AS FPM a požiadala o uvedenie predloženého materiálu. 

- Dekan FPM, prof. Ing. Peter Markovič, PhD. stručne oboznámil AS FPM  EU 
v Bratislave so Správou o činnosti FPM EU v Bratislave za rok 2017. Predložená správa 
o činnosti FPM bola vypracovaná v súlade so štatútom fakulty a dokumentuje, 
sumarizuje a hodnotí výsledky FPM za rok 2017, s výnimkou pedagogickej činnosti, 
ktorá je hodnotená za akademický rok 2016/2017. Upozornil, že neoddeliteľnou súčasťou 
predkladanej správy sú správy o činnosti jednotlivých katedier FPM a preto predkladaná 
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správa sumarizuje predovšetkým podstatné udalosti v troch rozhodujúcich oblastiach a to 
v pedagogickej oblasti, vedecko-výskumnej oblasti, v národnej a medzinárodnej 
spolupráci. Predovšetkým vyzdvihol úspešné napredovanie vo vedecko-výskumnej 
činnosti, kde sa FPM prezentovala kvalitnými projektmi, na ktoré získali finančné 
prostriedky a aj napriek všeobecnému trendu poklesu študentov, FPM získala dostatočné 
finančné prostriedky na svoju činnosť. FPM pre budúci rok plánuje pracovať na 
skvalitnení pedagogického procesu v oblasti základnej literatúry a klásť vyššie nároky na 
samoštúdium študentov, neznižovať aktivitu pri podávaní projektov, naďalej smerovať 
publikačnú aktivitu do oblasti vedeckých publikácií s najvyšším ratingom a intenzívne 
kooperovať so zástupcami hospodárskej praxe. 

- Z diskusie nevyplynula pripomienka požadujúca úpravu, či doplnenie Správy o činnosti 
FPM EU v Bratislave za rok 2017 
 

Uznesenie 1:   
AS FPM EU v Bratislave  prerokoval a schválil Správy o činnosti FPM EU v Bratislave za 
rok 2017 bez pripomienok jednomyseľne. 

 

5. Prerokovanie Záverečného účtu FPM EU v Bratislave za rok 2017 
- Dekan FPM, prof. Ing. Peter Markovič, PhD. spolu s tajomníčkou FPM, Ing. Žofiou 

Dunovou uviedli predložený materiál. FPM aj v roku 2017 dodržiavala ustanovenia § 19 
zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ktorým sa zakladá povinnosť zachovávať hospodárnosť, efektívnosť 
a účinnosť použitia verejných prostriedkov. Vo svojej činnosti dôsledne dodržiavala 
príslušné zákony, ako i vnútroorganizačné normy. Celková hospodárska činnosť Fakulty 
podnikového manažmentu EU v Bratislave tak, ako v predchádzajúcich rokoch bola v 
prevažnej miere ovplyvnená dotáciami, ktoré jej vyčlenila Ekonomická univerzita v 
Bratislave. Avšak určitú časť hospodárskej činnosti pokrývali mimodotačné zdroje.  
Veľmi významným zdrojom financovania činností katedier a fakulty boli finančné 
prostriedky z projektov VEGA, KEGA, APVV, vedeckých projektov mladých. Fakulta 
chce aj naďalej úspešne podieľať na získavaní mimodotačných zdrojov a pokračovať 
v úsporných opatreniach k hospodáreniu na všetkých úrovniach riadenia  

- V diskusii vystúpili prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., Ing. Žofia Dunová, prof. PhDr. 
Miroslava Szarková, CSc.  Diskusia sa týkala predovšetkým dôvodov presunu finančných 
prostriedkov vo vnútri kategórie 630 Tovary a ďalšie služby. 

Uznesenie 2: 
AS FPM EU v Bratislave  prerokoval a schválil Záverečný účet FPM EU v Bratislave za 
rok 2017 bez pripomienok jednomyseľne. 

 

6. Prerokovanie Rozpočtu FPM EU v Bratislave na rok 2018 v Bratislave 

- Dekan FPM, prof. Ing. Peter Markovič, PhD. spolu s tajomníčkou FPM, Ing. Žofiou 
Dunovou uviedli predložený materiál. Za pozitívum možno považovať navýšenie 
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prostriedkov na Tovary a ďalšie služby o 27 %. Upozornil na používanie služobných 
automobilov EU na zahraničné služobné cesty, z dôvodu preúčtovania náhrady za 
palivo priamo na príslušné fakulty, čo fakulty nevedia regulovať. 

- V diskusii vystúpili prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., Ing. Žofia Dunová, prof. 
PhDr. Miroslava Szarková, CSc., doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD., Ing Anna 
Hamranová, PhD., Bc. Jakub Ševčík. Diskusia sa týkala rozdelenia finančných 
prostriedkov vo vnútri kategórie 630 Tovary a ďalšie služby. 

 

Uznesenie 3: 
AS FPM EU v Bratislave  prerokoval a schválil Rozpočet FPM EU v Bratislave na rok 
2018 bez pripomienok jednomyseľne. 

 
 

7  Rôzne 

- prof. Ing. Peter Markovič, PhD. predložil návrh na 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 týka odpustenia 
prijímacej skúšky na druhý stupeň štúdia aj pre všetkých uchádzačov z iných fakúlt EU 
v Bratislave a iných vysoký škôl.   K súčasnému obdobiu FPM zaevidovala na II. stupeň 
štúdia 316 prihlášok, z toho 216 prihlášok študentov bakalárskeho štúdia z FPM a 100 
prihlášok z iných fakúlt a univerzít. 

Uznesenie 4: 
AS FPM EU v Bratislave prerokoval a schválil  návrh dekana FPM, prof. Ing. Petra 
Markoviča, PhD. o odpustení prijímacej skúšky na druhý stupeň štúdia aj pre všetkých 
uchádzačov z iných fakúlt EU v Bratislave a iných vysokých škôl  bez pripomienok.  bez 
pripomienok jednomyseľne. 

 
- prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. požiadala o vysvetlenie spôsobu riešenia problému 

s evidovaním ohlasov, čo zabezpečovala na FPM pani Janšáková, ktorá je dlhodobo PN 
- prof. Ing. Peter Markovič, PhD. vysvetlil, že dočasne je dohodnutá spolupráca s pani 

Kupsákovou, pričom problematickým sa javia nedostatočné kapacity na zaevidovanie 
vyhľadaných citácií v Ekonomickej knižnici, 

- prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. otvorila otázku vplyvu nízkych tarifných platov na 
výšku pridelených mzdových prostriedkov pre pedagogických pracovníkov zapojených 
do zahraničných projektov, 

- prof. Ing. Peter Markovič, PhD. vysvetlil, že v týchto prípadoch by bolo vhodnejšie, 
keby sa prideľovanie prostriedkov viazalo napr. na priemerné mzdy, nie tarifné mzdy. 
Odstúpenie škôl od tarifných platov nepovažuje za vhodné, z dôvodu valorizácie. Ing. 
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Žofia Dunová konštatovala, že v medzinárodných projektoch môžu byť ako kritérium 
pre odmeňovanie z projektu naplánované aj  zmluvné (osobné) platy, do ktorých môžu 
vstupovať aj osobné ohodnotenia, či iné odmeny.  

 
 
 
       prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. 
        predseda AS FPM 
 
 
 
Zapísala: doc. Ing. Daniela Rybárová, PhD. 


