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ZÁPISNICA Z 29. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY 
MANAŽMENTU (VŠM) 

07.04.2016 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. 10.00 h. Otvorenie 
2. 10.05 h. Odovzdanie menovacieho dekrétu novej členke VR 
3. 10.10 h. Kontrola uznesení z 28. zasadnutia VR 2015 
4. 10.20 h. Správa o vzdelávacej činnosti VŠM za rok 2015 
5. 10.35 h. Správa o vedecko – výskumnej činnosti VŠM za rok 2015 
6. 10:55 h. Schvaľovanie členov odborovej komisie a školiteľov  

              pre odbor 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku 
7. 11:10 h. Schvaľovanie všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok  

              na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov 
8. 11.20 h. Rôzne 

- Informácie o návrhu novej špecializácie 
- Informácie o PV predmetoch novej špecializácie 
- Doplnenie a schvaľovanie členov štátnicových komisií 

9. 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 menovací dekrét novej členke VR Denise 
Hackett, MBA., PhD. 
 
 
K bodu 3 
 
 Prebehla kontrola uznesení z 28. zasadnutia VR 2015. Edičná referentka VŠM doc. Ing. 
Iveta Paulová, PhD. potvrdila, že Uznesenie č. 4 z 28. zasadnutia VR bolo 
akceptované, pripomienky k Edičnému plánu prekonzultované s jednotlivými autormi 
a zapracované do Edičného plánu VŠM. 
 

K bodu 4 

Správu o vzdelávacej činnosti VŠM za rok 2015 predniesla Vedeckej rade predsedníčka 
VR a rektorka VŠM prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. 

 
V správe informovala o  

• výsledkoch komplexnej akreditácie, v rámci ktorej boli VŠM 
priznané práva uskutočňovať jej existujúce študijné programy vo 
všetkých formách a stupňoch 

• o zvýšenom záujme súčasných i potenciálnych študentov o online 
formu štúdia 

• o záujme študentov o jednotlivé študijné programy VŠM 
(preferovaný je študijný program Podnikový manažment) 

• rokovaniach s rakúskou a ukrajinskou univerzitou 
o pripravovanom spoločnom štúdiu 

 
 Uznesenie č. 1 
 

 Vedecká rada VŠM berie na vedomie prednesenú správu o vzdelávacej činnosti VŠM  
za rok 2015. 
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K bodu 5 
 
 Prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD,  poverený funkciou prorektora pre medzinárodné  
vzťahy a programy,  prezentoval VR správu o vedecko-výskumnej činnosti VŠM za rok 2015. 
  

V správe informoval o 
• grantoch a výskumných úlohách riešených na VŠM v roku 2015 
• prepojenosti vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti 
• konferenciách a workshopoch v roku 2015 
• počtoch našich doktorandov, ktoré stúpli a zlepšili tak vnútornú štruktúru VŠM 
• vedecko-výskumných projektoch učiteľov VŠM pre rok 2016 

 

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

 

Uznesenie č. 2 
 

 Vedecká rada VŠM berie na vedomie prednesenú správu o vedecko-výskumnej činnosti 
za rok 2015. 

 
 

K bodu 6 
 

Predsedníčka VR predložila Vedeckej rade návrh na schválenie členov odborovej 
komisie a školiteľov pre odbor 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku.  

Pred samotným hlasovaním boli predsedníčkou Vedeckej rady VŠM prof. Ing. Editou 
Hekelovou, PhD. určení dvaja skrutátori: doc. Ing. Iveta Paulová, PhD. 

                                                       prof. Ing. Miloš Čambál, Csc. 
 
Výsledok hlasovania: 
Počet členov VR VŠM: 14 
Počet prítomných členov: 10 
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Návrh	na	školiteľa:	

Meno	 Súhlasím*	 Nesúhlasím*	
Prof.	Ing.	Edita	Hekelová,	PhD.	 9	 0	
Prof.	Ing.	Soňa	Ferenčíková,	PhD.	 10	 0	
Prof.	Dr.	Ing.	Menbere	Workie	Tiruneh,	PhD.	 10	 0	
Doc.	Ing.	Iveta	Paulová,	PhD.	 10	 0	
Doc.	Ing.	Mária	Tajtáková,	PhD.	 10	 0	
Prof.	RNDr.	Jozef	Hvorecký,	PhD.	 9	 0	
Prof.	Ing.	Milan	Terek,	PhD.	 10	 0	
Prof.	Ing.	Štefan	Slávik,	Csc.	 10	 0	
Doc.	Ing.	Vladimír	Bureš,	PhD.,	MBA	 10	 0	
Doc.	Ing.	Ľubica	Knošková,	PhD.	 10	 0	
Doc.	RNDr.	Eva	Grmanová,	PhD.	 10	 0	
Doc.	Ing.	Mariana	Sedliačiková,	PhD.	 10	 0	
 
	

Návrh	na	člena	OK:	

Meno	 Súhlasím*	 Nesúhlasím*	
Prof.	Ing.	Edita	Hekelová,	PhD.	 9	 0	
Prof.	Ing.	Soňa	Ferenčíková,	PhD.	 10	 0	
Prof.	Dr.	Ing.	Menbere	Workie	Tiruneh,	PhD.	 10	 0	
Doc.	Ing.	Iveta	Paulová,	PhD.	 10	 0	
Doc.	Ing.	Mária	Tajtáková,	PhD.	 10	 0	
Prof.	RNDr.	Jozef	Hvorecký,	PhD.	 9	 0	
Prof.	Ing.	Milan	Terek,	PhD.	 10	 0	
Prof.	Ing.	Štefan	Slávik,	Csc.	 10	 0	
Doc.	Ing.	Vladimír	Bureš,	PhD.,	MBA	 10	 0	
 
 

Uznesenie č. 3 

Vedecká rada schvaľuje predložený návrh na školiteľov a členov odborovej komisie 
podľa rokovacieho poriadku VŠM. 
 
 
K bodu 7 

Predsedníčka VR a rektorka VŠM prof. Hekelová predložila členom VR návrh na 
schválenie všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok na obsadzovanie funkcií profesorov a 
docentov. K prednesenému návrhu prebehla diskusia uzavretá pozmeňujúcimi návrhmi. 
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Uznesenie č. 4 
 

 Vedecká rada VŠM v Trenčíne súhlasí s návrhom zásad výberového konania na 
obsadzovanie funkcií profesorov a docentov s pripomienkami. 

  

 
K bodu 8 (rôzne) 
 

Predsedníčka VR prof. Hekelová informovala členov o návrhu novej špecializácie 
s pracovným názvom Manažment kvality a inovácií. K prednesenému návrhu a novým povinne 
voliteľným predmetom prebehla diskusia a členovia VR návrh novej špecializácie podporili.  
 

V rámci rôzneho predsedníčka VR predložila Vedeckej rade návrh na doplnenie a 
schválenie členov štátnicových komisií pre magisterský  stupeň štúdia na VŠM.  

Tento návrh bol schválený jednohlasne. 

 

Uznesenie č. 5 

Vedecká rada schvaľuje predložený návrh členov štátnicových komisií pre magisterský 
stupeň štúdia na VŠM v celom rozsahu. 

 
Výsledok hlasovania: 
Počet členov VR VŠM: 14 
Počet prítomných členov: 10 
 
Navrhovaní	členovia	do	štátnicových	komisií	VŠM	pre	magisterský	stupeň	štúdia:	

Meno	 Súhlasím*	 Nesúhlasím*	
Branislav	Bernadič,	PhD.,	MBA	 10	 0	
Peter	Kročitý,	PhD.,	MBA	 10	 0	
PhDr.	Erik	Kubička,	PhD.,	MBA	 10	 0	
Denisa	Hackett,	PhD.,	MBA	 10	 0	
 
 
K bodu 9 
 
 Predsedníčka Vedeckej rady VŠM a rektorka prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.poďakovala 
členom VR za účasť a konštruktívnu diskusiu a pozvala prítomných na spoločný obed. 
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Poznámka:  

Prerokúvané materiály, ktoré boli zaslané členom Vedeckej rady elektronickou formou, sú aj 
v tlačenej forme (vrátane schválených materiálov a prezenčnej listiny) k dispozícii u tajomníčky 
VR: 

- Návrhy na menovanie za členov odborovej komisie 
- Návrhy na menovanie školiteľov 
- Zoznam členov štátnicových komisií pre magisterský stupeň štúdia 
- Zásady výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


