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ZÁPISNICA Z 28. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY 
MANAŽMENTU (VŠM) 

09.04.2015 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. 10.00 h. Otvorenie 
2. 10.05 h. Odovzdanie menovacích dekrétov členom VR 
3. 10.15 h. Voľba podpredsedu VR 
4. 10.25 h. Správa o vzdelávacej činnosti VŠM za rok 2014 
5. 10.45 h. Správa o vedecko – výskumnej činnosti VŠM za rok 2014 
6. 11.05 h. Rôzne 

- Návrh Edičného plánu VŠM na rok 2015 
- Návrhy členov štátnicových komisií 
- Informácia o zahraničnej spolupráci 
- Rokovací poriadok VR VŠM 

7. 12.00 h. Ukončenie a spoločný obed 
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K bodu 1 
 
 Predsedníčka Vedeckej rady a rektorka VŠM prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. otvorila 
zasadnutie VR a privítala prítomných. 
Verejným hlasovaním bol jednomyseľne schválený program rokovania VR. 
 
K bodu 2 
 
 Predsedníčka Vedeckej rady VŠM odovzdala menovacie dekréty prítomným členom VR. 
 
 
K bodu 3 
 
 Predsedníčka Vedeckej rady navrhla za podpredsedníčku Vedeckej rady VŠM prof. Ing. 
Soňu Ferenčíkovú, PhD., prorektorku VŠM pre vedu, výskum a rozvoj. 
 

Uznesenie č.1 
 

Vedecká rada VŠM v Bratislave schvaľuje návrh, aby sa  podpredsedníčkou Vedeckej 
rady stala prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD. 

Výsledok hlasovania: 
Počet členov VR VŠM: 13 
Počet prítomných členov: 12 
Počet kladných hlasov: 11 
Počet záporných hlasov: 0 
Zdržali sa: 1 
 
 
K bodu 4 
 
 Správu o vzdelávacej činnosti VŠM za rok 2014 predložila Vedeckej rade predsedníčka 
VR a rektorka VŠM prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. 
V správe informovala o  

• študijných programoch na VŠM 
• počtoch a štruktúre študentov na VŠM 
• akademickej mobilite 
• informáciách o záujme o štúdium a výsledkoch prijímacieho konania 
• údajoch o absolventoch vysokoškolského štúdia 
• oceneniach študentov v rámci VŠM 
• pridelených štipendiách 
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• systéme kvality vzdelávania na VŠM 

Vedecká rada VŠM sa oboznámila s predloženými podkladmi, prerokovala ich 
a hodnotila úroveň vzdelávacej činnosti VŠM za rok 2014. 

V diskusii odzneli príspevky najmä k 

§ znižujúcemu sa stavu počtu študentov v súvislosti s klesajúcou demografickou 
krivkou a možnosťou študovať v zahraničí 

§ možnosti zvyšovať počet inovácií a kvalitu servisu vo vzťahu k študentom, čo by 
malo byť pridanou hodnotou samotného vzdelávania a zvyšovať jeho atraktivitu 
 

Uznesenie č. 2 
 

 Vedecká rada VŠM berie na vedomie prednesenú správu o vzdelávacej činnosti VŠM za 
rok 2014. 

  
 
K bodu 5 
 
 Podpredsedníčka Vedeckej rady prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD. predložila VR správu 
o vedecko-výskumnej činnosti VŠM za rok 2014. 
V správe informovala o 

• grantoch a výskumných úlohách riešených na VŠM v roku 2014 
• prepojenosti vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti 
• konferenciách a workshopoch v roku 2014 
• vedecko-výskumných projektoch učiteľov VŠM pre rok 2015 

Vedecká rada VŠM sa oboznámila s materiálom a hodnotila úroveň VŠM v oblasti vedy 
a výskumu. 

V diskusii odzneli príspevky najmä k 

§ problémom s dotáciami a grantmi pre súkromné vysoké školy na Slovensku 
§ hodnoteniu vedeckej a publikačnej činnosti VŠM ako veľmi dobrej a zaradenej do 

kategórie A, B. 

Uznesenie č. 3 
 

 Vedecká rada VŠM berie na vedomie prednesenú správu o vedecko-výskumnej činnosti 
za rok 2014. 

K bodu 6 (rôzne) 
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 Rektorka VŠM prof. Hekelová a doc. Ing. Iveta Paulová, PhD. (edičná referentka VŠM) 
predniesli návrh Edičného plánu VŠM na rok 2015. K prednesenému návrhu prebehla diskusia 
uzavretá pozmeňujúcimi návrhmi na zaradenie niektorých publikácií. 

Uznesenie č. 4 
 

 Vedecká rada VŠM v Bratislave súhlasí s návrhom Edičného plánu VŠM na rok 2015 
s pripomienkami. 

 
V rámci bodu 6 prebehla diskusia a hlasovanie o kritériách na oponovanie monografií,  

týkajúcich sa  počtu a pôsobiska oponentov. 
 
- Návrh na dvoch oponentov: 
 
Výsledok hlasovania: 
Počet členov VR VŠM: 13 
Počet prítomných členov: 12 
Počet kladných hlasov: 11 
Počet záporných hlasov: 1 
Zdržali sa: 0 
 
- Návrh aby minimálne jeden oponent bol z iného pracoviska ako VŠM: 
 
Výsledok hlasovania: 
Počet členov VR VŠM: 13 
Počet prítomných členov: 12 
Počet kladných hlasov: 12 
Počet záporných hlasov: 0 
Zdržali sa: 0 

 
Uznesenie č. 5 

 
             

Vedecká rada VŠM schvaľuje návrh, aby počet oponentov na monografiu bol 2 (rovnako 
ako na VŠ učebnicu a skriptum), z toho minimálne jeden oponent musí byť z iného pracoviska 
ako VŠM. 
  
 
	   V rámci rôzneho predsedníčka VR predložila Vedeckej rade návrh na schválenie členov 
štátnicových komisií pre I., II. a III. stupeň štúdia na VŠM a navrhla o možnosti hlasovať 
verejne. Tento návrh bol prijatý všetkými hlasmi. 
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Uznesenie č. 6 

Vedecká rada schvaľuje predložený návrh členov štátnicových komisií na VŠM na 
obdobie od 13.3.2015 do 31.8.2018 v celom rozsahu. 

Výsledok hlasovania: 
Počet členov VR VŠM: 13 
Počet prítomných členov: 12 
Počet kladných hlasov: 12 
Počet záporných hlasov: 0 
Zdržali sa: 0 
 

V rámci bodu 6 informoval prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD, poverený funkciou 
prorektora pre medzinárodné vzťahy a programy o zahraničnej spolupráci a možnostiach 
spoločných projektov so zahraničnými partnermi.  

K bodu 7 
 
 Predsedníčka Vedeckej rady VŠM poďakovala členom VR za účasť a konštruktívnu 
diskusiu a pozvala prítomných na spoločný obed. 
 
Poznámka:  

Prerokúvané materiály, ktoré boli zaslané členom vedeckej rady elektronickou formou a sú aj 
v tlačenej forme (vrátane schváleného Edičného plánu VŠM na rok 2015 a prezenčnej listiny) 
k dispozícii u tajomníčky VR: 

- Správa o vzdelávacej činnosti na VŠM za rok 2014 
- Správa o vedecko-výskumnej činnosti na VŠM za rok 2014 
- Zoznam členov štátnicových komisií 
- Rokovací poriadok 
- Edičný plán VŠM na rok 2015 

 
 
 
 
 
 

Zapísala:      prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. 
Mgr. Mária Tkáčová          predsedníčka VR VŠM 
tajomníčka VR VŠM 


