
	  

ZÁPISNICA Z 25. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY 
MANAŽMENTU (VŠM) 

14.12.2012 

Prítomní členovia VR: 

Alena Bušíková, PhD., M.B.A. 
Denisa Hackett,M.B.A. (on-line) 

Doc.Dr.Ing.Heda Hansenová 
Prof.Ing. Edita Hekelová, PhD. 

Prof.RNDr. Jozef Hvorecký,PhD. 
Prof.RNDr.Jozef Kelemen,DrSc. 

Prof.MUDr. Branislav Lichardus,DrSc., Dr.h.c. 
Doc.Ing.Ivan Perlaki,PhD.,m.prof. 

Doc.PhDr.Monika Šestáková,DrSc.,m.prof. 
Prof.Ing.Milan Šikula,DrSc. 

Mgr.Jozef Šimúth,PhD. 
Mgr.Branislav Zlocha 

 
Prizvaní: 

Ing. Božena Gajdošová (on-line) 
Ing. Anna Karelová 

Ing. Antónia Valašíková 
 

Ospravedlnení: 

Prof.Ing.Soňa Ferenčíková,PhD. 
Prof.PhDr.Ing.Štefan Kassay,DrSc.,Dr.h.c. 

PhDr. Oldrich Mrkývka 
Doc.PhDr.Ivan Žáry,PhD. 

Doc.Ing. M. Workie Tiruneh,PhD. 
  



Program: 

1.  Schválenie zápisnice z 24. zasadnutia VR (Lichardus) 
2. Novelizácia zákonníka práce (Karelová) 
3. Úprava článku č. 15 študijného programu VŠM (Hekelová) 
4. Inovácia kritérií Akreditačnej komisie (Hekelová) 
5. Zverejňovanie informácií – právna expertíza (Lichardus) 
6. Informácia o prebiehajúcom projekte ESF a o príprave ďalších návrhov  (Hvorecký) 
7. Konferencia VŠM so zameraním na podnikateľskú etiku v cykle „Výzvy 21. storočia“ apríl 

2013 (Šimúth) 
8. Hosťujúci učitelia v r. 2013 (Bušíková) 
9. Americké štipendium pre rómskeho študenta (Hackett, Lichardus) 
10. Rôzne 

  

 Zasadnutie Vedeckej rady zahájil a viedol predseda VR prof. B. Lichardus 

Prítomní sú 12 členovia VR zo 17. VR je schopná uznášania. 

Predseda VR privítal účastníkov zasadnutia na jubilejnom, 25.zasadnutí VR. Konštatoval, že už 
na prvom zasadnutí, 26.9.2000, sa program sústredil najmä na tri úlohy, ktoré trvale patria medzi 
hlavné: študijné programy VŠM, ich skvalitňovanie a rozvoj; založenie katedier VŠM ako 
priestoru pre aktívnu účasť akademickej obce VŠM  na odbornom riadení  školy;  vedecko-
výskumná činnosť. Zo súčasných členov VR sa prvého zasadnutia zúčastnili   doc. Hekelová, dr. 
Mrkývka, doc. Perlaki, doc. Žáry, predseda VR doc. Lichardus a prizvanými boli Ing. Rebro, 
Mgr. Zlocha a prof. Švec (uvedené sú dobové tituly). Predseda VR im pri súčasnom jubileu 
vyslovil vďaku za ich dlhoročnú prácu vo vedeckej rade VŠM. 

Ad 1. Schválenie zápisnice. 
 
Uznesenie č. 3 sa plní priebežne. 13.12.2012 bola podpísaná zmluva s novým dodávateľom na 
vypracovanie   databázy  študentov k začiatku školského roka 2013/14, z ktorej sa budú čerpať 
dáta pre centrálny register   záverečných prác. T.č. nie  je ohrozený priebeh ani výsledky štátnic. 
 
Uznesenie č. 4: V tomto školskom roku sa bude venovať zvýšená pozornosť úrovni vedenia 
záverečných a diplomových  prác. Pani prorektorka Hekelová a panie prodekanky na túto tému 
zvolajú poradu s učiteľmi v BA a TN. 
 
Uznesenie č.9: Spolupráca so Slovenským živnostenským zväzom sa nebude realizovať, lebo ich 
návrh bol motivovaný účelové v prospech protežovania jednej  neúspešnej  študentky a nie 
systémové na nadviazanie spolupráce s VŠM s cieľom využitia kontaktov študentov s praxou, 
ako predstavitelia SŽS pôvodne deklarovali. 



 
Ostatné uznesenia boli splnené. 

 
Zápisnica z 24. zasadnutia VR bola jednomyseľne schválená. 

  
 Ad 2. Novelizácia zákonníka práce s účinnosťou od 1.1.2013. 
V súvislosti so zmenou legislatívy od 1.1.2013 Ing. Karelová informovala o týchto zásadných 
zmenách: 

1. Zmena zdravotných a sociálnych odvodov z Dohôd o vykonaní práce, ako aj  z Dohôd o 
pracovnej činnosti znamená pre našu organizáciu neplánované  navýšenie mzdových 
nákladov. 

2. Na základe stanoviska našej právničky JUDr. Moniky Čambálikovej, Zákon o vysokých 
školách nepočíta s tým, že by miesta vysokoškolských učiteľov boli obsadzované inými 
osobami ako zamestnancami.  Z toho dôvodu je potrebné zabezpečiť, aby všetci učitelia 
ktorí vyučujú v akreditovaných programoch boli osobami v pracovnoprávnom vzťahu. 
Toto znamená ďalšie navýšenie mzdových nákladov. 

3. Práve odsúhlasená novela Zákona o vysokých školách platná od 1.1.2013 dovoľuje 
vysokoškolskému učiteľovi  mať jeden full-time a max. 2 part-time pracovné pomery. Z 
toho nám vyplýva že budeme musieť niektorým učiteľom upraviť úväzky. 

Uvedené zmeny majú natoľko závažný charakter, že je potrebné komplexne  prehodnotiť 
pracovné pozície učiteľov, ich úväzky a zoptimalizovať ich počet, nakoľko ďalšie navyšovanie 
mzdových nákladov je pre našu školu za daných podmienok neúnosné. Príslušné právne 
stanovisko k tejto problematike je v prílohe č. 1 k tejto zápisnici. 

Uznesenie č. 1 

VR rada vzala informáciu o novele zákonníka práce ako aj o jej doterajšej implementácii na 
vedomie. 

  
Ad 3. Úprava článku č.15 študijného programu VŠM:  
Úprava bola vykonaná formou Memoranda zo dňa 3.12.2012, ktoré bolo zaslané všetkým 
učiteľom VŠM. Memorandum je v prílohe 2 súčasťou tejto zápisnice. 
 
Uznesenie č. 2. 
VR rada vzala informáciu na vedomie. 

  
Ad 4. Inovácia kritérií AK. 
Kritéria AK pre komplexné akreditácie sú v stave pripomienkovania na SRK. Po ich 
definitívnom schválení podá o nich správu  predseda VR. 



 
Uznesenie č.3.  
Predseda VR podá informáciu vedeniu VŠM a akademickej obci o schválených kritériách AK 
pre komplexné akreditácie. 
Zodpovedný: predseda VR 
Termín: po uverejnení kritérií Akreditačnou komisiou. 
 
Ad 5. Zverejňovanie informácií – právna expertíza. 
Prezident SRK, prof. Vozár, požiadal Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 
o právnu expertízu k zverejňovaniu informácii o vysokoškolských učiteľoch a študentoch. 
Právna expertíza tvorí prílohu č. 3 k tejto  zápisnici. 

 
Uznesenie č. 4 
VR vzala predmetnú informáciu na vedomie. 
 
Ad 6. Projekt ESF – súčasný stav dopracovávania projektu. 
Prof. Hvorecký informoval, že projekt sa má formálne ukončiť v máji 2013  podaním žiadosti 
o akreditáciu  navrhnutého nového študijného programu. T.č. sa odborne preverujú pripravované 
učebnice a učebné materiály (Bušíková, Hackett). Predseda VR požiadal vedúceho projektu 
o zvýšenie stimulujúcej kontroly na dokončievacie práce. – Prof. Hvorecký súčasne upozornil, 
aby sa venovala pozornosť príprave ďalšieho projektu (ov) a navrhuje napr. projekt v rámci 
APVV, na ktorom s užším kruhom spolupracovníkov začína pracovať. Ďalšie projekty 
pripravujú doc. Tajtáková a Dr. Bušíková. 

 
Uznesenie č. 5. 
VR vzala informáciu o ukončievaní projektu ECF a o príprave ďalších projektov na vedomie. 

 
Ad 7. Dr. Šimúth informoval o stave prípravy konferencie VŠM, zameranej v rámci série 
podujatí na tému „Výzvy 21. storočia“,  na podnikateľskú etiku.   Predmetom konferencie bude 
najmä etika správania sa v podnikateľskom a finančnom sektore, v kultúre, umení, vzdelávaní 
a výskume.  Konferencia sa bude konať 25.4.2013. Záštitu nad konferenciou prevzal minister 
školstva, vedy, výskumu a športu SR  Dušan Čaplovič. Predseda VR požiadal organizátorov, aby 
vynaložili väčšie úsilie ako v minulosti na pozývanie odborníkov z bratislavského akademického 
a podnikateľského prostredia k aktívnej a pasívnej účasti na konferencii. 
 
Uznesenie č. 6 
VR vzala informáciu o príprave konferencie VŠM na vedomie.  

 
Ad 8. V minulom roku boli hosťujúcimi učiteľmi na VŠM dr. Marchbank, dr. Addis a Fulbright 
Scholar Assoc.prof. Pitts. Všetci traja boli občanmi USA a ich pôsobenie na VŠM/CityU malo 



vysokú odbornú úroveň, vzorný vzťah k študentom i kolegom a prispelo tiež k riešeniu 
akademicko-organizačných problémov. Všetci traja sú v trvalom styku s vedením VŠM, ktoré 
víta možnosť ich opakovaného pôsobenia na škole. 
  
Uznesenie č. 7. 
Predseda VR vyslovil poďakovanie prof. Ferenčíkovej a dr. Bušíkovej za ich organizačnú prácu 
pri pozývaní a príprave programu pre uvedených hosťujúcich učiteľov. 

 
Ad 9. Na základe osobného dohovoru bývalého veľvyslanca SR v USA Petra Buriana a predsedu 
VR (tiež bývalého veľvyslanca v USA),  nadácia  Petra Buriana a Niny Burianovej ponúkla 
financovanie štúdia jedného rómskeho študenta na VŠM v Trenčíne. V konkurze bol vybraný 
z dvoch uchádzačov pán Vladimír Gašpar, ktorý nastúpil na štúdium v školskom roku 2012/2013 
v bakalárskom programe podnikový manažment v jazyku slovenskom v Trenčíne. Ubytovaný je 
v internátnom zariadení VŠM. Jeho doterajší prístup k štúdiu, ako aj jeho spoločenské správanie, 
sú na primeranej úrovni. Predseda VR poďakoval paniam  riaditeľke Gajdošovej a prodekanke 
Hackett za ich  príslušnú odbornú a organizačnú činnosť. 
 
Uznesenie č. 8. 
VR vzala informáciu na vedomie. 

 
Ad 10. Rôzne.  Predseda VR oznámil, že sa uskutoční v školskom roku 2012/2013 reorganizácia 
VR a poďakoval súčasným členom za ich doterajšie pôsobenie. 
 
Zapísala: Katarína Mydlová 
Redigoval a schválil: predseda VR. 

 
Prílohy: 3 

 
Bratislava, 10.1.2013. 
 
 


