AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU
EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

Zápisnica č. 7
zo zasadnutia Akademického senátu FPM EU v Bratislave
Termín: 9.5.2017 o 11:00 hod.
Miesto: zasadačka dekana FPM
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní členovia AS FPM (podľa prezenčnej listiny):
Zamestnanecká časť: Ing. Brigita Boorová, PhD., prof. Ing. Eleonora Fendeková, PhD., Ing.
Anna Hamranová, PhD., doc. Ing. Mojmír Kokles, CSc., prof. Ing.
Helena Majdúchová, CSc., Ing. Daniela Rybárová, PhD., prof. PhDr.
Miroslava Szarková, CSc., Ing. Pavel Škriniar, PhD., Ing. Alena
Tóthová, PhD.
Študentská časť:
Abotalebi Melika, Bc. Miroslav Klucho, Ing. Mária Kozáková,
Ševčík Jakub, Škapurová Lenka
Neprítomní členovia AS FPM (ospravedlnení):
Zamestnanecká časť:
Študentská časť:

prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc.,

AS FPM bol uznášaniaschopný.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Schválenie Správy o činnosti FPM za rok 2016
Schválenie Výročnej správy o hospodárení FPM EU v Bratislave za rok 2016
Schválenie Rozpisu rozpočtu FPM EU v Bratislave na rok 2017
Rôzne

Ad 1 Otvorenie
-

Zasadnutie zahájila prvá podpredsedníčka AS FPM, prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc..
Privítala hostí prizvaných na zasadnutie AS FPM, dekana FPM, prof. Ing. Petra
Markoviča, PhD. a tajomníčku FPM, Ing. Žofiu Dunovú.

-

Podpredsedníčka AS FPM, prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.. navrhla zmenu
predloženého programu zasadnutia AS FPM. Požiadala o presunutie bodu 2 až za bod
týkajúci sa schválenia Rozpisu rozpočtu na rok 2017. Program s uvedenou zmenou bol
jednomyseľne schválený.
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Ad 2 Schválenie Výročnej správy o hospodárení FPM EU v Bratislave za rok
2016
-

Podpredsedníčka AS FPM, prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. uviedla predložený
materiál.

-

Tajomníčka FPM, Ing. Žofia Dunová stručne oboznámila AS FPM s majetkovou
a finančnou situáciou fakulty, ktorá je podrobne rozpracovaná vo Výročnej správe
o hospodárení FPM EU v Bratislave za rok 2016. Celková hospodárska činnosť Fakulty
podnikového manažmentu EU v Bratislave bola v prevažnej miere ovplyvnená dotáciami,
ktoré jej vyčlenila Ekonomická univerzita v Bratislave. 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. 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. V oblasti znižovania nákladov pokračovať v
úsporných opatreniach k hospodáreniu na všetkých úrovniach riadenia.

-

Dekan FPM, prof. Ing. Peter Markovič, PhD. poďakoval Študentskému parlamentu FPM,
ktorý pomáhal pri zabezpečovaní finančných prostriedkov na dovybavenie posluchárni
dataprojektormi a novými stoličkami.

-

V diskusii prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc. poukázala na problematické evidovanie
práve publikačnej činnosti v domácich a zahraničných karentovaných a impaktovaných
časopisoch a zborníkoch, pri ktorých informácia o ich zaradení do databáz, resp. pridelení
impakt faktora prichádza s pol až ročným oneskorením. Prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
konštatoval, že pri hodnotení fakúlt pre rozdelenie dotácií sa berú za základ
predchádzajúce dva roky, čo čiastočne zohľadňuje danú situáciu.

-

V ďalšej diskusii neboli vznesené pripomienky ani k formálnej štruktúre, ani k obsahovej
náplni prerokovávaného materiálu.

Uznesenie 1: AS FPM EU v Bratislave prerokoval a schválil Výročnú správu
o hospodárení FPM EU v Bratislave za rok 2016 jednomyseľne a bez pripomienok.

Ad 3 Schválenie Rozpisu rozpočtu FPM EU v Bratislave na rok 2017
-

Podpredsedníčka AS FPM, prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. uviedla predložený
materiál. FPM obdržala rozpočet na rok 2017 na základe „Rozpisu rozpočtu Ekonomickej
univerzity v Bratislave na rok 2017“ schváleného AS EU v Bratislave dňa 23.3.2017 a
Správnou radou EU v Bratislave dňa 12.4.2017.

-

Tajomníčka FPM, Ing. Žofia Dunová podala vysvetlenie k vybraným položkám v rámci
bežných transferov. Dotácia mzdových prostriedkov je záväzná a nie je možné ju
prekročiť. Ostatné transfery týkajúce sa napr. štipendií, prostriedkov VEGA a KEGA, sú
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prísne účelovo určené. V zmysle bodu (29) „Pravidiel rozdelenia dotácie zo ŠR EU v
Bratislave rok 2017“ z finančných prostriedkov účelovo určených na riešenie projektov
VEGA, KEGA povinne použiť 15 % na financovanie prevádzkových nákladov
univerzity.
-

Dekan FPM, prof. Ing. Peter Markovič, PhD. informoval o pripravovanej medzinárodnej
vedeckej konferencie FPM, ktorá sa bude konať v októbri 2017, ktorá bude
spolufinancovaná z mimodotačných zdrojov.

-

V diskusii okrem iného Ing. Alena Tóthová, PhD. a Ing. Pavel Škriniar, PhD. požiadali
o dovysvetlenie prideľovania dotácie mzdových prostriedkov s ohľadom na ich
valorizáciu.

-

V diskusii neboli vznesené pripomienky k obsahovej stránke „Rozpisu rozpočtu FPM EU
v Bratislave na rok 2017“.

Uznesenie 2: AS FPM EU v Bratislave prerokoval a schválil Rozpis rozpočtu FPM EU
v Bratislave na rok 2017 jednomyseľne a bez pripomienok.

Ad 4 Schválenie Správy o činnosti FPM za rok 2016
-

Podpredsedníčka AS FPM, prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. uviedla predložený
materiál.

-

Dekan FPM, prof. Ing. Peter Markovič, PhD. stručne oboznámil AS FPM so Správou
o činnosti FPM za rok 2016, ktorej cieľom je sumarizovať podstatné skutočnosti, ktoré
ovplyvnili fungovanie fakulty v troch ťažiskových oblastiach – pedagogickej oblasti,
vedecko-výskumnej oblasti, v národnej a medzinárodnej oblasti. 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. FPM EU v
Bratislave sa v roku 2016 snažila o upevnenie pozície medzi ekonomickými a
manažérskymi fakultami a stabilizáciu stavu študentov a tvorivých pracovníkov. Vďaka
dobrým výsledkom v pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti sme vykročili smerom
k úspešnému obhájeniu akreditácií na 3. stupni štúdia a pri právach uskutočňovať
habilitačné a inauguračné konania. Spolu so Správou o činnosti FPM za rok 2016 bola
predložená aj Správa o vedecko-výskumnej činnosti FPM za rok 2016, ktorá hodnotí
jednotlivé časti vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia na FPM. V roku
2016 na FPM pracovalo na piatich katedrách spolu v priemere 88,54 pracovníkov
(prepočítaný evidenčný stav), z toho: 11 profesorov, 17 docentov a v priemere 58,54
odborných asistentov s PhD. a 2 odborní asistenti.

-

Bez PhD. Index rastu prepočítaného evidenčného stavu pracovníkov na FPM bol v roku
2016 na úrovni roku 2015 vo výške 0,93. V roku 2016 sa na fakulte riešilo celkom 21
projektov VEGA, 6 projektov KEGA, 1 projekt APVV, participovali na 4
medzinárodných projektoch (pracovníci KPH, KMž, KMVaL a KIM) a 2 projektoch
mladých vedeckých pracovníkov do 30 rokov, pričom na všetky projekty, okrem
medzinárodných, boli pridelené finančné prostriedky vo výške 148 149 €. Získané
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prostriedky boli použité na prezentáciu výsledkov výskumu vo vedeckých časopisoch, na
vedeckých konferenciách doma a v zahraničí, na nákup vedeckej literatúry, ako aj na
materiálne zabezpečenie výskumu a počítačové vybavenie riešiteľských kolektívov. V
roku 2016 bolo podaných 8 projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2017, z
ktorých bolo schválených 6, ďalej bolo podaných 12 projektov KEGA, z toho 6 bolo
zamietnutých. Za FPM boli podané 4 projekty APVV, sú v procese schvaľovania a 2
projekty Višegrádskeho fondu. Celkom 17 doktorandov úspešne obhájilo dizertačnú
prácu. Vďaka výskumným projektom spolupráce s hospodárskou praxou sa už druhý rok
za sebou darí napĺňať normu požadovanej výšky finančných prostriedkov na tvorivého
pracovníka, ktorá vyžaduje, aby sa táto hodnota pohybovala nad 1 000 € na pracovníka.
-

V diskusii vystúpili prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., prof. PhDr. Miroslava
Szarková, CSc., doc. Ing. Mojmír Kokles, CSc., prof. Ing. Eleonora Fendeková, PhD.,
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.. Diskusia sa týkala hlavne doktorandského štúdia a
kvalifikačného rastu pedagogických pracovníkov.

-

V ďalšej diskusii neboli vznesené pripomienky ani k formálnej štruktúre, ani k obsahovej
náplni prerokovávaných materiálov.

Uznesenie 3: AS FPM EU v Bratislave schválil Správu o činnosti FPM EU v Bratislave za
rok 2016 jednomyseľne a bez pripomienok.
Uznesenie 4: AS FPM EU v Bratislave schválil Správu o vedecko-výskumnej činnosti
FPM EU v Bratislave za rok 2016 jednomyseľne a bez pripomienok.

Rôzne
-

Dekan FPM, prof. Ing. Peter Markovič, PhD. informoval o stave prihlášok na prvý
a druhý stupeň štúdia na FPM,

-

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 týka odpustenia
prijímacej skúšky na druhý stupeň štúdia aj pre všetkých uchádzačov z iných fakúlt EU
v Bratislave a iných vysoký škôl.

-

V diskusii vystúpili Ševčík Jakub, prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., doc. Ing. Mojmír
Kokles, CSc., prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc. požiadali o doplnenie informácií
o počtoch uchádzačoch a type škôl, na ktorých študovali na prvom stupni štúdia, ako aj
o úspešnosti štúdia týchto uchádzačov na FPM v minulých rokoch.

Uznesenie 5: 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.
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-

Dekan FPM, prof. Ing. Peter Markovič, PhD. požiadal o zvolanie zasadnutia AS FPM EU
v Bratislave na prvý júlový týždeň.

-

Podpredsedníčka AS FPM, prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. ukončila zasadnutie AS
FPM EU v Bratislave.

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.
prvý podpredseda AS FPM

Zapísala: Ing. Daniela Rybárová, PhD.
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