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Akademický senát VŠM sa v rámci pravidelných štvrťročných zasadnutí venoval 

aktuálnym otázkam fungovania vysokej školy a prijímal uznesenia v zmysle zákona 

o vysokých školách, štatútu Vysokej školy manažmentu a rokovacieho poriadku 

akademického senátu. 

V roku 2008 sa konali tri zasadnutia akademického senátu. Na ustanovujúcom 

zasadnutí 23. mája 2008 boli zvolení predseda, podpredsedovia a tajomník senátu. 

Nasledujúce zasadnutie (18. septembra 2008) rokovalo o špecializáciach Green 

Management a Informačné systémy a prijalo uznesenia k týmto špecializáciam. 

Senát sa venoval tiež vedomostnej úrovni študentov, najmä v bakalárskom 

programe. Prijal iniciatívu Hovorme o akademickej pôde, ktorej cieľom bolo viesť 

študentov k reálnemu vnímaniu funkcie školy a podporiť ich motiváciu k štúdiu. Senát 

tiež podporil mobilitu učiteľov (najmä IEP programu) v spolupráci s materskou City 

University of Seattle a tiež s inými školami. 

Na decembrové zasadnutie senátu (18.12.2008) boli pozvaní zástupcovia 

Študentského parlamentu VŠM. Senát a študentský parlament diskutovali o 

konkrétnych oblastiach v ktorých majú spoločný záujem. K týmto oblastiam patria 

napr. účasť študentov na zasadnutiach Komisie pre akademickú etiku, príprava 

študentskej ročenky, brožúra „Ako sa nestratiť na VŠM“, organizovanie školského 

plesu a imatrikulácie. 

 

V roku 2009 sa konali tri zasadnutia akademického senátu. Na zasadnutí dňa 24. 

apríla 2009 senát vyjadril súhlasné stanovisko k vymenovaniu nových členov 

Vedeckej rady VŠM, potvrdil členov Disciplinárnej komisie a schválil Výročnú správu 

VŠM za rok 2008.  Senát sa tiež oboznámil s predloženým rozpočtom na ďalší 

akademický rok. Na zasadnutí dňa 11. júna 2009 bol rozpočet schválený. Senát sa 

ďalej súhlasne vyjadril k návrhu rektora na vymenovanie prorektorky pre 

pedagogické záležitosti a k návrhu štatútu knižnice. Tiež boli navrhnuté úpravy 

štatútu školy a bol prerokovaný sociálny fond. Senát na zasadnutí 14. decembra  

2009 privítal nových členov senátu za študentskú časť (funkčné obdobie študentskej 

časti je 1 rok). Ďalej schválil nových členov Disciplinárnej komisie a vyjadril súhlasné 



stanovisko so zámerom školy podať žiadosť o akreditáciu doktorandského stupňa 

štúdia. Ďalšími témami bolo využívanie sociálneho fondu a technický stav budovy 

v Trenčíne. 

 

Na zatiaľ poslednom zasadnutí, 18. marca 2010, sa senát venoval otázkam 

zlepšovania kvality vzdelávania a tiež spolupráci študentských parlamentov 

v Trenčíne a v Bratislave. Členovia študentských parlamentov boli prizvaní 

a zúčastnili sa celého zasadnutia. 

 

V rámci svojich zasadnutí senát diskutoval i o ďalších témach. Zápisnice zo 

zasadnutí boli pravidelne vyhotovované a obsahujú základné myšlienky diskusií. 

Každý člen akademickej obce má možnosť prezenčne nahliadnuť do zápisníc 

z rokovaní akademického senátu prostredníctvom ktoréhokoľvek člena senátu. 

 

Táto správa bola prerokovaná a odsúhlasená senátom dňa 18. marca 2010 v 
Trenčíne. 


