
	  
	  

ZÁPISNICA Z 26. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY 
MANAŽMENTU (VŠM) 

14.06.2013 

 

Prítomní členovia VR: 

Alena Bušíková M. B. A. 
Denisa Hackett, M. B. A. (on-line) 

Doc. Dr. Ing. Heda Hansenová 
Prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. 

Prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. 
Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc. 

Dr.h.c., prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. 
Doc. Ing. Ivan Perlakii, PhD.m.prof. 

Prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. 
Mgr. Jozef Šimúth, PhD. 

Mgr. Branislav Zlocha (on-line) 
Doc. Dr. Ing. M. Workie Tiruneh, PhD. 

 
 

Prizvaní: 

Ing. Antónia Valašíková 

 

Ospravedlnení: 

 
Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD. 
Prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD. 

PhDr. Oldrich Mrkývka 
Doc. PhDr. Ivan Žáry, PhD. 

  



Program VR – schválený jednomyseľne. 
Predseda VR v úvode blahoželal prof. Kassayovi k vydaniu štvrtého dielu rozsiahlej päťdielnej 
monumentálnej monografie „Podnik a podnikanie IV“ a za dar tohto vzácneho diela pre knižnice 
VSM v Trenčíne a v Bratislave ako aj osobne pre rektora VŠM. 
 
 
 
Ad 1). Schválenie zápisnice z jubilejného 25. zasadnutia VR jednomyseľne bez pripomienok. 
 
Ad 2). Predseda VR informoval, že sa City University of Seattle stáva od 1.7.2013 trinástou 
súčasťou National University System, ktorý vznikol r. 2001 aby plnil požiadavky na 
vysokoškolské vzdelávanie v 21. storočí. Nový prezident CityU, Richard E. Carter, vo svojom 
liste zamestnancom víta v systéme CityU a ubezpečuje, že sa na jej názve ako i poslaní nebude 
nič meniť. Kladie dôraz na zabezpečenie takého servisu študentom, ktorý bude atraktívny a zvýši 
záujem o štúdium na CityU a v celom systéme. Dôraz sa bude klásť na marketing, financovanie a 
na recruitment. Bude sa veľmi dbať na to, aby všetky školy v systéme boli prosperujúce. 
Sústreďuje sa pritom na USA, Kanadu a Mexico – Európu nespomína. Kladie sa dôraz na 
programy pre armádnych a National Guard veteránov. Osobne mi chýba doteraz podrobnejšia 
analýza, čo CityU viedlo od r. 2006, keď sa stal prezidentom Lee Gorsuch, k tomuto kroku 
a k výberu systému, ktorého súčasťou sa stávame.- V jeho prezidentskej biografii z tohto roku 
nie je zmienka o jeho činnosti vo funkcii Prezidenta CityU. Dá sa predpokladať, že sa k tomu 
čoskoro vyjadrí nové vedenie CityU. 
Prezident Gorsuch príde na našu tohtoročnú promóciu. Vedenie VŠM mu odovzdá pamätnú 
medailu ako upomienku na jeho funkciu Prezidenta CityU. 
 
Doc. Hansenová sa opýtala čo by mal byť z hľadiska nového vedenia hlavný problém VŠM. 
Predseda VR konštatoval, že sa to iste čoskoro dozvieme, ale môže to byť plnenie plánu počtu 
študentov a príslušná príjmová zložka rozpočtu. 
 
Uznesenie č.1. 
VR vzala uvedenú správu o novej afiliácii CityU na vedomie. 
 
Ad 3) Pracovná skupina AK na svojom zasadnutí v apríli 2013 akceptovala  náš program 
2.stupňa „Podnikový manažment“. Neakceptovala 2 programy 3.stupňa „ Znalostný manažment“ 
a „Podnikový manažment“. Odporúčala, aby sa VŠM uchádzala len o jeden program a síce 
„Znalostný manažment“. V tomto zmysle sme pripravili návrh, ktorý bude predmetom rokovania 
zasadnutia AK začiatkom júla. Ďalej budeme postupovať v zmysle pokynov AK. Medzitým 
vedenie VŠM rokovalo postupne k tomuto problému s členom Pracovnej skupiny prof. 
Hittmarom a s predsedom Pracovnej skupiny prof. Horváthom. 
 
Uznesenie č. 2. 
Poveruje sa garant prof. Kelemen, prof. Ferenčíková, prof. Hvorecký, Mgr. Zlocha, prodekanka 
Dr. Bušíková a rektor, aby podľa inštrukcii postupovali na príprave spisu na zasadnutie AK 
začiatkom júla. 
(Predbežná informácia: AK na svojom zasadnutí v júli otvorila uvedený problém, ale pre zatiaľ 
nedefinované nejasnosti rokovanie prerušila a odložila ho na zasadnutie AK v septembri. Do 



29.7.VŠM nedostala od AK žiadne oficiálne stanovisko. Rektor vyžiada podľa potreby inštrukcie 
zo sekretariátu AK). 
 
 
Ad 4) VR prerokovala zoznamy školiteľov v PhD programe Znalostný manažment, zoznam 
skúšajúcich na doktorandských dizertačných skúškach a návrh tém dizertačných prác, ktoré mali 
členovia VR k dispozícii v elektronickej forme a sú tiež v prílohe k tejto zápisnici (príloha). 
 
Uznesenie č. 3. 
Zoznam školiteľov v PhD programe ZM, zoznam skúšajúcich na doktorandských dizertačných 
skúškach a návrh tém dizertačných prác boli jednomyseľne schválené. Dokumenty tvoria prílohu 
k zápisnici. 
 
Ad 5) Dr. Bušíková predložila návrh na vyučovanie ruštiny, ďalšieho svetového jazyka na 
CityU/VŠM. Prieskum ukázal záujem študentov. 
 
Uznesenie č. 4. 
VR vyjadrila jednomyseľný súhlas s otvorením výučby ruštiny v školskom roku 2013/2014 
Zodpovedná: Dr. Bušíková. 
 
Ad 6) Dr. Šimúth podal správu o medzinárodnej konferencii VŠM „Riadenie nehmotného - etika 
a zmena hodnôt v podnikaní, vzdelávaní a výskume“, ktorá sa konala pod záštitou ministra 
školstva Dušana Čaploviča v rámci série konferencií „Manažment v 21.storočí-problémy 
a východiská “ (Bratislava , 25.4.2013). K správe o úspešnej konferencii sa rozvinula bohatá 
diskusia v ktorej sa definoval prof. Kassay ako vzor etického podnikania na Slovensku a tomuto 
problému sa bude venovať aj v 5.dieli svojej monografie „Podnik a podnikanie“. Prof. Kassay 
prisľúbil, že by sa na túto tému mohla zorganizovať akcia vo forme podľa dohovoru (pozvaná 
prednáška, seminár, konferencia) so zameraním na malé a stredné podniky. Podrobnejšia správa 
o konferencii je na www sidle VŠM. 
 
Uznesenie č. 5 
VR vyslovila poďakovanie prof. Ferenčíkovej a Dr. Šimúthovi a kolektívu za zorganizovanie 
konferencie a poverila Dr.  Šimútha a rektora, aby v súčinnosti s prof. Kassayom pripravili návrh 
na vzdelávaciu akciu o etike podnikania v malých a stredných podnikoch. 
Zodpovední: Dr. Šimúth, rektor, prof. Kassay. 
Termín: Školský rok2013/2014  
 
Ad 7) Prof. Kelemen informoval o príprave v poradí už 8. Medzinárodného Workshopu na tému 
„Knowledge Management“ (18.-19.10.2013), bez bližšie definovaného námetu. Táto akcia je 
vždy koncipovaná na výmenu  nových poznatkov v danej vednej oblasti. 
 
 Uznesenie č. 6. 
VR vzala informáciu na vedomie. 
 
Ad.8) Ing. Valašíková a predseda VR s uznaním konštatovali, že ako prvej VŠ na Slovensku bol 
udelený VŠM „Diploma Supplement Label“ za kvalitu dokladov o ukončení štúdia, vydávaných 



absolventom školy, ktoré sú medzinárodne uznávané. Zásluhu na tom má študijné oddelenie, 
najmä Ing. Sládečková. Ocenenie bolo odovzdané na slávnosti, usporiadanej Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR.- Ďalším ocenením, v poradí pre našu školu už druhým, 
bolo kvalifikovanie VŠM/CityU na 264 mieste vo svete a na prvom v SR v kvalite webového 
sídla školy v rámci medzinárodného hodnotenia Webometrix (Španielska hodnotiteľská 
inštitúcia). 
 
Uznesenie č.7. 
VR vzala informáciu s ocenením práce kolektívu študijného oddelenia a teamu odd. marketingu 
a vývoja školy.  
 
Ad 9) VR prerokovala návrh na udelenie cien prezidenta CityU a rektora VŠM za vynikajúcu 
pedagogickú prácu Dr.  Caldwelovi a Mgr. Janošcovej. 
 
Uznesenie č. 8. 
VR schválila obidva predložené návrhy jednomyseľne. 
 
 Ad 10) VR nemala pripomienky k  Výročnej správe VŠM, prerokovanej v senáte VŠM a 
uverejnenej na webovom sídle VŠM. Správa bola doručená v predpísanom termíne na 
Ministerstvo školstva. 
 
Uznesenie č. 9 
 VR vzala na vedomie Výročnú správu VŠM bez pripomienok. 
 
Ad 11) VR prerokovala závery výročného prieskumu spokojnosti študentov a odporučila vedeniu 
školy aplikovať tie závery a odporúčania, ktoré sa vyskytovali v prieskume najčastejšie 
(skvalitnenie wifi, zlepšenie služieb študijného oddelenia, parkovanie, viac extrakurikulárnych 
aktivít a pod.). 
 
Ad 12) Rôzne. Prof. Kelemen pripomenul, že prof. Kassayovi Ministerstvo školstva udelilo 
Veľkú medailu Gorazda k čomu mu VR úprimne blahoželá. 
Predseda VR informoval, že sa VŠM písomne vyjadrila k Správe o školstve. 
 
Predseda VR poďakoval členom VR za aktívnu účasť a pozval ich na spoločný obed. 
 
Bratislava 14.7.2013. 
 
Zapísala Katarína Mydlová, zápisnicu zredigoval a schválil predseda VR. 


