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ZÁPISNICA Z 31. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY 
MANAŽMENTU (VŠM) 

31.05.2018 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1) 10.00 h.  Otvorenie 
2) 10.10 h.  Kontrola uznesení z 30. zasadnutia VR  
3) 10.20 h.  Správa o vzdelávacej činnosti VŠM za rok 2017 
4) 10.50 h.  Správa o vedecko-výskumnej činnosti VŠM za rok 2017 
5) 11.20 h.  Rôzne 
6) 11.40 h.  Ukončenie a spoločný obed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2	
	

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 
 

V rámci kontroly uznesení z 30. zasadnutia VR bolo konštatované, že uznesenia boli 
splnené.  
 
K bodu 3 
 

Správu o vzdelávacej činnosti VŠM za rok 2017 predniesla Vedeckej rade prorektorka 
pre pedagogické záležitosti Denisa Hackett, PhD., MBA 

V správe informovala o  
•  ponuke rigorózneho konania na VŠM 
•  špecializáciách na VŠM 
• o spoločnom štúdiu Mgr./MBA 
•  hodnotení učiteľov študentami – prebieha u nás nad rámec zákona 
•  zvýšenom záujme súčasných i potenciálnych študentov o online   

formu štúdia 
• záujme študentov o jednotlivé študijné programy VŠM  

 
 Uznesenie č. 1 
 

 Vedecká rada VŠM berie na vedomie prednesenú správu o vzdelávacej činnosti VŠM  
za rok 2017. 

K bodu 4 
 
 Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD., prezentovala VR správu o vedecko-výskumnej 
činnosti VŠM za rok 2017. 
  

V správe informovala o 
• celkovom zameraní vedecko-výskumnej činnosti VŠM 
• grantoch a výskumných úlohách riešených na VŠM v roku 2017 
• prepojenosti vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti 
• konferenciách a workshopoch v roku 2017 
• počtoch našich doktorandov 
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• vedecko-výskumných projektoch učiteľov VŠM za rok 2017 
• základných problémoch vo vedecko-výskumnej činnosti učiteľov a doktorandov VŠM 
• plánovanej činnosti a úlohách na rok 2018 

 

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 2017 s pripomienkami. 

 
K bodu 5 

 
 V rámci rôzneho členovia Vedeckej rady vystúpili s príspevkami, týkajúcimi sa situácie 
vo vysokom školstve, pripravovaných legislatívnych zmien, akreditácie, možností získavania 
študentov a zvyšovania kvality vzdelávacej a výskumnej činnosti. 
 
K bodu 6 
 
 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. 
 
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: 

- Správa o vzdelávacej činnosti na VŠM za rok 2017 
- Správa o vedecko-výskumnej činnosti na VŠM za rok 2017 

 

 

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


