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Zápisnica č. 8 

zo zasadnutia Akademického senátu FPM EU v Bratislave 

Termín:  3.7.2017 o 11:00 hod.  

Miesto: zasadačka dekana FPM 

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

Prítomní členovia AS FPM (podľa prezenčnej listiny): 

Zamestnanecká časť: prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc., Ing. Brigita Boorová, PhD., Ing. Anna 
Hamranová, PhD.,  doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD.,  prof. Ing. Helena 
Majdúchová, CSc., Ing. Daniela Rybárová, PhD., prof. PhDr. 
Miroslava Szarková, CSc., Ing. Pavel Škriniar, PhD., Ing. Alena 
Tóthová, PhD. 

Študentská časť: Bc. Miroslav Klucho,  Ing. Mária Kozáková,  

Neprítomní členovia AS FPM (ospravedlnení):    

Zamestnanecká časť:  prof. Ing. Eleonora Fendeková, PhD.  
Študentská časť:  Abotalebi Melika, Ševčík Jakub, Škapurová Lenka 
 

AS FPM bol uznášaniaschopný.  

 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Schválenie Zásad prijímacieho konania na FPM EU v Bratislave na ak. r. 2018/2019 
3. Schválenie návrhu na zmenu členov Disciplinárnej komisie FPM EU v Bratislave 
4. Rôzne 

 
1 Otvorenie 

- Zasadnutie zahájil predseda AS FPM, prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. Privítal pána dekana 
FPM, prof. Ing. Petra Markoviča, PhD., prizvaného na zasadnutie AS FPM. 

- Predložený program zasadnutia AS FPM bol jednomyseľne schválený. 
 

2  Schválenie Zásad prijímacieho konania na FPM EU v Bratislave na ak. r. 
2018/2019 

- Predseda AS FPM, prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. uviedol predložený materiál. 
- Dekan FPM, prof. Ing. Peter Markovič, PhD. stručne oboznámil AS FPM  EU 

v Bratislave s priebehom prijímacích pohovorov na akademický rok 2017/2018, počtom 
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a štruktúrou prihlášok na jednotlivé stupne štúdia, úspešnosťou uchádzačov na SCIO 
testoch a na prijímacích pohovoroch uskutočnených FPM na EU v Bratislave a uviedol 
predložený materiál. Vyzdvihol podstatné časti Zásad prijímacieho konania na FPM EU 
v Bratislave na ak. r. 2018/2019 a vyjadril sa k zmenám oproti predchádzajúcemu zneniu, 
ktorých potreba vyplynula aj zo zhodnotenia priebehu prijímacích pohovorov na 
akademický rok 2017/2018.  

- Predseda AS FPM, prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. pozitívne hodnotil predložený materiál 
a v súvislosti s nízkou účasťou na SCIO testoch konštatoval, že až ďalšie roky ukážu ich 
opodstatnenosť a  ich potreba môže byť v budúcnosti prehodnotená. 

- V diskusii Ing. Škriniar zdôraznil potrebu, aby zmeny vo forme prijímacích pohovorov 
boli v súlade s požiadavkami medzinárodnej akreditácie. Prof. Dupaľ  pripomienkoval 
stanovený počet študentov na študijné programy 2. stupňa štúdia, a to predovšetkým pre 
program Manažment výroby a logistiky. Ing. Boorová potvrdila zvýšený záujem 
študentov o štúdium na danom programe. Doc. Kokles  navrhol pozmeniť znenie bodu 2 
v článku 4. Prof. Szarková  potvrdila rozdielnosť v obsahu všeobecných základov 
v jednotlivých  predmetoch na rôznych vysokých školách. Prof. Majdúchová navrhla 
zadefinovať požadovaný rozsah a obsah všeobecného základu potrebného pre 
uchádzačov o štúdium na druhom stupni štúdia, čím by sa zladili podmienky pre všetkých 
uchádzačov z rôznych vysokých škôl. Prof. Markovič konštatoval, že sa neočakáva 
celoplošné zrušenie prijímacích pohovorov. Stanovené smerné čísla študentov na 
jednotlivé študijné programy 2. stupňa štúdia sú plánom zohľadňujúcim dlhodobý vývoj 
počtu študentov a nepredstavujú maximálnu hranicu na prijatie uchádzačov.  

- Z diskusie vyplynula pripomienka k zneniu bodu 2 v článku 4. konkrétne v časti „musí 
úspešne vykonať prijímaciu skúšku“. AS FPM EU v Bratislave navrhuje nahradiť 
uvedenú formuláciu nasledovne „.musí sa podrobiť prijímacej skúške“. 

 
Uznesenie 1: AS FPM EU v Bratislave  prerokoval a schválil Zásady prijímacieho konania 
na FPM EU v Bratislave na ak. r. 2018/2019 s pripomienkou týkajúcou sa vyššie 
navrhovanej zmeny znenia článku 4. v bode 2 jednomyseľne. 
 

3  Schválenie návrhu na zmenu členov Disciplinárnej komisie FPM EU v Bratislave 

- Predseda AS FPM, prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. uviedol predložený materiál a dôvody 
návrhu zmien v personálnom zložení Disciplinárnej komisie FPM EU v Bratislave 

- predložený bol nasledovný návrh na členov Disciplinárnej komisie FPM EU v Bratislave 
na funkčné obdobie od 3.7. 2017 do 31.8.2017: 
Predseda:  Ing. Katarína Grančičová, PhD., poverená prodekanka 
Členovia:  doc. Ing. Anita Romanová, PhD., poverená prodekanka 
   Ing. Mária Kozáková, zástupca študentov (študentka III. stupňa štúdia) 
   Viktória Jakubovičová, zástupca študentov (študentka I. stupňa štúdia) 
Tajomník komisie: Mgr. Slávka Bieliková, referent pre sociálnu oblasť študentov 

- Ing. Škriniar navrhol zvážiť pre budúcnosť možnosť vytvorenia komisie s rovnomerným 
zastúpením študentov za každý stupeň  štúdia.  
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- V diskusii neboli vznesené žiadne závažné pripomienky 

Uznesenie 2: AS FPM EU v Bratislave  prerokoval a schválil Návrh členov disciplinárnej 
komisie FPM EU v Bratislave na funkčné obdobie 3.7. 2017 do 31.8.2017  jednomyseľne. 

 
4  Rôzne 

- Dekan FPM, prof. Ing. Peter Markovič, PhD. informoval členov AS FPM EU 
v Bratislave, že FPM získala zahraničný projekt so zameraním na problematiku 
transferu existujúcich podnikov. Do projektu je zapojených 5 krajín, lídrom je EU 
v Bratislave zastúpená FPM, čo je po prvýkrát po šiestich  rokoch, kedy je líder projektu 
zo Slovenska.  V dňoch 19.a 20. júna 2017 sa uskutočnilo školenie lídrov vo Viedni. 

- prof. Ing. Peter Markovič, PhD. poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili na príprave 
projektu, predovšetkým  doc. Dorčákovi, Ing. PhDr Pollákovi.  

- vedenie fakulty týmto prevzalo na seba iniciatívu v získavaní projektov a  na katedrách 
zostala úloha úspešného získavania a riešenia projektov VEGA a KEGA, 

- Dekan FPM, prof. Ing. Peter Markovič, PhD. ďalej poďakoval Študentskému 
parlamentu FPM, v spolupráci s ktorým sa podarilo vyhrať ďalší projekt na obnovu 
posluchárni. 

- Dekan FPM, prof. Ing. Peter Markovič, PhD. konštatoval naplnenie úloh, ktoré si 
vedenie fakulty v tejto súvislosti vytýčilo na celé funkčné obdobie. 

- Dekan FPM, prof. Ing. Peter Markovič, PhD. informoval o výsledkoch z atestácie 
všetkých učiteľov FPM. Konštatoval zlepšenie štruktúry publikačnej činnosti a väčšiu 
úspešnosť v získavaní projektov VEGA a ich úspešnom riešení.  

- Dekan FPM, prof. Ing. Peter Markovič, PhD. požiadal predsedu AS FPM EU 
v Bratislave o zvolanie zasadnutia Akademickej obce FPM na september roku 2017 
a poďakoval za spoluprácu AS FPM EU v Bratislave v ak. roku 2016/2017. 

- Predseda AS FPM, prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. poďakoval dekanovi FPM, prof. Ing. 
Petrovi Markovičovi, PhD. ako aj celému vedeniu fakulty za úspechy v rozvoji FPM a   
poďakoval tiež všetkým členom AS FPM EU v Bratislave za aktívnu prácu v ak. roku.  

 
 
 
       prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
        predseda AS FPM 
 
 
 
Zapísala: Ing. Daniela Rybárová, PhD. 


