
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ZÁPISNICA	  Z	  18.	  ZASADNUTIA	  VEDECKEJ	  RADY	  VYSOKEJ	  ŠKOLY	  MANAŽMENTU	  (VŠM)	  

23.06.2009	  

	  

Zasadnutie	  Vedeckej	  Rady	  zahájil	  a	  viedol	  predseda	  VR	  prof.	  B.	  Lichardus	  

Prítomní	  členovia	  VR:	  

Alena	  Bušíková,	  M.B.A.	  
Prof.	  Ing.	  Soňa	  Ferenčíková,	  PhD.	  

Denisa	  Hackett,	  M.B.A.	  
Doc.	  Dr.	  Ing.	  Heda	  Hansenová	  

m.prof.	  RNDr.	  Jozef	  Hvorecký,	  PhD.	  
Prof.RNDr.	  Jozef	  Kelemen,	  DrSc.	  

Dr.h.c.	  prof.	  MUDr.	  Branislav	  Lichardus,	  DrSc.	  
m.prof.	  PhDr.	  Monika	  Šestáková,	  DrSc.	  

Mgr.	  Branislav	  Zlocha	  
Doc.	  PhDr.	  Ivan	  Žáry,	  PhD.	  

Ospravedlnení:	  

Prof.	  Ing.	  Edita	  Hekelová,	  PhD.	  
m.prof.	  Ing.	  Ivan	  Perlaki,	  PhD.	  
Prof.	  Ing.	  Milan	  Šikula,	  DrSc.	  

Mgr.	  Jozef	  Šimúth	  

Prizvaní:	  

David	  Griffin	  M.A.	  
Ing.	  Božena	  Gajdošová	  

Ing.	  Ján	  Rebro,	  M.B.A.,	  PhD.	  
Ing.	  Antónia	  Valašíková	  
Ing.	  Adriana	  Mičkovicová	  
Ing.	  Andrej	  Piovarči,	  PhD.	  

Mgr.	  Hana	  Ráczová	  
Mgr.	  Lucia	  Baginová	  

Neprítomní:	  
	  

Prof.	  PhDr.	  Ing.	  Štefan	  Kassay,	  DrSc.	  
PhDr.	  Oldřich	  Mrkývka	  

	  

	  



Program:	  

	  

1. Menovanie	  Prof.	  Ing.	  Edity	  Hekelovej,	  PhD.	  za	  prorektorku	  pre	  pedagogické	  záležiosti	  
(Lichardus)	  

2. Schválenie	  zápisnice	  zo	  17.	  zasadnutia	  VR	  (Lichardus)	  

3. Informácia	  o	  záveroch	  zasadnutia	  Správnej	  rady	  VŠM	  (Rebro,	  Zlocha)	  

4. 10.	  výročie	  VŠM	  (Rebro,	  Lichardus,	  Zlocha,	  Hekelová,	  Hvorecký)	  

5. Globálna	  sieť	  University	  of	  Seattle	  –	  postavenie	  VŠM	  (Rebro,	  Lichardus)	  

6. Správa	  o	  návšteve	  členov	  SR	  v	  HQ	  CityU	  (Rebro,	  Zlocha,	  Lichardus)	  

7. Správa	  o	  komplexnej	  akreditácii	  VŠM	  Akreditačnou	  komisiou	  vlády	  SR	  (Lichardus,	  Hvorecký,	  
Zlocha)	  

8. Dotazník	  študentov	  –	  o	  škole	  a	  o	  štúdiu	  na	  VŠM	  (Zlocha)	  

9. Inovácia	  činnosti	  študijného	  oddelenia	  (Valašíková)	  

10. Štatút	  knižnice	  VŠM	  (Lichardus,	  Baginová,	  Ráczová)	  

11. ERASMUS	  –	  súčasný	  stav	  a	  perspektíva	  (Hvorecký,	  Mičkovicová)	  

12. Vedecko-‐výskumný	  project	  CELIUS	  (Hvorecký)	  a	  project	  APTECH	  (Zlocha)	  

13. NAFSA	  –	  Los	  Angeles	  2009	  (Rebro,	  K.	  Balšanová)	  

14. ATINER	  –	  konferencia	  o	  súčasnom	  vysokoškolskom	  štúdiu	  –	  Atény	  (Hvorecký)	  

15. Letné	  activity	  VŠM	  (Bušíková,	  Hackett,	  Gajdošová)	  

16. Udelenie	  vedecko-‐pedagogického	  titulu	  hosťujúci	  docent	  dr.	  Raije	  Halonen	  (Lichardus,	  
Hekelová,	  Hvorecký)	  

17. Rôzne	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Ad.	  1)	  

Menovanie:	  

Lichardus	  informoval,	  že	  prof.	  Hekelová	  má	  v	  tomto	  čase	  iné	  povinnosti,	  ktoré	  jej	  neumožnili	  
zúčastniť	  sa	  zasadnutia	  VR.	  Jej	  menovanie	  	  do	  funkcie	  prorektorky	  pre	  pedagogické	  záležitosti	  sa	  
uskutočnilo	  	  19.6.	  za	  ucasti	  predsedu	  Spravnej	  rady	  	  a	  rektora.	  

Ad.	  2)	  

Schválenie	  zápisnice:	  

Lichardus	  stručne	  uviedol	  uznesenia	  zo	  17.zasadnutia	  VR	  .	  	  

Bušíková	  k	  prípravám	  akreditácie	  magisterského	  programu	  v	  odbore	  podnikový	  manažment	  
konštatovala,	  že	  akreditácia	  Mgr.	  programu	  v	  podnikovom	  manažmente	  by	  nemala	  byť	  problémom.	  
V	  spolupráci	  s	  prof.	  Ferenčíkovou	  a	  ďalšími	  učiteľmi	  dolaďujú	  posledné	  detaily.	  Informovala,	  že	  Mgr.	  
program	  v	  podnikovom	  manažmente	  sa	  značne	  prelína	  s	  už	  existujucim	  Mgr.	  v	  znalostnom	  
manažmente	  a	  snažíme	  sa	  ho	  zladiť	  aj	  s	  novým	  M.B.A.	  programom,	  ktorý	  sa	  značne	  líši	  od	  
pôvodného.	  	  	  	  	  

Ferenčíková	  	  informovala	  o	  náväznosti	  PhD.	  štúdia	  na	  Mgr.	  program	  a	  o	  príprave	  na	  akreditáciu	  tohto	  
programu.	  	  Problém	  by	  sa	  mohol	  vyskytnúť	  v	  otázkach	  garantovania	  jednotlivých	  predmetov	  
profesormi	  a	  docentmi.	  Informovala,	  že	  pokiaľ	  budú	  garantované	  základné	  4	  predmety,	  malo	  by	  to	  
byť	  v	  poriadku	  a	  mohli	  by	  sme	  podať	  žiadosť	  o	  akreditáciu	  PhD.	  programu.	  	  Na	  záver	  dodala,	  že	  je	  
hlavne	  potrebné	  dohodnúť	  sa,	  či	  chceme	  akreditovať	  PhD.	  štúdium	  na	  oba	  odbory	  (PM	  a	  ZM)	  zvlášť,	  
prípadne	  len	  jeden.	  	  

Lichardus	  pripomenul,	  že	  posledná	  diskusia	  na	  túto	  tému	  smerovala	  k	  tomu,	  aby	  sme	  akreditovali	  
jeden	  program	  a	  to	  so	  zameraním	  na	  Management,	  čo	  by	  mohlo	  zahrňovať	  aj	  ZM	  a	  PM	  programy.	  
Tento	  návrh	  však	  nie	  je	  reálny,	  lebo	  ide	  o	  dva	  odlišné	  študijné	  odbory,	  ktoré	  nemôžu	  byť	  zahrnuté	  do	  
jedneho	  spoločného.	  Kelemen	  uviedol,	  že	  v	  rámci	  akreditačného	  procesu	  sme	  boli	  vyzvaní,	  na	  
otvorenie	  doktorandského	  štúdia	  v	  odbore	  ZM	  v	  ktorom	  máme	  už	  Mgr.	  stupeň.	  Na	  Slovensku	  je	  to	  
zatiaľ	  program	  jedinečný	  a	  bezkonkurečný.	  Pokiaľ	  by	  sme	  sa	  snažili	  akreditovať	  dva	  doktorandské	  
programy,	  mohli	  by	  sme	  si	  skomplikovať	  situáciu.	  	  

Hvorecký	  s	  podporou	  Lichardusa	  a	  Rebru	  odporúčal	  pozastaviť	  našu	  účasť	  na	  projekte	  KIC,	  lebo	  
nemáme	  potrebné	  výskumné	  kapacity.	  	  

	  Ná	  záver	  bola	  zápisnica	  zo	  17.	  zasadnutia	  VR	  VŠM	  	  	  jednomyselne	  schválená.	  

Ad.	  3)	  

Zasadnutie	  Správnej	  rady:	  

Zlocha	  informoval	  o	  záveroch	  zo	  zasadnutia	  Správnej	  rady	  (SR)	  na	  ktorej	  sa	  prerokovali	  výsledky	  
komplexnej	  akreditácie	  VŠM	  a	  výška	  	  	  poplatku	  VŠM	  za	  asistenciu	  	  CityU	  v	  	  edukačnej	  činnosti.	  
Správnej	  rade	  bola	  predložená	  na	  prerokovanie	  aj	  Výročná	  správa	  za	  akademický	  rok	  2008.	  Zo	  zákona	  
ju	  schvaľuje	  Akademický	  senát	  a	  následne	  prerokúva	  	  SR.	  
Členovia	  SR	  boli	  ďalej	  informovaní	  o	  prípravách	  na	  akreditáciu	  Mgr.	  a	  PhD.	  štúdia.	  
Správna	  rada	  ocenila	  zorganizovanie	  medzinárodnej	  konferencie	  „Management	  Challenges	  in	  the	  
21st	  Century“	  a	  podporila	  plán	  organizovania	  ďalších	  ročníkov	  konferencie.	  	  Vzala	  ďalej	  na	  vedomie	  



Informácie	  o	  výsledkoch	  prieskumu	  spokojnosti	  študenotv,	  	  	  ako	  aj	  dosiahnutie	  4.	  miesta	  	  v	  súťaži	  
Young	  Talents.	  

VR	  vzala	  správu	  na	  vedomie.	  

Ad.	  4)	  	  

10.	  výročie	  VŠM:	  

Lichardus	  	  informoval	  o	  akciách	  k	  10.	  výročiu	  VŠM	  (založenie	  školy	  zo	  zákona	  NR	  SR	  dňa	  01.12.1999).	  	  
Usporiadala	  sa	  medzinárodná	  konferencia	  „Management	  Challenges	  in	  the	  21st	  Century“	  a	  2.	  ročník	  	  
letnej	  školy	  Knowledge	  Management	  v	  rámci	  programu	  ERASMUS.	  Pokiaľ	  ide	  o	  PR	  a	  prezentovanie	  
školy	  navonok,	  bola	  zrealizovaná	  reportáž	  o	  škole	  vo	  forme	  krátkeho	  dokumentu	  na	  DVD.	  Na	  nosiči	  je	  
prehľad	  o	  činnosti	  VŠM	  v	  podaní	  predsedu	  Správnej	  rady	  a	  rektora	  doplnené	  vyjadrením	  študentov.	  	  	  	  	  
DVD	  sa	  využije	  	  počas	  veľtrhu	  Akadémia	  v	  októbri	  tohto	  roku	  ako	  aj	  počas	  Dni	  otvorených	  dverí.	  	  	  Je	  
ho	  možné	  	  použiť	  	  aj	  na	  webe	  a	  zároveň	  aj	  na	  ďalšie	  účely,	  súvisiace	  s	  aktivitami	  školy.	  	  	  

Časť	  programu	  spoločného	  zasadnutia	  Správnej	  rady	  VŠM	  a	  Board	  of	  Directors	  of	  CityU	  v	  Seattli	  12.6.	  
a	  promócia	  študentov	  CityU	  13.6.	  sa	  tiež	  niesla	  v	  duchu	  osláv	  10.	  výročia	  VŠM.	  	  Plánuje	  sa	  aj	  vydanie	  
viacúčelovej	  medaily	  školy.	  	  Hvorecký	  navrhol	  urobiť	  ešte	  aj	  formálnu,	  oficiálnu	  oslavu	  s	  udelenímm	  
prvých	  medailí	  VŠM.	  Lichardus	  odporúčal	  	  po	  oficiálnom	  ukončení	  akreditácií	  usporiadať	  tlačovku.	  	  
Médiám	  rozhodne	  máme	  čo	  povedať.	  Podotkol,	  že	  Hvoreckého	  blogy	  v	  Trende	  	  sú	  populárne	  	  malo	  
by	  význam	  vydať	  ich	  knižne.	  	  

Žáry,	  na	  margo	  plánovaných	  videí,	  ktoré	  majú	  natáčať	  študenti	  podotkol,	  aby	  sa	  prezentovali	  ako	  
personalizované	  videá,	  ktoré	  sa	  môžu	  poslať	  samotným	  autorom	  (študentom),	  ktorí	  ich	  takto	  môžu	  
ďalej	  distribuovať	  medzi	  svojich	  priateľov.	  	  

Rebro	  upozornil,	  že	  nie	  je	  v	  našom	  záujme	  robiť	  pompézne	  oslavy	  ako	  iné	  školy.	  Treba	  byť	  racionálny.	  
Tlačovka	  je	  určite	  vhodný	  nápad	  a	  ocenenia	  a	  hodnotenia	  sú	  v	  rámci	  našich	  možností	  	  

Ferenčíková	  zdôraznila,	  že	  ak	  sa	  bude	  robiť,	  tak	  oslave	  treba	  dať	  istého	  ducha.	  Navrhuje,	  aby	  sa	  
dopoludnie	  venovala	  oslavám	  školy	  ako	  takej	  a	  pripomenutie	  si	  jej	  zakladateľov,	  začiatky	  a	  úspešné	  
roky	  rozvoja	  a	  napredovania.	  Celý	  projekt	  by	  sme	  však	  mohli	  využiť	  na	  zorganizovanie	  následného	  
workshopu,	  povedzme	  na	  tému	  „Budúcnosť	  manažérskeho	  vzdelávania	  na	  Slovensku“,	  pričom	  	  by	  
bolo	  vhodné	  pozvať	  aj	  ďalší	  okruh	  hostí	  z	  iných	  škôl,	  ktorí	  by	  mohli	  vystúpiť.	  

Rebro	  uviedol,	  že	  máme	  podobný	  vývoj	  ako	  náš	  partner	  VŠFS,	  ktorá	  tiež	  oslavuje	  10.	  výročie	  svojej	  
existencie.	  	  Pri	  tejto	  príležitosti	  plánujú	  zorganizovať	  konferenciu	  na	  tému	  „	  10	  rokov	  súkromného	  
školstva	  v	  ČR“.	  Žiaľ	  jedna	  z	  konkurenčných	  VŠ	  urobila	  podobnú	  konferenciu	  v	  júni,	  pričom	  VŠFS	  ju	  
plánuje	  až	  na	  september.	  	  

Ferenčíková	  dodala,	  že	  	  môžeme	  využiť	  napr.	  	  vedúcich	  katedier,	  zodpovedných	  za	  výchovu	  
manažérov.	  Nemusíme	  sa	  zameriavať	  priamo	  na	  rektorov.	  Môžeme	  pozvať	  ľudí,	  ktorých	  na	  podobné	  
akcie	  bežne	  nepozývajú,	  čo	  by	  mohlo	  byť	  priestorom	  na	  vytvorenie	  kontaktov	  do	  budúcnosti	  pri	  
príležitosti	  organizovaní	  ďalších	  workshopov	  a	  konferencií.	  

Žáry	  navrhol,	  že	  v	  prípade	  nedostatku	  finančných	  prostriedkov	  je	  možnosť	  vytvoriť	  virtutálu	  akciu.	  	  

	  Zlocha	  upozornil,	  že	  by	  sme	  sa	  možno	  nemali	  obávať	  pozývať	  rektorov,	  ktorí	  by	  mali	  byť	  vizionármi.	  
Bolo	  by	  možno	  dobré	  pozvať	  ich	  a	  nepostaviť	  to	  na	  úroveň	  manažmentu,	  ale	  terciárneho	  vzdelávania.	  
Ľahšie	  sa	  pritiahnu	  média	  na	  úroveň	  rektorov	  ako	  pracovníkov	  katedier,	  preto	  by	  bolo	  vhodnejšie	  
držať	  sa	  scenára	  na	  úrovni	  rektorov.	  



Lichardus	  uzavrel	  	  	  diskusiu	  s	  tým,	  že	  sa	  urobí	  zoznam	  navrhovaných	  možností	  a	  ľudia,	  ktorí	  sa	  zapojili	  
do	  diskusie	  sa	  neskôr	  stretnú,	  aby	  sa	  pripravil	  pracovný	  plán.	  Na	  záver	  ešte	  dodal,	  že	  treba	  udržiavať	  
kontakt	  s	  Veľvyslanectvom	  USA.	  	  Dr.	  Winston	  Addis,	  ktorý	  sa	  pred	  pár	  dňami	  vrátildo	  USA	  	  po	  
trojmesačnom	  pôsobení	  na	  VŠM	  	  	  poslal	  ďakovný	  e-‐mail	  pričom	  uvažuje	  o	  tom,	  že	  by	  si	  rovnaký	  
pobyt	  zopakoval.	  Informoval	  aj	  o	  tom,	  že	  navštívil	  kultúrneho	  atašé	  na	  americkom	  veľvyslanectve,	  
ktorý	  prejavil	  záujem	  o	  vývoj	  na	  našej	  škole.	  

Uznesenie	  1	  
Rektor	  zvolá	  zasadnutie	  „steering	  committee“	  (Rebro,	  Zlocha,	  Lichardus)	  na	  definitívne	  rozhodnutie	  
o	  spôsobe	  oslavy	  10.	  výročia	  VŠM.	  
Termín:	  September	  2009	  	  
Zodpovedný:	  rektor.	  
	  
Ad.	  5	  a	  6a	  13)	  	  

Správa	  o	  návšteve	  SR	  na	  CityU	  v	  Bellevue:	  

Rebro	  informoval,	  že	  spoločné	  zasadnutie	  Správnych	  rád	  CityU	  of	  Seattle	  a	  VŠM	  ,	  ktorého	  sa	  zúčastnil	  
spolu	  s	  Lichardusom,	  Zlochom	  a	  tromi	  členmi	  SR,	  bolo	  historicky	  vôbec	  prvé	  od	  vzniku	  VŠM.	  Aj	  
vyriešením	  ekonomického	  problému	  výšky	  VŠM	  poplatku	  CityU	  sa	  	  vzťahy	  upevnili	  a	  VŠM	  bola	  
formálne	  	  verejne	  ocenená	  udelením	  čestnej	  písomnj	  rezolúcie	  .	  Toto	  ocenenie	  bolo	  odovzdané	  na	  
promócii	  CityU	  v	  Seattli	  všetkým	  prítomným	  členom	  SR	  VŠM.	  Prezident	  Gorsuch	  podpísal	  zmluvu	  	  	  
CityU	  s	  VŠM	  na	  ďalších	  5	  rokov,	  čo	  je	  zárukou	  	  	  pokračovania	  pozitívneho	  vývoja	  vzájomných	  vzťahov.	  
Na	  CityU	  sa	  aktivoval	  systém	  internej	  mobility	  v	  rámci	  pobočiek	  CityU,	  pričom	  Slovensko	  vystupuje	  vo	  
funkcii	  HQ.	  Študenti	  v	  programe	  CityU	  majú	  možnosť	  študovať	  na	  akejkoľvek	  inej	  pobočke	  CityU	  na	  
jeden	  trimester.	  Najväčší	  záujem	  o	  túto	  mobilitu	  prejavujú	  študenti	  zo	  Slovenska	  a	  Bulharska.	  
Obzvlášť	  veľký	  záujem	  je	  o	  Seattle.	  V	  súčasnosti	  vypracúvame	  nový	  systém,	  ktorý	  nám	  umožní	  	  aby	  
sme	  po	  ekonomickej	  stránke	  neboli	  stratoví.	  	  	  V	  Bellevue	  sa	  ponúkajú	  štipendia	  vo	  výške	  35%	  
školného	  pre	  ľudí,	  ktorí	  prišli	  o	  zamestnanie.	  Ďalším	  krokom	  vpred	  by	  mohlo	  byť	  získanie	  nových	  
priestorov	  pre	  CityU	  vrátane	  ubytovacích	  možností.	  	  

Lichardus	  vyzval	  Rebru,	  aby	  zároveň	  referoval	  aj	  k	  bodu	  13.	  o	  účasti	  CityU	  na	  NAFSE	  .	  

Rebro	  	  informoval,	  že	  sa	  jedná	  o	  veľtrh	  zameraný	  najmä	  na	  štúdium	  v	  zahraničí.	  Zúčastňujú	  sa	  ho	  
školy	  z	  celého	  sveta.	  Je	  to	  organizované	  na	  americkej	  pôde.	  Význam	  konferencie	  je	  	  dôležitý,	  obzvlášť	  
v	  zmysle	  zviditelnenia	  škôl	  a	  organizácií,	  prípadne	  agentúry.	  Súčasťou	  veľtrhu	  sú	  aj	  rôzne	  workshopy.	  	  
Hlavným	  hosťom	  veľtrhu	  bol	  pán	  Muhammad	  Yunus,	  pôvodom	  z	  Bangladéša,	  ktorý	  hovoril	  o	  tom,	  že	  
sociálne	  cítenie	  by	  malo	  fungovať	  aj	  v	  biznise,	  pričom	  tvrdí,	  že	  je	  možné	  podnikať	  tak,	  že	  sa	  nepočíta	  	  
zisk,	  ale	  koľkým	  ľuďom	  sa	  umožnilo	  zlepšiť	  ich	  životné	  podmienky.	  	  Čo	  je	  však	  zásadným	  problémom,	  
že	  školy,	  ktoré	  sa	  na	  veľtrhu	  prezentujú	  sú	  v	  drvivej	  miere	  zastrešené	  	  nejakou	  krajinou	  alebo	  
provinciou.	  Slovensko	  tam,	  žiaľ,	  žiadne	  takéto	  zastúpenie	  nemá.	  Je	  to	  v	  každom	  prípade	  vhodná	  
prezentácie	  nielen	  školy,	  ale	  aj	  krajiny.	  
Určite	  budeme	  vyhodnocovať	  aký	  prínos	  má	  celá	  akcia	  a	  či	  to	  má	  význam	  sa	  aj	  naďalej	  zúčastňovať	  sa	  
tohto	  veľtrhu.	  	  

Ferenčíková	  podotkla,	  že	  až	  tak	  veľmi	  neprekáža,	  že	  Slovensko	  tam	  nebolo	  prezentované	  vacerými	  
školami.	  Dôležitá	  je	  najmä	  konkrétna	  spolupráca	  s	  inými	  školami.	  Záujem	  o	  študijné	  pobyty	  
mimo	  USA	  majú	  obzvlášť	  študenti,	  ktorých	  rodina	  má	  korene	  v	  Európe.	  	  

	  VR	  vzala	  obidve	  správy	  na	  vedomie.	  



Ad.	  7)	  

Komplexná	  akreditácia:	  

Lichardus	  vyzdvihol	  mimoriadne	  úsilie	  vložené	  	  do	  príprav	  na	  akreditáciu.	  Popri	  pracovníkoch,	  ktorí	  sa	  
zúčastnili	  príprav	  dokumentov,	  t.j.	  Zlocha,	  Hvorecký,	  Hekelová,	  Valašíková,	  Lichardus,	  	  vyzdvihol	  	  
pomoc	  	  prof.	  Ferenčíkovej,	  pri	  	  získavaní	  garanta	  pre	  program	  Bc.	  PM.	  Konštatoval	  menenie	  kritérii	  	  
hodnotenia	  školy	  v	  priebehu	  akreditácie,	  s	  čím	  sa	  bolo	  treba	  vysporiadať.	  Najvážnejším	  problémom	  
bolo,	  že	  sa	  na	  poslednú	  chvíľu	  vyžadovali	  	  garanti	  nie	  pre	  školu,	  ale	  pre	  obidve	  pobočky	  –	  BA	  a	  TN.	  	  

Prof.Kelemen	  zostáva	  garantom	  oboch	  stupňov	  programu	  ZM	  pre	  Bratislavu.	  Pre	  TN	  t.č.	  garanta	  
nemáme.	  Predpokladá	  sa	  menovanie	  prof.	  Hvoreckého	  po	  	  ukončení	  inaugurácie	  v	  septembri	  2009.	  
Garantkou	  pre	  prvý	  stupeň	  programu	  PM	  v	  BA	  je	  doc.	  Hansenová	  a	  pre	  TN	  doc.	  Workie.	  

Na	  záver	  opätovne	  poďakoval	  všetkým	  zainteresovaným	  za	  úspešné	  zvládnutie	  akreditácie.	  

VR	  vzala	  správu	  na	  vedomie.	  

Ad.	  8)	  	  

Študentský	  dotazník:	  

Zlocha	  informoval,	  že	  v	  období	  29.	  apríl	  –	  12.	  máj	  bol	  študentom	  k	  dispozícii	  dotazník	  hodnotiaci	  ich	  
spokojnosť	  so	  štúdiom	  na	  VŠM,	  ktorý	  bol	  vypracovaný	  na	  základe	  vzoru	  z	  USA.	  Ten	  zahŕňal	  aj	  ostatné	  
pobočky.	  	  	  Tento	  dotazník	  bol	  následne	  upravený	  podľa	  našej	  potreby.	  Je	  vypracovaná	  správa	  aj	  
s	  podrobnými	  výsledkami.	  	  87%	  študentov	  z	  celkového	  počtu	  vyše	  500	  respondentov	  hodnotilo	  
štúdium	  na	  VŠM-‐CityU	  pozitívne.	  

Šestáková	  	  sa	  dodatočne	  chcela	  vyjadriť	  k	  informácii	  o	  výsledkoch	  dotazníka	  študentov.	  Informovala	  
sa,	  či	  vieme	  aké	  je	  %	  zastúpenie	  jednotlivých	  	  respondetov	  s	  ohľadom	  na	  programy.	  	  

Zlocha	  uviedol,	  že	  sme	  nesledovali	  podľa	  jednotlivých	  programov.	  Boli	  to	  všetky	  programy	  a	  dotazník	  
bol	  zameraný	  na	  školu	  ako	  takú.	  Chceme	  túto	  anketu	  opakovať	  každý	  rok	  a	  sledovať	  zmeny.	  Môžeme	  
pouvažovať	  aj	  nad	  rozlíšením	  podľa	  jednotlivých	  programov.	  	  

Ferenčíková	  uviedla,	  že	  je	  to	  veľmi	  pozitívny	  ohlas	  a	  tento	  výsledok,	  teda	  pozitívne	  informácie	  na	  
adresu	  školy,	  je	  potrebné	  uložiť	  na	  web.	  Podotkla,	  že	  agentúra	  ARRA	  robí	  rôzne	  hodnotenia	  a	  možno	  
by	  nebolo	  zlé	  navrhnúť	  im,	  aby	  urobili	  podobný	  dotazník	  aj	  na	  iných	  školách.	  	  

Zlocha	  informoval,	  že	  táto	  informácia	  na	  webe	  je.	  Je	  ako	  prvá	  v	  novinkách,	  čo	  by	  malo	  byť	  dostatočne	  
silné	  zobrazenie.	  	  

Ferenčíková	  navrhuje	  zvážiť	  niečo	  dynamickejšie.	  Najmä	  s	  ohľadom	  na	  	  vek	  potenciálnych	  študentov,	  
ktorí	  web	  navštevujú.	  	  

Podrobný	  výsledok	  prieskumu	  	  	  je	  uverejnený	  aj	  na	  web	  stránke	  školy.	  	  

VR	  vzala	  správu	  na	  vedomie.	  

Ad.	  9)	  

Študijné	  oddelenie:	  

Valašíková	  opakovane	  konštatovala,	  že	  systém	  registrácií,	  ktorý	  využíva	  študijné	  oddelenie,	  je	  
v	  mnohých	  ohľadoch	  nevyhovujúci.	  Pracovníci	  musia	  overiť	  veľmi	  veľa	  vstupných	  informácií	  pred	  tým	  



ako	  študenta	  zaregistrujú.	  Toto	  ústi	  do	  možných	  chýb	  a	  nie	  príliš	  priateľského	  správania	  na	  oboch	  
stranách.	  Preto	  sa	  hľadali	  možnosť	  zlepšiť	  systém	  registrácii.	  Systém,	  ktorý	  nám	  navrhuje	  pán	  
Demovič	  vyhovuje	  našim	  podmienkam.	  	  	  Ako	  náš	  bývalý	  študent	  pozná	  dobre	  podmienky	  štúdia	  a	  vie	  
tieto	  poznatky	  využiť	  v	  náš	  prospech.	  	  	  Predbežný	  návrh	  štruktúry	  a	  dizajnu	  je	  už	  urobený.	  Zatiaľ	  
nevieme,	  či	  budeme	  schopní	  spustiť	  systém	  už	  od	  septembra,	  ale	  otestovali	  by	  sme	  to	  najskôr	  na	  
menších	  skupinách	  študentov	  (MBA,	  Mgr.)	  a	  uvidíme	  ako	  to	  bude	  fungovať.	  Prosí	  o	  trpezlivosť	  
a	  spoluprácu	  aj	  zo	  strany	  učiteľov.	  

Žáry	  sa	  informoval,	  či	  budú	  mať	  aj	  učitelia	  prístup	  k	  tejto	  databáze?	  

Valašíková	  uviedla,	  že	  prístup	  k	  informáciám	  pre	  akademikov	  bude	  len	  v	  rozsahu	  zoznamov	  
študentov	  zaregistrovaných	  na	  ich	  predmety.	  	  

Žáry	  sa	  ďalej	  informoval,	  či	  budú	  fungovať	  distribučné	  e-‐maily?	  	  Kelemen	  sa	  rovnako	  prihovára	  za	  
distribučné	  adresáre.	  

Valašíková	  uviedla,	  že	  môžeme	  overiť	  ako	  by	  sa	  to	  dalo	  zapracovať.	  

Zlocha	  informoval,	  že	  vstupné	  informácie	  naďalej	  zbierame.	  Do	  špecifikácie	  zadania	  sme	  určili	  
kľúčové	  osoby,	  ktoré	  sú	  zodpovedné	  za	  oddelenia.	  Ak	  sú	  nejaké	  ďalšie	  požiadavky,	  je	  potrebné	  ich	  
predniesť.	  

	  Bušíková	  informovala,	  že	  od	  jesenného	  trimestra	  by	  sa	  asi	  používali	  oba	  systémy.	  

Zlocha	  uviedol,	  že	  z	  hľadiska	  zmluvy	  je	  Demovič	  viazaný	  termínami.	  Do	  konca	  augusta	  musí	  byť	  
pripravená	  beta	  verzia,	  ktorá	  sa	  bude	  pripomienkovať	  a	  je	  na	  nás	  ako	  ju	  budeme	  implementovať.	  

VR	  vzala	  informáciu	  s	  uspokojením	  na	  vedomie	  	  

	  

Ad.	  10)	  

Štatút	  knižnice:	  

Lichardus	  informoval,	  že	  sa	  vypracoval	  nový	  štatút	  knižnice	  na	  základe	  ktorého	  bola	  vymenovaná	  
riaditeľka	  pre	  knižnicu	  VŠM	  pani	  Lucia	  Baginová.	  Pobočku	  v	  Bratislave	  povedie	  pani	  Dagmar	  	  
Barčáková.	  	  Za	  činnosť	  knižnice	  zodpovedá	  riaditeľka	  rektorovi	  VŠM	  a	  dekanovi	  CityU	  s	  ktorým	  rektor	  
koordinuje	  svoju	  činnosť	  	  	  

Baginová	  informovala,	  že	  štatút	  bol	  vypracovaný	  na	  základe	  výzvy	  metodického	  centra	  slovenskej	  
univerzitnej	  knižnice,	  aby	  sme	  mohli	  byť	  zaradený	  do	  zoznamu	  knižníc	  ministerstva	  kultúry.	  	  	  
S	  ohľadom	  k	  poslednému	  zápisu	  z	  operatívnej	  porady	  v	  BA	  otvorila	  otázku	  knižničného	  poriadku	  
a	  otázky	  vypožičiavania	  knižných	  titulov	  počas	  letných	  prázdnin.	  Pravidlo	  je,	  že	  študenti	  si	  môžu	  
zapožičať	  knižky	  len	  ak	  majú	  uhradené	  školné	  na	  ďalší	  trimester.	  	  	  

	  Rebro	  navrhol	  presunúť	  menovanie	  	  riaditeľky	  knižnice	  z	  predsedu	  SR	  na	  rektora.	  	  	  
Zmena	  v	  menovaní	  riaditeľky	  knižnice	  bola	  schválená.	  	  

Lichardus	  na	  záver	  poďakoval	  všetkým	  zainteresovaným	  a	  vyzdvihol	  efektívnu	  komunikáciu	  
a	  spoluprácu	  s	  knižnicou.	  

VR	  vzala	  	  informáciu	  s	  uspkojením	  na	  vedomie	  

	  



Ad.	  11)	  

ERASMUS:	  

Hvorecký	  	  	  vyzdvihol	  najmä	  organizovanie	  už	  druhého	  ročníka	  medzinárodnej	  Letnej	  školy	  na	  tému	  
„Knowledge	  management“.	  	  Zdá	  sa,	  že	  bude	  rovnako	  úspešná	  ako	  minulý	  rok.	  	  Uviedol,	  že	  termín	  na	  
koniec	  júna	  a	  začiatok	  júla	  je	  síce	  nešťastne	  nastavený,	  ale	  nedá	  sa	  moc	  posúvať.	  	  
Informoval,	  že	  v	  rámci	  letnej	  školy	  bude	  realizovaný	  ďalší	  ročník	  workshopu	  Znalostný	  Manažment.	  
Počítame	  s	  účasťou	  15	  zahraničných	  a	  4	  našich	  študentov.	  	  

Mičkovicová	  informovala,	  že	  sa	  zlepšujú	  	  aj	  mobility	  študentov	  smerom	  von.	  Na	  tento	  akademický	  rok	  
sme	  získali	  grant	  niečo	  nad	  20tis.eur.	  Z	  toho	  vieme	  umiestniť	  8	  študentov	  na	  obdobie	  2	  trimestrov.	  
Bolo	  by	  vhodné	  nájsť	  ďalších	  partnerov	  a	  takých,	  ktorý	  by	  vyhovovali	  našim	  podmienkam.	  Okrem	  
mobility	  študentov	  tento	  grant	  zahŕňa	  aj	  mobilitu	  učiteľov.	  Vycestovali	  zatiaľ	  4	  učitelia	  a	  zrealizovalo	  
sa	  jedno	  školenie.	  Budúci	  rok	  bude	  krátený	  najmä	  v	  oblasti	  mobility	  učiteľov	  z	  dôvodu	  nenaplnenia	  
počtov	  v	  predchádzajúcom	  akademickom	  roku.	  	  

Hvorecký	  upozornil,	  že	  posielať	  môžeme	  len	  učiteľov,	  ktorí	  sú	  občanmi	  EÚ	  alebo	  majú	  minimálne	  
trvalý	  pobyt	  na	  Slovensku.	  	  

Lichardus	  sa	  všetkým	  zainteresovaným	  poďakoval	  za	  	  organizáciu	  program	  ERASMUS	  na	  VŠM.	  

VR	  vzala	  informáciu	  na	  vedomie.	  

Ad.	  12)	  

CELIUS	  a	  APTECH:	  

Hvorecký	  stručne	  informoval	  o	  projekte	  CELIUS	  do	  ktorého	  sme	  sa	  zapojili.	  Koordinátorom	  projektu	  
je	  Univerzita	  Tomáša	  Baťu	  v	  Zlíne.	  Ide	  o	  projekt	  na	  tému	  e-‐learning.	  	  Výsledok	  schvaľovania	  projektu	  
by	  mal	  byť	  známy	  koncom	  júla,	  začiatkom	  augusta.	  	  Na	  záver	  Hvorecký	  poďakoval	  	  Ing.	  Gajdošovej,	  
ekonomickému	  oddeleniu	  aj	  Dr.	  Rebrovi	  za	  účinnú	  spoluprácu.	  	  

Zlocha	  informoval	  o	  projekte	  APTECH.	  Uviedol,	  že	  americká	  CityU	  podpísala	  zmluvu	  s	  indickou	  
spoločnosťou,	  ktorá	  je	  dvojkou	  na	  domácom	  trhu	  v	  udeľovaní	  certifikátov,	  v	  oblasti	  IT	  vzdelávania.	  
Sami	  nemajú	  možnosť	  udelovať	  akademické	  tituly	  a	  preto	  spolupracujú	  s	  dvoma	  ďalšími	  univerzitami.	  
Rozhodli	  sa	  preto	  nadviazať	  spoluprácu	  aj	  s	  našou	  školou	  a	  umožniť	  tak	  držiteľom	  certifikátov	  
dokončiť	  si	  bakalárske	  vzdelanie	  a	  získať	  americký	  diplom.	  Aj	  s	  ohľadom	  na	  výšku	  školného	  sa	  budú	  
ich	  študenti	  registrovať	  cez	  Slovensko.	  Štúdium	  bude	  prebiehať	  externou	  formou	  a	  bude	  sa	  využívať	  
platforma	  blackboard.	  Prví	  študenti	  by	  sa	  mali	  registrovať	  od	  začiatku	  nového	  akademickkého	  roku.	  

	  VR	  vzala	  informáciu	  s	  uznaním	  na	  vedomie.	  

Ad.	  14)	  

ATINER:	  	  

Hvorecký	  	  	  informoval	  o	  svojej	  účasti	  na	  konferencii	  ATINER	  .	  Išlo	  o	  pedagogickú	  konferenciu	  
o	  súčasnom	  vysokoškolskom	  štúdiu	  zameranú	  aj	  na	  oblasť	  znalostný	  manažement,	  organizovanú	  v	  
Aténach.	  V	  rámci	  konferencie	  referoval	  o	  našich	  programoch	  a	  najmä	  o	  projekte	  letná	  škola,	  ktorej	  
témou	  je	  znalostný	  manažment.	  Na	  konferencii	  odznelo	  veľké	  množstvo	  zaujímavých	  príspevkov	  
a	  informácií,	  z	  ktorých	  sa	  budú	  zhotovovať	  monotematické	  zborníky.	  	  

	  VR	  vzala	  správu	  na	  vedomie	  a	  odporúčala	  zúčastňovať	  sa	  pravidelne	  na	  konferenci	  ATINER.	  



Ad.	  15)	  

Letné	  aktivity:	  

Bušíková	  informovala,	  že	  na	  letné	  obdobie	  je	  naplánovaných	  niekoľko	  projektov	  .	  V	  súčasnej	  dobe	  
prebieha	  letná	  škola,	  ktorej	  sa	  účastnia	  viacerí	  naši	  lektori.	  Okrem	  toho	  plánujeme	  v	  priebehu	  letných	  
mesiacov	  otvárať	  kurzy	  anglickej	  konverzácie	  pre	  verejnosť.	  Rovnako	  sa	  plánuje	  spustiť	  aj	  online	  
vyučovanie	  anglického	  jazyka	  pre	  študentov	  Bc.	  programu	  v	  slovenčine.	  Učitelia	  budú	  počas	  leta	  
pracovať	  na	  aktualizácii	  sylabov	  a	  obnove	  štátnicových	  otázok.	  Plánujeme	  robiť	  nejaké	  úpravy	  aj	  
v	  BSBA	  predmetoch.	  Okrem	  iného	  plánujeme	  zrealizovať	  školenie	  pre	  učiteľov	  v	  programe	  ORACLE.	  	  

Lichardus	  ocenil	  iniciatívu	  R.	  Rossela	  pokiaľ	  ide	  o	  zavedenie	  programu	  ORACLE	  do	  procesu	  vyučovania	  	  
a	  s	  tým	  suvisiacim	  školením	  pre	  vyučujúcich.	  	  	  

Hackett	  doplnila,	  že	  veľa	  už	  spomínaných	  projektov	  je	  spoločných	  aj	  pre	  Trenčín.	  Obzvlášť	  pokiaľ	  ide	  
o	  sylaby	  a	  štátnicové	  otázky.	  Ďalej	  uviedla,	  že	  sa	  snažíme	  maximálne	  zosúladiť	  BSBA	  program	  so	  
slovenskou	  verziou	  Bc.	  programu.	  Rovnako	  ako	  v	  BA	  bude	  aj	  v	  TN	  počas	  leta	  prebiehať	  online	  výučba	  
anglického	  jazyka	  pre	  študentov	  Bc.	  programov,	  ktorí	  študujú	  v	  slovenčine.	  Plánuje	  sa	  realizácia	  
školení	  v	  oblasti	  informačných	  systémov	  pre	  akademikov.	  Učitelia	  prejavili	  záujem	  o	  školenie	  systému	  
blackboard.	  V	  mene	  Gajdošovej	  by	  rada	  informovala,	  že	  počas	  leta	  sa	  plánuje	  rekonštrukcia	  podláh	  
v	  priestoroch	  školy	  v	  TN.	  

Balšanová	  K.	  informovala,	  že	  počas	  leta	  budeme	  hosťovať	  študentov	  z	  Mexika.	  Absolvujú	  u	  nás	  
3týždňový	  letný	  program,	  pričom	  okrem	  štúdia	  marketingu	  je	  pre	  nich	  pripravený	  aj	  kultúrny	  
program.	  	  

VR	  vzala	  informáciu	  s	  uznaním	  na	  vedomie.	  	  	  

Ad.	  16)	  

Hosťujúci	  učiteľ:	  

Lichardus	  predniesol	  členom	  VR	  návrh	  na	  udelenie	  	  ad	  hoc	  titulu	  hosťujúci	  učiteľ	  	  Dr.	  Raije	  Halonen	  
z	  University	  of	  Applied	  Sciences	  	  vo	  Fínsku,	  lebo	  titul	  hosťujúci	  docent	  už	  nie	  je	  zahrnutý	  v	  poslednej	  
novele	  VŠ	  zákona.	  Podotkol,	  že	  zatiaľ	  bola	  na	  našej	  škole	  udelená	  len	  jedna	  vedecko-‐pedagogická	  
hodnosť	  hosťujúceho	  docenta	  a	  to	  Dr.	  Petrovi	  Budinskému	  z	  partnerskej	  školy	  v	  Prahe.	  Dr.	  Halonen	  
s	  nami	  už	  dlhšiu	  dobu	  spolupracuje	  a	  rada	  by	  túto	  spoluprácu	  rozšírila	  aj	  o	  aktívnu	  výučbu	  formou	  
online.	  

Hvorecký	  informoval,	  že	  dr.	  Halonen	  sa	  minulý	  rok	  zúčastnila	  projektu	  letná	  škola.	  V	  súčasnej	  dobe	  
pôsobí	  v	  Írsku.	  Okrem	  vedenia	  online	  kurzov	  pre	  našich	  študentov	  prejavila	  záujem	  aj	  o	  prevzatie	  
patronátu	  na	  diplomantmi.	  Pôsobiť	  bude	  len	  ako	  externista.	  Vo	  februári	  mala	  na	  VŠM	  úspešnú	  „guest	  
lecture“.	  	  	  	  
Naša	  predstava	  je	  momentálne	  taká,	  že	  by	  mala	  úväzok	  na	  predbežne	  2roky.	  

Zároveň	  vzhľadom	  na	  kladné	  vyjadrenie	  sa	  všetkých	  členov	  VR,	  až	  na	  Bušíkovú,	  ktorá	  sa	  zdržala	  
hlasovania,	  konštatoval,	  že	  návrh	  na	  zaradenie	  dr.	  Halonen	  medzi	  učiteľov	  VŠM	  bolo	  schválené.	  	  

	  

	  

	  



Ad.	  17)	  

Rôzne:	  

Baginová	  poskytla	  členom	  VR	  informácie	  ohľadom	  registra	  diplomových	  a	  záverečných	  prác	  ako	  aj	  
Národného	  	  informačného	  systému	  podpory	  výskumu	  a	  vývoja,	  zo	  seminára	  akademických	  knižníc	  v	  
Žiline,	  zo	  dňa	  16.6.2009.	  

1.	  Register	  záverečných	  a	  diplomových	  prác:	  

-‐	  študent	  sa	  bude	  považovať	  za	  absolventa,	  ak	  aj	  jeho	  záverečná	  práca	  prejde	  úspešne	  kontrolou	  na	  
plagiátorstvo	  v	  CRZP	  (centrálnom	  registri	  záverečných	  prác)	  
-‐	  školy	  si	  musia	  navrhnúť	  smernicu	  a	  tiež	  bude	  treba	  prispôsobiť	  licenčnú	  zmluvu	  medzi	  školou	  a	  
študentom	  
-‐	  uploadovať	  práce	  by	  mali	  samotní	  študenti,	  dokonca	  si	  ich	  budú	  môcť	  anonymne	  otestovať	  na	  
stránke	  	  www.crepc.sk/crzp	  
-‐	  finančná	  spoluúčasť	  súkromných	  škôl	  nebola	  doriešená	  a	  dohoda	  zostáva	  na	  rektoroch,	  resp.	  
prorektoroch	  pre	  pedagogiku	  a	  Ministerstvom	  školstva	  (prof.	  Schlosser	  z	  ministerstva	  pozve	  
začiatkom	  júla	  prorektorov	  pre	  pedagogiku	  na	  spoločné	  rokovanie)	  

	  2.	  Prezentácia	  NISPEZ	  (Národný	  informačný	  systém	  podpory	  výskumu	  a	  vývoja)	  

-‐	  ide	  o	  volný	  prístup	  do	  16	  databáz	  elektronických	  zdrojov	  z	  rôznych	  vedných	  odborov,	  financovaných	  
z	  Európskeho	  fondu	  regionálneho	  rozvoja	  
-‐	  súkromné	  inštitúcie	  sú	  odmietnuté	  správcami	  autorských	  práv,	  a	  preto	  aj	  naša	  škola	  nie	  je	  zahrnutá	  
do	  tohto	  projektu	  
-‐	  riešením	  pre	  nás	  by	  mohol	  byť	  prístup	  cez	  CVTI	  (Centrum	  vedecko-‐technických	  informácií	  SR),	  kde	  je	  
možnosť	  pre	  každého	  jednotlivca	  prihlásiť	  sa	  individuálne	  a	  tento	  vzdialený	  prístup	  stojí	  1.65€	  na	  rok.	  
Bolo	  by	  to	  zaujímavé	  jednak	  pre	  našich	  pedagógov	  (napr.	  publikujúcich,	  keďže	  sú	  tam	  aj	  2	  
scientrometrické	  databázy	  s	  citáciami),	  ale	  aj	  pre	  študentov	  (napr.	  pokiaľ	  študujú	  diaľkovo	  v	  
slovenskom	  programe	  a	  nemajú	  prístup	  na	  online	  databázy)	  
http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=614&lang=sk#registracia	  

	  
Zlocha	  informoval	  o	  zmenách,	  ktoré	  nastali	  v	  sekcii	  MŠ,	  v	  oblasti	  štrukturálnych	  fondov.	  
V	  predchádzajúcich	  výzvach	  sme	  ako	  súkromná	  škola	  nemali	  možnosť	  podávať	  projekty	  a	  žiadať	  
o	  finančné	  zdroje.	  Pri	  novej	  výzve	  už	  boli	  súkromné	  VŠ	  zaradené	  ako	  oprávnení	  žiadatelia.	  Uviedol,	  že	  
absolvoval	  aj	  seminár,	  kde	  sme	  získali	  podrobnejšie	  informácie	  o	  aktuálnej	  výzve.	  Vyzerá	  to	  tak,	  že	  sa	  
nám	  naskytuje	  vhodná	  príležitosť	  podať	  na	  schválenie	  projekt.	  	  
Informoval,	  že	  s	  Dr.W.	  Addisom	  sa	  vypracovala	  žiadosť	  o	  grant	  na	  USAID.	  Ide	  o	  agentúru,	  ktorá	  
umožňuje	  stavbu	  a	  rekonštrukcie	  budov	  v	  zahraničí.	  Požiadali	  sme	  o	  príspevok	  na	  opravu	  budovy	  
v	  TN.	  

Lichardus	  podotkol,	  že	  by	  bolo	  vhodné	  určiť	  zodpovedné	  osoby,	  ktoré	  budu	  tieto	  projekty	  riešiť.	  
V	  tomto	  prípade	  by	  bolo	  vhodné,	  aby	  to	  boli	  kolegovia	  Hvorecký	  a	  Zlocha.	  	  

Zlocha	  uviedol,	  že	  keď	  už	  sa	  pre	  nás	  otvorili	  možnosti,	  treba	  v	  každom	  prípade	  zvážiť	  ako	  to	  využiť.	  	  

Lichardus	  konštatoval,	  že	  po	  dlhých	  diskusiách	  a	  boji	  o	  to,	  aby	  súkromné	  VŠ	  boli	  zapojené	  do	  týchto	  
projektov	  	  by	  bolo	  vhodné,	  aby	  sme	  sa	  zapojili	  a	  v	  maximálnej	  miere	  to	  využili	  

	  



Uznesenie	  2	  

VR	  odporúča	  aby	  sa	  zabezpečil	  pre	  knižnicu	  a	  pre	  ďalších	  záujemcov	  prístup	  do	  uvedených	  databáz.	  
Zodpovedná:	  Baginová	  
Termín:	  priebežne	  
	  
Uznesenie	  3:	  
VR	  odporúča	  využitie	  zmien	  v	  prístupe	  k	  štrukturálnym	  fondom	  v	  prospech	  VŠM.	  
Zodpovední:	  Zlocha	  a	  Hvorecký	  
Termín:	  priebežne.	  
.	  	  

Lichardus	  ukončil	  zasadnutie	  VR	  a	  pozval	  všetkých	  prítomných	  členov	  a	  hostí	  na	  obed.	  	  

	  

Zapísala:	  K.Balšanová	  
Zredigoval	  a	  schválil:	  B.Lichardus	  
03.08.2009	  


