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V roku 2022 sa zasadnutie a hlasovanie Vedeckej rady VŠM uskutočnilo formou per rollam. 

Členom Vedeckej rady boli elektronicky zaslané materiály: 

1. Správa o vzdelávacej činnosti VŠM za rok 2021 

2. Správa o vedecko-výskumnej činnosti VŠM za rok 2021 

3. Dlhodobý zámer VŠM 

4. Zásady výberového konania na VŠM 

5. Zoznam členov Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Vysokej školy manažmentu 

6. Hlasovací lístok 

Členovia mali vyjadriť svoj súhlas, alebo nesúhlas elektronicky, vyznačením na hlasovacom lístku 

a tiež mali možnosť zaslať svoje pripomienky. Členovia vedeckej rady súhlasili s predloženými materiálmi 

a nemali k nim žiadne pripomienky. Hlasovania sa nezúčastnil jeden člen. 

K bodu 1 

 Správu o vzdelávacej činnosti VŠM za rok 2021 predložila Vedeckej rade prorektorka pre 

pedagogické záležitosti Denisa Hackett, PhD., MBA. 

 V správe informovala o: 

• počte študentov za jednotlivé stupne a formy štúdia 

• ponuke študijných programov  

• špecializáciách na VŠM 

• online a externom štúdiu 

• online výučbe v čase pandémie  

• hodnotení učiteľov študentmi 

• komunikácií so strednými školami 

• akademickej mobilite – ERASMUS+ 

Uznesenie č. 1. 

 Vedecká rada VŠM berie na vedomie prednesenú správu o vzdelávacej činnosti VŠM za rok 2021 

bez pripomienok. 

K bodu 2 

 Prof. Ing. Milan Terek, PhD., prorektor pre vedu, výskum a medzinárodnú  spoluprácu predložil 

Vedeckej rade Správu o vedecko-výskumnej činnosti VŠM za rok 2021. 

 V správe informoval o: 

• celkovom zameraní vedecko-výskumnej činnosti VŠM 

• grantoch a výskumných úlohách, ktoré boli riešené v roku 2021 na VŠM 

• iných vedeckých a výskumných aktivitách, ktoré boli zrealizované  



• prepojení vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti učiteľov a doktorandov 

• plánovaných činnostiach a aktivitách v roku 2022 

• publikačnej činnosti na VŠM 

 

Uznesenie č. 2. 

 Vedecká rada VŠM berie na vedomie prednesenú správu o vedecko-výskumnej činnosti VŠM za 

rok 2021 bez pripomienok. 

K bodu 3 

 Vedecká rada sa oboznámila s dokumentom Dlhodobý zámer Vysokej školy manažmentu na 

obdobie rokov 2022 – 2027. 

 Dokument pozostáva z nasledovných oblastí: 

• vzdelávacia oblasť, 

• vedecko – výskumná oblasť, 

• materiálno – technická oblasť, 

• oblasť zahraničnej spolupráce, 

• oblasť riadenia a personálnej práce, 

• oblasť spolupráce s praxou a verejnosťou 

Uznesenie č. 3. 

Vedecká rada VŠM berie na vedomie prednesenú správu o dlhodobom zámere Vysokej školy 

manažmentu na obdobie rokov 2022 -2027 bez pripomienok. 

K bodu 4 

 Členovia vedeckej rady sa oboznámili s dokumentom Zásady výberového konania na 

obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, funkčných miest profesorov a docentov a 

funkcií vedúcich zamestnancov. 

Dokument obsahuje informácie o: 

• vypísaní výberového konania, 

• náležitostiach a podmienkach výberového konania,  

• ustanovení výberovej komisie, 

• priebehu a vyhodnotení výberového konania,  

• všeobecných kritériách na obsadzovanie funkčných miest docentov a profesorov, 

• konkrétnych podmienkach na obsadzovanie funkčných miest profesorov  

 



Uznesenie č. 4. 

Hlasovalo: 10 členov, všetci „za“ 

Nehlasoval: 1 člen 

Vedecká rada VŠM schvaľuje Zásady výberového konania. 

K bodu 5 

 Vedeckej rade bol predložený nasledovný návrh rektorky na personálne zloženie členov Rady 

pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Vysokej školy manažmentu:  

doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA – predsedníčka, ÚNMS 

David Brent Griffin, PhD., M.A – City University of Seattle, WA, USA 
prof. Ing. Jaroslav Nenadál, PhD. – VŠB-TU Ostrava 
PhDr. Adriana Krupová, PhD. – TU Trnava 

Ing. Adriana Gálisová, PhD. – SE Bordnetze - Slovakia s.r.o. (SEBN), Central Quality 
Management  

 
Uznesenie č. 5 

Hlasovalo: 10 členov, všetci „za“ 

Nehlasoval: 1 člen 

Vedecká rada VŠM schvaľuje predsedu a členov Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 

VŠM. 

 
Poznámka: 

Prerokúvané materiály, ktoré boli zaslané členom Vedeckej rady VŠM elektronickou formou sú k 

dispozícii  v tlačenej forme u tajomníčky VR: 

1. Správa o vzdelávacej činnosti VŠM za rok 2021 

2. Správa o vedecko-výskumnej činnosti VŠM za rok 2021 

3. Dlhodobý zámer VŠM 

4. Zásady výberového konania na VŠM 

5. Zoznam členov Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality VŠM 

 

Zapísala:         v.r. 
Mgr. Linda Blažová      Dr. h. c. prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. 
tajomníčka VR VŠM             predsedníčka VR VŠM 


