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V   súlade  so  znením  § 47, písm. i) zákona  č. 131/2002  Z. z.  o  vysokých  školách  a  

o   zmene a  doplnení  niektorých  zákonov  Vám  Akademický  senát  Vysokej školy ekonómie 

a manažmentu v Bratislave (ďalej len „senát“) predkladá správu o svojej činnosti za 

akademický rok 2021/2022. 

V hodnotenom roku 2022 boli rokovania senátu zamerané na posudzovanie vnútorných 

predpisov VŠEM, ktoré tvoria súčasť vnútorného systému kvality VŠEM, na voľby zástupcov 

študentov VŠEM v Bratislave v ŠRVŠ, na zaujímanie stanovísk k návrhom uznesení 

Predsedníctva RVŠ SR, ako aj na hodnotenie účasti zástupcu senátu na rokovaniach 

predsedníctva RVŠ SR a napokon na doplňujúce voľby členov senátu za jeho študentskú časť. 

Uvedené aktivity sa uskutočňovali v súlade s platným Rokovacím a Volebným 

poriadkom AS VSEM v Bratislave.  

V personálnej oblasti senát pracoval zložení 14 členov z toho : 

Predseda AS: doc. Ing. Stanislav Filip, PhD. 

Predsedníctvo AS: 

• Predseda AS: doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.        1. funkčné obdobie, učiteľ, 

• Podpredseda AS:  prof. Dr. Mykola Sidák, DrSc. 1.funkčné obdobie, učiteľ,  

• podpredseda AS:  Mgr. Anna Pagáčová                1. funkčné obdobie, neučiteľ 

• členka AS :          Dominika Krčeková                   2. funkčné obdobie, študent, 

• tajomníčka AS:    PhDr. Agnesa Víghová, PhD.    3. funkčné obdobie, učiteľ 

 

Členovia AS: 

- zamestnanecká časť, učitelia: 

o  prof. Ing. Judita Táncošová, CSc.  1. funkčné obdobie 

o  prof. Ing. Nora Štangová, CSc.   1. funkčné obdobie 

o  Ing. Nina Baculíková, PhD.    1. funkčné obdobie 

o  Ing. Marián Kováč, PhD.    2. funkčné obdobie 

o  PhDr. Agnesa Víghová, PhD.        3. funkčné obdobie            

 

- Zamestnanecká časť, neučitelia: 

o  Mgr. Peter Ivanovič     1. funkčné obdobie 

o  PhDr. Lucia Balajová   1. funkčné obdobie 

 

- študentská časť: 

o  Bc. Katarína Bulíková   2. st. MMSP denná forma  3. funkčné obdobie 

o  Barbora Ilíková   1. st. MMSP denná forma 1. funkčné obdobie 

o  Denis Mocko   1. st. MMSP denná forma 1. funkčné obdobie 

o Bc. Dominika Krčeková        1st. VS           denná forma 2. funkčné obdobie,  



Senát v sledovanom období zasadal desať krát, z toho sedem krát riadne v plánovanom termíne 

a raz mimoriadne a tri krát posudzoval a schvaľoval návrhy vnútorných predpisov VŠEM 

formou per rollam.  

 

Dňa 12. 4. 2022  na návrh rektora odvolal členov Vedeckej rady VŠEM za funkčné obdobie 

2015 – 2021 a schválil návrh na vymenovanie členov Vedeckej rady VŠEM na obdobie rokov 

2022 – 2026. 

 

Dňa 26. 5. 2022  sa uskutočnilo zasadnutie AS. AS prerokoval a schváli predložené vnútorné 

predpisy: 

• Výročnú správu VŠEM za rok 2021 

• Organizačnú štruktúru VŠEM 

• Organizačný poriadok VŠEM 

 

Dňa 1. 6. 2022  sa uskutočnilo zasadnutie AS. AS prerokoval a schválil: 

• Návrh na odvolanie prorektorov  v dôsledku ukončenia funkčného obdobia 

• Návrh na vymenovanie prorektorov na funkčné obdobie štyroch rokov od 2. 6. 2022 

 

Dňa 15. 7. 2022 sa uskutočnilo zasadnutie Formou per rollam: 

AS. AS prerokoval a schváli predložené vnútorné predpisy: 

- Návrh smernice o rigoróznom konaní na VŠEM v Bratislave 

- Návrh Smernice o organizácii doktorandského štúdia na VŠEM 

 

Dňa 4. 8. 2022 prerokoval a schválil Formou per rollam: 

- Návrh Smernice č. 06/2022 Vnútorný systém zabezpečovania kvality  vzdelávania na 

VŠEM v Bratislave 

- Návrh Smernice č. 07/2022 Pravidlá riadenia domácich a medzinárodných 

vedeckovýskumných, rozvojových a iných projektov na VŠEM v Bratislave 

- Návrh Smernice č. 08/2022  Smernica o priraďovaní  učiteľov na zabezpečovanie 

študijných programov 

- Návrh Vnútorného predpisu č. 09/2022 Etický kódex VŠEM v Bratislave 

- Návrh Vnútorného predpisu č. 10/2022 Štatút komisie pre vedeckú etiku a akademickú 

integritu VŠEM v Bratislave 

 

Dňa 17. 8. 2022.  sa uskutočnilo zasadnutie AS Formou per rollam. AS prerokoval a schváli 

predložené vnútorné predpisy: 

• č. 11/2022 smernica o autorskej etike a eliminácii plagiátorstva na VŠEM v Bratislave 

• č. 12/2022 pravidlá pre definovanie pracovných povinnosti v oblasti vzdelávacej, 

publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti tvorivých zamestnancov VŠEM v Bratislave. 

• č. 13/2022 Smernica na  vytváranie, úpravu, schvaľovanie, zrušenie študijných programov 

a podávanie žiadosti o udelenie akreditácie študijných programov na  VŠEM v Bratislave.   



• č. 14/2022 kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky 

na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na vysokej škole na Vysokej škole 

ekonómie a manažmentu v Bratislave – s jednou otázkou na predkladateľa článok 9, písm. 

e).  

VP č. 15/2022 Smernica prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na Vysokú školu 

ekonómie a manažmentu v Bratislave pre Akademický rok 2023/2024. 

• VP č. 16/2022 Štatút VŠE 

 

Ku koncu  AR 2021/2022 zaniklo členstvo dvom členkám študentskej časti Mgr. Kataríne 

Bulíkovej, Bc. Dominke Krčekovej v dôsledku skončenia štúdia (čl 9, ods. 7 písm. e štatút 

VŠEMvs) a vzdaním sa funkcie Denisa Mocka (tamtiež, čl 9, ods. 7 písm. h.) 

 

Dňa 2. 11. 2022 sa v súlade s čl. 10 ods.1 Volebného poriadku AS VŠEM v Bratislave 

uskutočnili doplňujúce voľby štyroch členov študentskej časti senátu. Na základe výsledkov 

volieb boli do študentskej časti senátu zvolení: 

1. Simona Jakubčíková  1. ročník denné kombinované   

2. Mária Turčanová – 1. ročník denné prezenčné 

3. Nino Záhradník - – 1. ročník denné prezenčné 

4. Lukáš Borecký – 1. ročník prezenčné anglický študijný program 

 

Dňa 3. 11. 20221 sa uskutočnilo zasadnutie AS. AS prerokoval a schváli predložené vnútorné 

predpisy: 

• VP č. 15/2022 Smernica prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na Vysokú školu 

ekonómie a manažmentu v Bratislave pre Akademický rok 2023/2024 

• VP č. 16/2022 Štatút VŠEM v Bratislave 

• VP č. 17/2022 Študijný poriadok VŠEM v Bratislave 

 

Dňa 15. 11. 2022 sa uskutočnilo zasadnutie AS. AS prerokoval a schváli predložené vnútorné 

predpisy: 

• VP č. 24/2022 Volebný poriadok pre voľby kandidáta na funkciu rektora VŠEM         

• VP č. 25/2022 Volebný poriadok  pre voľby do AS VŠEM     

• VP č. 27/2022 Pravidlá používania insígnií a akademických obradov na VŠEM   

• VP č. 23/2022 Pravidlá pre uskutočnenie volieb do študentskej rady vysokých škôl 

na VŠEM   

• VP č. 26/2022 Štatút  Študentského parlamentu    

•  VP č. 19/2022 Smernica o vybavovaní sťažností na VŠEM  

•  VP  č. 20/2022 Smernica o rodovej rovnosti na VŠEM 

• VP č. 21/2022  Smernica o zbere, analýze a používaní informácií potrebných na 

efektívne uskutočňovanie študijného programu  a zverejňovanie informácií   

• VP č. 18/2022 Smernica na realizáciu zákona o slobodnom prístupe informácií    

• VP č. 22/2022 Smernica o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej 

činnosti a ohlasov na Vysokej škole ekonómie a manažmentu v Bratislave 

 

Dňa 13. 12. 2022 sa uskutočnilo zasadnutie AS. AS prerokoval a schváli predložené vnútorné 

predpisy: 



• č. 28/2022 Monitorovanie a hodnotenie kvality vzdelávania VŠEM v Bratislave  

• č. 29/2022 Smernica o spolupráci a externom posudzovaní vnútorného systému kvality 

VŠEM  

• č. 30/2022 Smernica o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými 

potrebami na VŠEM v Bratislave 

• č. 31/2022 Smernica o tvorbe a schvaľovaní vnútorných predpisov na VŠEM 

v Bratislave 

• č. 32/2022 Pracovný poriadok VŠEM v Bratislave 

• č. 33/2022 Smernica o prijímacom konaní na 1. a 2. stupeň štúdia na VŠEM v 

Bratislave 

• 34/2022 Smernica o záverečných prácach na VŠEM v Bratislave. 

 

Všetky zasadnutia senátu v roku 2022 boli, v zmysle zákona, verejné. O ich termínoch a 

programe rokovania bola akademická obec univerzity vopred informovaná. 

Okrem uvedených aktivít senát sa zaoberal uzneseniami a návrhmi Predsedníctva Rady 

vysokých škôl SR, ktoré boli zamerané na: 

-  posúdenie sadzobníka poplatkov za úkony Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 

školstvo,  

- podporu protestu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 

- zmeny v názvoch študijných odborov resp. návrhy na zavedenie nových 

- kritiku aktuálneho stavu financovania verejných vysokých škôl 

- kritiku k návrhu novely vysokoškolského zákona. 

Vzhľadom k tomu, že okrem uvedeného sadzobníka, sa všetky stanoviská resp. 

vyhlásenia Predsedníctva RVŠ SR  dotýkali výlučne financovaniu a činnosti verejných 

vysokých škôl AS VŠEM v Bratislave neprijímal podporné stanoviská  a v prípade výzvy 

na štrajk zaujal negatívny postoj. 

 

 

V Bratislave 13. 12. 2022 

 

        doc. Ing. Stanislav Filip, PhD. v. r.    

                         predseda AS VŠEM v Bratislave 

 


