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V roku 2021 sa zasadnutie a hlasovanie Vedeckej rady VŠM uskutočnilo formou per rollam 

vzhľadom na pandémiu COVID 19. Členom Vedeckej rady boli elektronicky zaslané materiály: 

1. Správa o vzdelávacej činnosti VŠM za rok 2020 

2. Správa o vedecko-výskumnej činnosti VŠM za rok 2020 

 

Členovia mali vyjadriť svoj súhlas, alebo nesúhlas elektronicky a tiež mali možnosť zaslať svoje 

pripomienky. Členovia Vedeckej rady súhlasili s predloženými materiálmi a nemali k nim žiadne 

pripomienky. 

 

K bodu 1 

 Správu o vzdelávacej činnosti VŠM za rok 2020 predložila Vedeckej rade prorektorka pre 

predagogické záležitosti Denisa Hackett, PhD., MBA. 

 V správe informovala o: 

 počte študentov za jednotlivé stupne a formy štúdia 

 ponuke študijných programov  

 ponuke PhD a rigorózneho konania 

 spoločnom štúdiu Mgr./MBA 

 špecializáciách na VŠM 

 online a externom štúdiu 

 online výučbe v čase pandémie 

 zriadení online chatu pre študentov a uchádzačov o štúdium 

 hodnotení učiteľov študentami 

 komunikácií so strednými školami 

 akademickej mobilite – ERASMUS+ 

Hlasovanie:  

počet hlasov za:      10 

nehlasoval:               1 

Uznesenie č.1. 

 

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

2020. 

 



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 2020. 

 V správe informoval o: 

 celkovom zameraní vedecko-výskumnej činnosti VŠM 

 grantoch a výskumných úlohách, ktoré boli riešené v roku 2020 na VŠM 

 iných vedeckých a výskumných aktivitách, ktoré boli zrealizované 

 prepojení vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti učiteľov a doktorantov 

 plánovaných činnostiach a aktivitách v roku 2021 

 publikačnej činnosti na VŠM 

 

Hlasovanie:  

počet hlasov za:      10 

nehlasoval:               1 

 

Uznesenie č.2. 

 

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

rok 2020. 

 

Poznámka: 

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

tlačenej forme k dispozícií u tajomníčky VR: 

1. Správa o vzdelávacej činnosti VŠM za rok 2020 

2. Správa o vedecko-výskumnej činnosti VŠM za rok 2020 

 

 

 

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


