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ZÁPISNICA Z 24. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY 
MANAŽMENTU (VŠM) 15.06.2012	  

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

Prítomní	  členovia	  VR	  

Alena	  Bušíková,	  M.	  B.	  A.	  
Prof.	  Ing.	  Soňa	  Ferenčíková,	  PhD.	  

Denisa	  Hackett,	  M.	  B.	  A.	  
Prof.	  Ing.	  Edita	  Hekelová,	  PhD.	  
Prof.	  RNDr.	  Jozef	  Hvorecký,	  PhD.	  

Dr.	  h.	  c.,	  prof.	  MUDr.	  Branislav	  Lichardus,	  DrSc.	  
PhDr.	  Oldrich	  Mrkývka	  

Doc.	  Ing.	  Ivan	  Perlaki,	  PhD.,	  m.	  prof.	  
Prof.	  Ing.	  Milan	  Šikula,	  DrSc.	  
Mgr.	  Jozef	  Šimúth,	  PhD.	  
Mgr.	  Branislav	  Zlocha	  

Doc.	  Ing.	  M.	  Workie	  Tiruneh,	  PhD.	  
	  

Prizvaní	  

Ing.	  Andrej	  Piovarči,	  PhD.	  
Ing.	  Božena	  Gajdošová	  
Ing.	  Antónia	  Valašíková	  
Mgr.	  Lucia	  Baginová	  

Doc.	  Ing.	  Mária	  Tajtáková,	  PhD.	  
Andrea	  Stropková	  M.	  B.	  A.	  

	  

Ospravedlnení	  

Doc.	  Dr.	  Ing.	  Heda	  Hansenová	  
Prof.	  PhDr.	  Ing.	  Štefan	  Kassay,	  DrSc.,	  Dr.	  h.	  c.	  

Prof.	  RNDr.	  Jozef	  Kelemen,	  Dr.	  Sc.	  
Doc.,	  PhDr.	  Monika	  Šestáková,	  DrSc.,	  m.	  prof.	  

Doc.	  PhDr.	  Ivan	  Žáry,	  PhD.	  
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Program:	  
	  

1. Schválenie	  zápisnice	  z	  23.	  zasadnutia	  VR	  (Lichardus)	  
2. Výročná	  správa	  VŠM	  za	  rok	  2011	  (Lichardus,	  Zlocha)	  
3. Vedecko-‐výskumná	  a	  publikačná	  činnosť	  2011/2012	  (Ferenčíková,	  Hvorecký,	  

Lichardus)	  
4. Informácia	  o	  vedeckej	  konferencii	  VŠM	  „Management	  Challenges	  in	  the	  21st	  

Century-‐Sustainability“	  a	  Moving	  Target	  –	  25.4.2012;	  Student	  best	  paper	  
(Ferenčíková,	  Tajtáková,	  Piovarči)	  

5. Vzdelávacia	  činnosť;	  záverečné	  a	  diplomové	  práce;	  štátne	  skúšky	  (Hekelová,	  
Bušíková,	  Hackett)	  

6. Priebeh	  doktorandského	  štúdia	  a	  schválenie	  nových	  tém	  na	  doktorandské	  práce	  
(Ferenčíková,	  Kelemen)	  

7. Návrh	  nového	  predmetu:	  Riešenie	  konfliktov	  a	  vyjednávacie	  zručnosti	  
v	  manažérskom	  prostredí	  (Hackett)	  

8. Návrh	  novej	  špecializácie	  pre	  Mgr.	  program	  „Manažment	  kultúry,	  športu	  
a	  neziskových	  organizácií“	  (Tajtáková)	  

9. Predbežný	  návrh	  na	  otvorenie	  predmetu	  „Business	  English	  Advanced“	  (Bušíková)	  
10. Knižnica	  –	  výsledky	  užívateľského	  prieskumu	  (Baginová)	  
11. Slovenský	  živnostenský	  zväz	  –	  ponuka	  na	  spoluprácu	  (Lichardus)	  
12. Národný	  program	  reforiem	  SR	  2012	  –	  1.2.1.2.	  Vysoké	  školstvo	  a	  veda	  (Lichardus)	  
13. Hosťujúci	  zahraniční	  učitelia;	  Fulbright	  Scholar	  (Ferenčíková,	  Bušíková)	  
14. Rôzne	  
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Predseda	  VR	  zahájil	  rokovanie	  konštatovaním,	  	  že	  VR	  pri	  účasti	  12	  členov	  je	  uznášania	  
schopná.	  	  	  
Blahoželal	  prof.	  Šikulovi	  k	  udeleniu	  Zlatej	  medaily	  SAV	  z	  príležitosti	  životného	  jubilea	  a	  prof.	  
Kassayovi	  	  k	  udeleniu	  Pamätnej	  plakety	  SAV,	  za	  organizačnú	  a	  publikačnú	  činnosť	  a	  šírenie	  
dobrého	  mena	  SAV.	  
Členovia	  VR	  prijali	  jednohlasne	  	  navrhnutý	  program	  zasadnutia.	  
	  
	  Ad	  1)	  
Zápisnica	  z	  23.zasadnutia	  VR	  bola	  schválená	  s	  pripomienkou,	  že	  sa	  predbežne	  neprijal	  etický	  
kódex.	  Odporúčalo	  sa,	  aby	  sa	  k	  tomuto	  problému	  VR	  vrátila	  po	  prijatí	  novely	  zákona	  
o	  vysokých	  školách.	  	  
	  
Ad	  2)	  
VR	  vzala	  Výročnú	  správu	  VŠM	  za	  rok	  2011	  na	  vedomie	  a	  poďakovala	  všetkým,	  ktorí	  sa	  na	  jej	  
vypracovaní	  podieľali,	  menovite	  Mgr.	  Zlochovi.	  	  	  	  	  
	  
Ad	  3)	  
Prof.	  Ferenčíková	  	  predložila	  prehľad	  publikačnej	  činnosti	  školy	  za	  kalendárne	  roky	  2009,	  
2010	  	  a	  2011.	  	  Konštatovalo	  sa,	  že	  najlepšie	  výsledky	  	  v	  počte	  časopiseckých	  a	  knižných	  
publikácii	  	  dosahujú	  doc.	  Workie,	  prof.	  Kelemen,.	  prof.	  Ferenčíková	  a	  prof.	  Hvorecky.	  Sľubné	  
je,	  že	  sa	  do	  publikačnej	  činnosti	  zapojili	  doktorandi	  a	  mladší	  pedagogickí	  pracovníci.	  Vážnym	  
problémom	  však	  je,	  že	  štruktúra	  publikácii	  je	  predbežne	  nepriaznivá.	  Prevládajú	  práce	  
uverejnené	  v	  zborníkoch	  konferencii	  a	  len	  ojedinele	  	  boli	  práce	  publikované	  v	  časopisoch,	  
tzv.	  “currentovaných“,	  	  t.j.	  v	  časopisoch	  registrovaných	  v	  svetovo	  akceptovaných	  	  
databázach.	  Na	  stimuláciu	  publikačnej	  činnosti	  sa	  	  	  aktualizoval	  	  	  dávnejší	  návrh	  profesorov	  	  
Ferenčíkovej	  a	  Hvoreckého	  	  na	  	  finančné	  odmeňovanie	  publikačnej	  činnosti	  učiteľov	  s	  plnými	  
pedagogickými	  úväzkami.	  	  
Prof.	  Ferenčíková	  predložila	  ďalej	  zoznam	  výskumných	  projektov,	  ktorých	  riešenie	  	  je	  
finančne	  podporené	  rôznymi	  typmi	  grantov	  resp.	  ktoré	  sú	  v	  štádiu	  schvaľovania.	  	  Kulminuje	  
dokončievanie	  projektu	  EU	  „Management	  of	  Informatic	  Systems“.	  	  Problémom	  však	  je,	  že	  
predbežne	  sa	  nám	  nepodarilo	  získať	  ďalšie	  väčšie	  granty.	  	  
	  
Uznesenie	  č.	  1.	  
Pripraviť,	  	  a	  po	  súhlase	  predsedu	  Správne	  rady	  uverejniť	  na	  intranete	  Memorandum	  	  
o	  finančnom	  oceňovaní	  publikačnej	  aktivity	  učiteľov.	  
Zodpovední:	  Bušíková	  a	  Lichardus	  
Termín:	  	  	  30.6.2012.	  
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Uznesenie	  č.2.	  	  

Odporúča	  sa,	  aby	  učitelia	  s	  vedecko-‐výskumnými	  hodnosťami	  v	  spolupráci	  so	  svojimi	  	  
doktorandmi	  a	  s	  ďalšími	  riešiteľmi	  vedecko-‐výskumných	  projektov	  zvýšili	  svoju	  snahu	  
publikovať	  výsledky	  	  	  výskumnej	  činnosti	  v	  „currentovaných“	  	  časopisoch.	  	  

Zodpovední:	  podľa	  textu	  

Termín:	  priebežne	  

Ad	  4)	  
Referovali	  doc.	  Tajtáková	  a	  prof.	  Ferenčíková:	  	  25.4.2012	  sa	  uskutočnila	  úspešná	  vedecká	  	  
konferencia	  VŠM,	  v	  poradí	  štvrtá	  na	  tému	  	  „Management	  Challenges	  in	  the	  21st	  Century“	  
aktuálne	  s	  podtitulom	  	  „	  Sustainability-‐	  a	  Moving	  Target?“	  
Predsedkyňou	  programového	  výboru	  bola	  doc.	  Ing.	  Mária	  Tajtáková,	  PhD.	  	  Štyridsiatištyria	  
aktívni	  účastníci	  konferencie	  	  boli	  zo	  SR,	  ČR,	  USA	  a	  z	  Ruska.	  Prijatých	  a	  v	  elektronickej	  forme	  
bolo	  uverejnených	  50	  prihlásených	  prác.	  Oficiálnym	  spoluorganizátorom	  bolo	  Veľvyslanectvo	  
USA	  v	  SR	  a	  US	  veľvyslanec	  J.E.	  T.	  Sedgwick,	  mal	  otvárací	  prejav.	  	  
V	  rámci	  konferencie	  boli	  vyhlásení	  najlepší	  účastníci	  veľmi	  vydarenej	  akcie	  „Student	  best	  
paper“.	  	  
VR	  vzala	  správu	  	  na	  vedomie	  a	  vyslovila	  poďakovanie	  organizátorom	  konferencie	  a	  menovite	  
aj	  technicko-‐odbornej	  spolupracovníčke	  	  programového	  výboru,	  internej	  doktorandke	  	  
	  	  Mgr	  A.	  Vicenovej.	  
	  
Ad	  5)	  
Prof.	  Hekelová	  informovala	  o	  príprave	  štátnych	  skúšok.	  Požiadala	  o	  urýchlené	  zavedenie	  
nového	  informačného	  systému,	  lebo	  súčasný	  	  	  zatiaľ	  nenabehol	  na	  inovovaný	  	  	  softvér	  
Ministerstva	  školstva.	  	  Práce	  sa	  budú	  môcť	  zrejme	  nahrať	  pre	  antiplagiatorský	  systém	  	  
Ministerstva	  školstva	  až	  v	  septembri.	  	  Zatiaľ	  	  prešli	  len	  detekciou	  našim	  systémom,	  ktorý	  je	  
podstatne	  účinnejší.	  	  Na	  druhej	  strane	  treba	  počítať,	  že	  sa	  môže	  vyskytnúť	  predkladanie	  
záverečných	  	  alebo	  dizertačných	  	  prác,	  „vyrábaných“	  komerčne.	  V	  rámci	  diskusie	  k	  tomuto	  
problému	  sa	  navrhlo,	  že	  je	  nutné,	  aby	  učitelia	  užšie	  spolupracovali	  pri	  príprave	  štátnicových	  
prác	  so	  	  študentmi,	  	  aby	  sa	  viac	  kontroloval	  	  	  postup	  vypracovania	  prác,	  čím	  by	  sa	  mohol	  
sťažiť	  pracovný	  kontakt	  študenta	  s	  profesionálnym	  dodávateľom	  “podkladov”	  	  prác.	  	  	  Ďalšia	  
možnosť	  odhalenia	  tohto	  typu	  neetického	  správania	  študenta	  by	  mohlo	  byť	  	  zistenie	  
diskrepancie	  úrovne	  vedomostí	  študenta	  v	  porovnaní	  s	  kvalitou	  predkladanej	  práce.	  Väčší	  
problém	  odhaliť	  takýto	  závažný	  priestupok	  	  	  	  vzniká	  pri	  externom	  on-‐line	  štúdiu.	  
	  	  
Uznesenie	  č.3:	  	  
Inovovaný	  softvér	  Ministerstva	  školstva	  sa	  uvedie	  urýchlene	  do	  prevádzky.	  Berie	  sa	  na	  
vedomie,	  že	  Mgr.	  Zlocha	  	  bol	  o	  vzniknutom	  technickom	  probléme	  	  v	  súvislosti	  so	  zavádzaním	  
nového	  príslušného	  softvéru	  	  informovaný	  až	  na	  tomto	  rokovaní	  VR.	  
Zodpovední:	  Mgr.	  Zlocha,	  prof.	  Hekelová,	  Ing.	  Valašíková.	  	  
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Termín:	  20.9.2012.	  
	  
Uznesenie	  č.	  4:	  
Vedúci	  bakalárskych	  záverečných	  prác	  a	  diplomových	  magisterských	  prác	  zvýšia	  dohľad	  na	  
vypracovávanie	  prác.	  Členovia	  štátnicových	  komisií	  v	  priebehu	  obhajoby	  prác	  sa	  	  
intenzívnejšie	  sústredia	  na	  konfrontáciu	  obsahu	  	  	  práce	  a	  aktuálnych	  vedomostí	  	  jej	  
predkladateľa.	  V	  texte	  menovacích	  dekrétov	  vedúcich	  prác	  a	  členov	  štátnicových	  komisií	  sa	  
uvedú	  tieto	  inštrukcie.	  
Zodpovední:	  Prof.	  Hekelová,	  Ing.	  Valašíková,	  rektor	  
Termín:	  priebežne	  
	  	  
Ad	  6)	  
V	  neprítomnosti	  	  ospravedlneného	  prof.	  Kelemena	  podala	  správu	  o	  priebehu	  
doktorandského	  štúdia	  prof.	  Ferenčíková.	  Odborová	  komisia	  prijala	  16	  nových	  tém	  pre	  
doktorandský	  program	  v	  jazyku	  slovenskom	  a	  anglickom,	  ktoré	  VR	  rada	  jednomyseľne	  
schválila.	  	  
Vykonali	  sa	  prvé	  doktorandské	  dizertačné	  skúšky.	  	  Trvalým	  cieľom	  je	  mať	  viac	  študentov	  v	  
anglickom	  jazyku	  najmä	  zo	  zahraničia.	  Zvyšovanie	  počtu	  interných	  ašpirantov	  je	  obmedzené	  
neprístupnosťou	  súkromných	  VŠ	  k	  štátnej	  subvencii.	  	  Na	  druhej	  strane	  interní	  doktorandi	  	  
môžu	  odvádzať	  pre	  školu	  penzum	  potrebnej	  práce,	  ako	  je	  to	  napr.	  v	  prípade	  Mgr.	  A.	  
Vicenovej.	  Prof.	  Ferenčíková	  navrhuje	  uvažovať	  aj	  o	  alternatívnych	  zdrojoch	  financovania	  
interných	  doktorandov.	  
	  
Uznesenie	  č.	  5	  
VR	  schvaľuje	  návrh	  16	  nových	  tém	  pre	  doktorandský	  program	  a	  súhlasí	  s	  ich	  uverejnením.	  	  K	  
informácii	  o	  doterajšom	  priebehu	  doktorandského	  štúdia	  sa	  v	  diskusii	  členovia	  VR	  vyjadrujú	  s	  
uznaním.	  
Termín	  uverejnenia	  nových	  tém	  na	  doktorandské	  diplomové	  práce:	  Ihneď.	  
Zodpovedná:	  	  prof.	  Ferenčíková	  a	  R.	  Sokolová.	  
	  
Ad	  7)	  
Návrh	  nového	  predmetu:	  “Riešenie	  konfliktov	  a	  vyjednávacie	  zručnosti	  v	  manažérskom	  
prostredí”	  odôvodnila	  prodekanka	  Hackett.	  Autorkou	  návrhu,	  na	  podnet	  študentov.	  pre	  
voliteľný	  predmet	  magisterského	  	  programu	  denného	  štúdia	  je	  Mgr.	  Martíšková	  	  	  Predmet	  sa	  
môže	  upraviť	  aj	  pre	  externé	  štúdium.	  	  
	  
Uznesenie	  č.	  6	  
Návrh	  uvedeného	  nového	  predmetu	  sa	  prijíma	  pre	  denné	  štúdium	  a	  po	  dopracovaní	  aj	  pre	  
distančné	  štúdium..	  
Zodpovední:	  Mgr.	  Martíšková,	  prodekanka	  Hackett	  
Termín:	  31.8.2012	  
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	  Ad	  8)	  
Návrh	  novej	  špecializácie	  	  pre	  Mgr.	  program	  “Manažment	  kultúry,	  športu	  a	  neziskových	  
organizácii”	  predstavila	  autorka	  návrhu	  	  doc.	  Tajtáková.	  	  Cieľom	  špecializácie	  je	  ponúknuť	  	  	  	  	  
špecializované	  štúdium	  manažérskych	  zručností	  aplikovateľných	  	  v	  neziskovom	  sektore	  s	  
dôrazom	  na	  oblasť	  kultúry	  a	  športu.	  Študenti	  si	  môžu	  špecializáciu	  zvoliť	  v	  rámci	  svojich	  
voliteľných	  predmetov	  alebo	  ako	  samostatný	  blok	  nad	  rámec	  svojho	  štúdia.	  Po	  absolvovaní	  
bude	  študent	  vyškolený	  	  na	  manažérsku	  funkciu	  v	  neziskovom	  sektore.	  	  V	  diskusii	  bol	  návrh	  	  
hodnotený	  jednoznačne	  	  kladne.	  Rektor	  navrhol	  	  upraviť	  	  názov	  špecializácie	  	  aby	  sa	  
zdôraznilo	  už	  v	  názve,	  že	  je	  program	  zameraný	  primárne	  na	  neziskové	  organizácie	  ako	  také,	  s	  
príkladmi	  	  praktického	  využitia	  	  v	  oblasti	  kultúry	  a	  športu.	  Mgr.	  Zlocha	  odporúčal	  urobiť	  
prieskum,	  nakoľko	  by	  o	  túto	  špecializáciu	  bol	  záujem.	  Význam	  neziskových	  organizácii	  je	  v	  
spoločnosti	  nepopierateľný,	  čo	  demokratické	  vlády	  chápu	  a	  ich	  rozvoj	  podporujú.	  Zaradenie	  
špecializácie	  nevyžaduje	  súhlas	  AK.	  Doc.	  Tajtáková	  uviedla,	  že	  na	  základe	  jej	  prieskumu	  je	  o	  
špecializáciu	  záujem.	  
	  	  
Uznesenie	  č.	  7	  
Návrh	  novej	  špecializácie	  	  sa	  schvaľuje	  s	  upraveným	  názvom	  “Manažment	  neziskových	  
organizácií,	  športu	  a	  kultúry”	  a	  súhlasí	  sa	  s	  jeho	  uvedením	  do	  ponukového	  zoznamu	  VŠM	  -‐
CityU.	  	  	  
Zodpovední:	  Doc.	  Tajtáková,	  prodekanky	  Bušíková	  a	  Hackett.	  	  
Termín:	  Jesenný	  trimester	  šk.	  Roku	  2012/2013	  
	  
Ad	  9)	  
Predbežný	  návrh	  na	  otvorenie	  voliteľného	  predmetu	  “Business	  English	  Advanced”	  v	  
magisterskom	  programe	  	  je	  výsledkom	  záujmu	  študentov.	  Za	  garanta	  program	  sa	  navrhuje	  
Dr.	  Miles	  White.	  	  Význam	  predmetu	  pre	  prax	  je	  nesporný.	  	  
	  
Uznesenie	  č.	  8	  
Navrhuje	  sa	  predmet	  uviesť	  do	  ponukového	  zoznamu	  VŠ	  -‐	  CityU	  a	  vypracovať	  príslušný	  
sylabus.	  
Zodpovední:	  Dr.	  White,	  prodekanky	  Hackett	  a	  Bušíková,	  Tyralová	  MBA.	  	  
Termín	  :	  3.9.2012	  	  
	  
Ad	  10)	  
	  Užívateľský	  prieskum	  	  spokojnosti	  aj	  v	  tomto	  roku	  dopadol	  pre	  obe	  časti	  knižnice	  VŠM/CityU	  
veľmi	  priaznivo,	  uviedla	  riaditeľka	  Mgr.	  Baginová.	  Slúžia	  svojmu	  účelu	  na	  vysokej	  
profesionálnej	  úrovni.	  	  Rektor	  blahoželal	  pani	  riaditeľke	  k	  úspešnému	  vedeniu	  knižnice	  a	  
poprial	  	  	  celému	  kolektívu	  ďalšie	  úspechy.	  	  
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	  Ad	  11)	  
	  
Vysokí	  predstavitelia	  Slovenského	  živnostenského	  zväzu,	  viceprezident	  Ján	  Karhan	  a	  
generálna	  sekretárka	  Ing.	  Viola	  Kromerová	  navštívili	  20.4.2012	  rektora	  s	  ponukou	  spolupráce	  
	  s	  VŠM	  -‐	  CityU	  	  pri	  podpore	  vznikania	  a	  moderného	  manažovania	  	  malých	  a	  stredných	  
remeselníckych	  podnikov.	  Rektor	  požiadal	  prorektorku	  prof.	  Hekelovú	  o	  upresnenie	  detailov	  
návrhu	  s	  predkladateľmi	  s	  cieľom	  vyšetriť	  možnosti	  vypracovávania	  záverečných	  resp.	  
diplomových	  prác	  našich	  študentov	  na	  túto	  tému.	  
	  
Uznesenie	  č.	  9	  
Poveruje	  sa	  prof.	  Hekelová	  	  preskúmaním	  praktických	  otázok,	  spojených	  s	  predmetným	  
iniciatívnym	  návrhom	  	  predstaviteľov	  SŽS	  a	  podaním	  správy	  rektorovi.	  
Zodpovedná:	  prof.	  Hekelová	  
Termín:	  15.9.2012.	  	  
	  
Ad	  12)	  
Rektor	  informoval	  o	  hlavných	  tézach	  Národného	  program	  reforiem	  SR	  2012-‐1.2.1.2	  Vysoké	  
školstvo	  a	  veda	  a	  bude	  ich	  konfrontovať	  s	  pripravovaným	  návrhom	  novely	  VŠ	  zákona	  na	  
nastávajúcej	  schôdzi	  SRK.	  	  	  
	  
Ad	  13)	  
1)Prvým	  recipientom	  “Fulbright	  	  scholarship”	  	  na	  	  VŠM	  bol	  v	  zimnom	  a	  letnom	  trimestri	  
2011-‐2012	  z	  iniciatívy	  prof.	  Ferenčíkovej	  ,	  Dr.	  Michael	  W.Pitts,	  Associate	  Professor	  of	  
Strategic	  Manažment,	  Virginia	  Commenwealt	  University,	  School	  of	  Busines,	  Richmond,	  VA.	  	  
Dr.	  Pitts	  učil	  strategický	  manažment	  	  na	  všetkých	  troch	  úrovniach	  vysokoškolského	  štúdia	  .	  
Okrem	  toho	  sa	  výskumne	  zameral	  na	  problematiku	  	  právnych	  aspektov	  duševného	  
vlastníctva	  v	  Strednej	  a	  východnej	  Európe.	  	  
	  
Uznesenie	  č.	  10.	  
VR	  vzala	  informáciu	  prof.	  Ferenčíkovej	  na	  vedomie	  a	  odporúčala	  udržať	  s	  Dr.	  Pittsom	  naďalej	  
odborný	  kontakt.	  
Zodpovedná:	  Prof.	  Ferenčíková	  
Termín:	  priebežne	  
	  
2)	  V	  jarnom	  trimestri	  2011-‐2012	  pôsobil	  na	  VŠM	  už	  druhý	  raz	  	  Dr.	  James	  	  D.	  Marchbank,	  	  	  
Fontbonne	  University	  Adjunct	  Instructor,	  St	  Louis,	  MO,	  odborník	  na	  ľudský	  kapitál,	  
marketing,	  Capsim	  	  a	  podnikanie.	  Je	  vynikajúcim	  učiteľom	  a	  v	  prípade	  jeho	  záujmu	  bude	  
vítaným	  hosťom	  aj	  v	  budúcnosti.	  
	  
3)	  Dr.	  Winston	  Addis	  pôsobil	  na	  VŠM	  v	  jarnom	  trimestri	  v	  poradí	  už	  tretíkrát.	  Patrí	  medzi	  
spoluzakladateľov	  City	  University	  of	  Seattle	  v	  USA.	  t.	  č.	  je	  v	  penzií.	  Vyučoval	  úspešne	  
štatistiku.	  Aj	  v	  jeho	  prípade	  je	  pokračovanie	  v	  spolupráci	  vítané.	  
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Ad	  14)	  
	  
1) Rektor	  predniesol	  odporúčanie	  managementu	  VŠM	  o	  používaní	  anglického	  názvu	  VŠM.	  
	  
Uznesenie	  č.	  10	  
VR	  	  	  odporúča	  aby	  sa	  preklad	  názvu	  školy	  Vysoká	  škola	  manažmentu	  do	  angličtiny	  	  uvádzal	  
ako	  “School	  of	  Management”	  a	  nie	  “College	  of	  Management”.	  	  
Zodpovední:	  Všetci	  zamestnanci	  VŠM	  -‐	  CityU	  
Termín:	  priebežne	  
	  
2)	  9.	  a	  10.apríla	  	  sa	  zúčastnili	  dvojdňového	  seminára	  na	  VŠM	  v	  Bratislave	  38	  študenti	  Tepper	  
School	  of	  Business,	  Carnegie	  Mellon	  University	  Pittsburg	  v	  rámci	  ich	  európskeho	  programu	  
organizovaného	  WHU	  Koblenz.	  Program	  ich	  seminára	  pozostával	  z	  prednášok,	  a	  návštevy	  
VW	  Slovakia	  a	  Dell	  Slovakia.	  Program	  pripravila	  a	  realizovala	  prof.	  Ferenčíková.	  
	  	  
	  3)	  Prof.	  Ferenčíková	  oznámila,	  že	  interná	  doktorandka	  Mgr.	  Alena	  Vicenová	  sa	  zúčastní	  v	  
októbri	  týždňového	  kurzu	  pre	  doktorandov,	  ktorý	  organizuje	  konzorcium	  fínskych	  univerzít	  
pod	  vedením	  prof.	  Jormu	  Larima,	  a	  to	  na	  tému	  Research	  and	  Theory	  in	  International	  
Business.	  
	  
4)Na	  pozvanie	  vedenia	  školy	  navštívil	  	  dňa	  18.01.2012	  VŠM	  v	  Trenčíne	  veľvyslanec	  USA	  na	  
Slovensku	  J.E.	  T.	  Sedgwick.	  Besedoval	  so	  študentmi	  a	  s	  vedením	  školy	  o	  aktuálnych	  otázkach	  
US	  -‐	  Európskych	  a	  zvlášť	  Slovenských	  vzťahoch.	  
	  	  	  
5)3.5.2012	  navštívil	  VŠM	  v	  Bratislave	  bývalý	  veľvyslanec	  USA	  na	  Slovensku	  pán	  Vincent	  
Obšitník.	  Diskutoval	  so	  študentmi	  a	  vedením	  školy	  o	  svojich	  skúsenostiach	  z	  pôsobenia	  na	  
Slovensku.	  	  Analyzoval	  tiež	  predvolebnú	  situáciu	  v	  USA	  a	  šance	  demokratov	  a	  republikánov	  v	  
nastávajúcich	  voľbách	  prezidenta.	  	  
	  
Bratislava,	  28.8.2012.	  
Zapísala:	  K.	  Mydlová	  
Redigoval	  a	  schválil:	  predseda	  VR	  
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Príloha	  2.	  

Témy	  a	  školitelia	  na	  doktorandské	  štúdium	  v	  programe	  Znalostný	  manažment	  
(15.06.2012)	  

	  

1.	  
Školiteľ:	  doc.	  Ing.	  Vladimír	  Bureš,	  PhD.	  
Téma	  práce:	  Monitoring	  znalostní	  intenzity	  organizací	  
	  
2.	  
Školiteľ:	  doc.	  Ing.	  Vladimír	  Bureš,	  PhD.	  
Téma	  práce:	  Možnosti	  nástrojů	  systémové	  dynamiky	  při	  rozvoji	  znalostného	  managementu	  	  	  	  	  	  
v	  organizaci	  
	  
3.	  
Školiteľ:	  doc.	  Ing.	  Vladimír	  Bureš,	  PhD.	  
Téma	  práce:	  Informační,	  komunikační	  a	  znalostní	  technologie	  pro	  znalostní	  management	  
	  
4.	  
Školiteľ:	  prof.	  Ing.	  Soňa	  Ferenčíková,	  PhD.	  
Téma	  práce:	  Prepojenosť	  znalostného	  manažmentu	  a	  koučingu	  a	  mentoringu	  v	  praxi	  
nadnárodnej	  spoločnosti	  
	  
5.	  
Školiteľ:	  prof.	  Ing.	  Soňa	  Ferenčíková,	  PhD.	  
Téma	  práce:	  Transfer	  znalostí	  v	  medzinárodných	  korporáciách	  (na	  príklade	  slovenských	  
firiem)	  
	  
6.	  
Školiteľ:	  doc.	  Dr.	  Ing.	  Heda	  Hansenová	  
Téma	  práce:	  Systém	  znalostí	  v	  medzinárodnom	  obchode	  a	  bariéry	  ich	  využívania	  :	  
prípadová	  štúdia	  slovenského	  exportného	  podniku	  
	  
7.	  
Školiteľ:	  doc.	  Dr.	  Ing.	  Heda	  Hansenová	  
Téma	  práce:	  Manažment	  znalostí	  v	  systéme	  doktorandského	  štúdia	  v	  oblasti	  ekonómie	  
v	  SR	  
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8.	  
Školiteľ:	  prof.	  RNDr.	  Jozef	  Hvorecký,	  PhD.	  
Téma	  práce:	  Adaptívne	  metódy	  vzdelávania	  pri	  učení	  sa	  cudzích	  jazykov	  
	  
9.	  
Školiteľ:	  prof.	  RNDr.	  Jozef	  Hvorecký,	  PhD.	  
Téma	  práce:	  Význam	  digitalizácie	  výtvarného	  umenia	  pre	  intelektuálny	  rozmer	  znalostnej	  
spoločnosti	  
	  
10.	  
Školiteľ:	  prof.	  RNDr.	  Jozef	  Kelemen,	  DrSc.	  
Téma	  práce:	  Teória	  a	  prax	  znalostného	  manažmentu	  zložitých	  systémov	  (na	  príklade	  
bankovníctva)	  
	  
11.	  
Školiteľ:	  doc.	  PhDr.	  Monika	  Šestáková,	  DrSc.	  
Téma	  práce:	  Úloha	  znalostného	  manažmentu	  pri	  formovaní	  globálnej	  stratégie	  
multinacionálnych	  spoločností	  	  
	  
12.	  
Školiteľ:	  doc.	  Ing.	  Mária	  Tajtáková,	  PhD.	  
Téma	  práce:	  Východiská	  znalostnej	  ekonomiky	  pri	  aplikovaní	  princípov	  trvalo	  udržateľného	  
rozvoja	  v	  znalostnej	  spoločnosti	  21.	  storočia	  	  
	  
13.	  
Školiteľ:	  doc.	  Ing.	  Mária	  Tajtáková,	  PhD.	  
Téma	  práce:	  Obchodovanie	  s	  umením	  v	  ére	  znalostnej	  ekonomiky	  	  
	  
14.	  
Školiteľ:	  doc.	  Ing.	  Mária	  Tajtáková,	  PhD.	  
Téma	  práce:	  Zvyšovanie	  efektívnosti	  riadenia	  kultúrnych	  organizácií	  prostredníctvom	  
znalostného	  manažmentu	  
	  
15.	  
Školiteľ:	  prof.	  Ing.	  Milan	  Terek,	  PhD.	  
Téma	  práce:	  Využívanie	  	  hĺbkovej	  analýzy	  dát	  v	  systémoch	  znalostného	  manažmentu	  	  
	  
	  
	  

	  

	  


