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S P R Á V A  

o činnosti Akademického senátu Fakulty hospodárskej informatiky za rok 2020  

  

Táto výročná správa je spracovaná v zmysle § 27 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „akademický 

senát fakulty raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na 

webovom sídle verejnej vysokej školy najmenej na štyri roky“, pričom podáva základný obraz 

o rokovaní AS FHI a prerokovávaných materiáloch. Podrobnosti jednotlivých zasadaní sú zachytené 

v zápisoch zo zasadaní AS FHI. Zápisy zo zasadnutí Akademického senátu Fakulty hospodárskej 

informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave(ďalej len „AS FHI“) sa v úplnom znení nachádzajú na 

intranete FHI. Prerokované materiály sú v úplnom znení k dispozícii na intranete FHI. 

 

V roku 2020 sa uskutočnili doplňujúce voľby do študentskej časti AS FHI, preto uvedený zoznam 

členov AS FHI je vyšší ako počet členov AS FHI uvedený v štatúte. 

  

Zloženie AS FHI   
  

Predseda AS FHI:   

doc. Ing. Martin Mišút, CSc.  

 

Podpredseda AS FHI (zamestnanci):  

doc. Ing. Mária Vojtková, PhD. 

 

Podpredseda AS FHI (študenti):  

Bc. Alžbeta Režná  

 

 

Členovia ZČ AS FHI: 

Dekanát FHI EU 

Drozdová Daniela, Ing. 

Katedra aplikovanej informatiky 

Mišút Martin, doc. Ing. PhD. 

Schmidt Peter, Ing. Mgr. PhD. 

Katedra matematiky a aktuárstva 

Páleš Michal, doc. Ing. PhD. 

Sakálová Katarína, prof. RNDr. CSc. 

Šoltésová Tatiana, doc. Mgr. PhD. 

Katedra operačného výskumu a ekonometrie 

Chocholatá Michaela, doc. Ing. PhD. 

Lukáčiková Adriana, Ing. PhD. 

Pekár Juraj, prof. Mgr. PhD. 

Katedra štatistiky 

Hurbánková Ľubica, Ing. PhD. 

Sivašová Daniela, RNDr. PhD. 

Vojtková Mária, doc. Ing. PhD. 

Katedra účtovníctva a audítorstva 

Meluchová Jitka, doc. Ing. PhD. 

Tumpach Miloš, prof. Ing. PhD. 
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Členovia ŠČ AS FHI:  

Ancsin Marek, Bc. (do 26.10.2020) 

Ferenčáková Monika (od 10.12.2020) 

Manca Dávid Marek, Bc.  

Poláková Eva, Bc.  

Priekopová Daniela  

Režná Alžbeta, Bc.  

Svitková Alexandra, Bc. (do 30.6.2020) 

Viatrová Natália (od 10.12.2020) 

Záborský Peter  

 

 

Zasadnutia AS FHI   

  

V roku 2020 sa uskutočnili štyri riadne zasadnutia AS FHI. Februárové zasadnutie bolo ešte 

prezenčné v priestoroch univerzity, ostatné tri rokovania prebiehali vzhľadom na pandemickú situáciu 

on-line, a to prostredníctvom aplikácie MS Teams,. Je možné konštatovať, že aj napriek sťaženým 

podmienkam, AS FHI zodpovedne prerokoval a schválil predkladané návrhy a materiály tak, že bol  

zabezpečený kvalitný výkon všetkých požadovaných funkcií a aktivít FHI. 

  

ZASADNUTIE AS FHI –  10. februára 2020 

V pondelok dňa 10. 2. 2020 sa uskutočnilo piate zasadnutie AS FHI v aktuálnom funkčnom 

období, na ktorom sa zúčastnilo dvadsať členov AS FHI ako aj dekan a prodekan FHI. Program 

rokovania obsahoval osem bodov (v zátvorke je uvedený navrhovateľ/predkladateľ, kurzívou je 

uvedený materiál, o ktorom rokoval AS FHI): 

1. Otvorenie  

2. Novelizácia dokumentov upravujúcich doktorandské štúdium na FHI EU  

v Bratislave: 

a)  Zásady organizácie doktorandského štúdia na FHI EU v Bratislave  

b)  Spoločný organizačný a rokovací poriadok subodborových komisií doktorandského štúdia 

v študijnom odbore ekonómia a manažment na FHI EU v Bratislave (dekan prof. Brezina) 

3. Zásady prijímacieho konania na doktorandské štúdium na FHI EU v Bratislave  

na ak. rok 2020/2021 (dekan prof. Brezina) 

4. Informácia o zložení subodborových komisií doktorandského štúdia v študijnom odbore 

ekonómia a manažment na FHI EU v Bratislave od 1. 4. 2020 (dekan prof. Brezina)  

5. Zoznam členov štátnicových komisií (dekan prof. Brezina) 

6. Schválenie členov Disciplinárnej komisie FHI EU v Bratislave (dekan prof. Brezina) 

7. Návrh na zmenu názvu predmetu Investície a poistenie na Finančná matematika 3  

(dekan prof. Brezina) 

8. Zmena volebného poriadku AS FHI (predseda AS doc. Mišút) 

9. Rôzne 

Predložený program zasadnutia AS bol jednomyseľne schválený, potom AS FHI prerokoval a schválil 

Zásady organizácie doktorandského štúdia na FHI EU v Bratislave jednohlasne v zmysle 

pripomienok.  Rokovanie AS FHI ďalej pokračovalo schvaľovaním ďalších dokumentov týkajúcich sa 

doktorandského štúdia: Spoločný organizačný a rokovací poriadok subodborových komisií 

doktorandského štúdia v študijnom odbore EKONÓMIA a MANAŽMENT na FHI EU v Bratislave a 

Zásady prijímacieho konania na doktorandské štúdium na FHI EU v Bratislave na ak. rok 2020/2021,.  



   

  

 

Oba tieto dokumenty AS schválil jednomyseľne a súčasne zobral na vedomie informáciu o zložení 

subodborových komisií doktorandského štúdia v študijnom odbore EKONÓMIA a MANAŽMENT na FHI 

EU v Bratislave od 1. 4. 2020. 

AS FHI ďalej jednomyseľne schválil zoznam členov štátnicových komisií pre aktuálny akademický rok, 

zoznam členov Disciplinárnej komisie FHI EU v Bratislave a zmenu názvu predmetu Investície a 

poistenie na Finančná matematika 3.  

V závere rokovania AS FHI tiež schválil pracovnú komisiu na prípravu návrhov na zmenu Volebného 
poriadku AS FHI. 

 

ZASADNUTIE AS FHI – 3. apríla 2020  

V piatok dňa 3. 4. 2020 sa uskutočnilo šieste zasadnutie AS FHI za účasti 19 členov AS a troch 

hostí. Zasadnutie bolo prvýkrát realizované online prostredníctvom MSTeams, a preto mu predchádzal 

nácvik tajného hlasovania. Program zasadania obsahoval nasledovné body:  

1. Otvorenie  

2. Návrh Štatútu FHI EU v Bratislave  (dekan prof. Brezina) 

3. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti FHI EU v Bratislave za rok 2019 

(dekan prof. Brezina) 

4. Zmena dvoch Informačných listov PVP - Fuzzy logika pre hospodársku informatiku, 

Digitálne meny a Blockchain (dekan prof. Brezina) 

5. Rôzne 

Po privítaní prítomných a schválení programu rokovania, vyzval predseda AS FHI dekana FHI, aby 

uviedol Štatút FHI EU v Bratislave. AS FHI prerokoval a schválil návrh Štatútu Fakulty hospodárskej 

informatiky EU v Bratislave jednomyseľne a bez pripomienok. 

Ďalej AS FHI prerokoval a schválil Výročnú správu o činnosti Fakulty hospodárskej informatiky EU 

v Bratislave za rok 2019 jednomyseľne, v zmysle formálnych pripomienok. Potom AS FHI 

prerokoval a schválil jednomyseľne informačné listy nasledovných povinne voliteľných predmetov: 

Fuzzy logika pre hospodársku informatiku a Digitálne meny a Blockchain. 

V bode rôzne najskôr dekan prof. Brezina požiadal o vystúpenie a podrobne vysvetlil aktuálnu situáciu 

a opatrenia prijaté exekutívnymi orgánmi FHI a EU v Bratislave v dôsledku karantény, ako aj spôsob 

realizácie prijímacích pohovorov. Záverom svojho vystúpenia ešte podal informáciu o pripravovanej 

online súťaži na fakulte, ktorú realizuje vedenie fakulty v spolupráci so Študentským parlamentom FHI. 

Na záver sa ešte AS FHI zaoberal stavom úprav materiálu Zásady volieb do AS FHI. 

 
ZASADNUTIE AS FHI – 4. júna 2020  

Vo štvrtok dňa 4. 6. 2020 sa uskutočnilo siedme zasadnutie AS FHI, na ktorom sa zúčastnilo 

dvadsať členov AS FHI a dekan FHI spolu s pani tajomníčkou FHI Ing. Melišekovou, pretože v programe 

rokovania boli otázky hospodárenia fakulty za predchádzajúci rok a schvaľovanie rozpočtu na aktuálny 

rok. Zasadania sa zúčastnil aj pán prodekan Šoltés. Rokovanie prebehlo online. Program obsahoval 

nasledovné body: 

1. Otvorenie  

2. Prerokovanie Výročnej správy o hospodárení FHI EU v Bratislave za rok 2019  
(dekan prof. Brezina, tajomníčka Ing. Melišeková) 

3. Návrh rozpočtu na rok 2020 pre FHI EU v Bratislave (dekan prof. Brezina, tajomníčka  
Ing. Melišeková) 

4. Prerokovanie Výročnej správy o vedeckovýskumnej činnosti FHI EU v Bratislave  
za rok 2019 (dekan prof. Brezina, prodekan Šoltés) 

5. Rôzne 
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Po privítaní prítomných a schválení programu rokovania vyzval predseda AS FHI dekana FHI, aby 

uviedol Výročnú správu o hospodárení FHI za rok 2019 predkladanú podľa čl. 12 ods. 1 písm. g) Štatútu 

FHI. Po diskusii AS FHI schválil Výročnú správu o hospodárení FHI EU v Bratislave za rok 2019 

jednomyseľne v zmysle pripomienok. Následne predseda AS FHI požiadal dekana prof. Brezinu, aby 

podľa čl. 12 ods. 1 písm. e) Štatútu FHI predložil Návrh rozpočtu FHI EU v Bratislave na rok 2020. Po 

diskusii AS FHI schválil Návrh rozpočtu FHI EU v Bratislave pre rok 2020 jednomyseľne. 

Ďalej rokovanie pokračovalo prerokovaním Výročnej správy o vedeckovýskumnej činnosti FHI EU 

v Bratislave za rok 2019, ktorú AS FHI taktiež schválil jednomyseľne. 

 

ZASADNUTIE AS FHI – 15. októbra 2020  

 V utorok dňa 15. 10. 2020 sa uskutočnilo ôsme zasadnutie AS FHI online spôsobom, na ktorom 

sa zúčastnilo devätnásť členov AS FHI, dekan FHI a prodekan doc. Šoltés. Program rokovania 

obsahoval nasledovné body: 

1. Otvorenie 

2.  Návrh členov štátnicových komisií na akademický rok 2020/2021  
(dekan prof. Brezina) 

3.  Zásady prijímacieho konania na 1. stupeň štúdia na akademický rok 2021/2022 (dekan 
prof. Brezina) 

4.  Zásady prijímacieho konania na 2. stupeň štúdia na akademický rok 2021/2022 (dekan 
prof. Brezina) 

5.  Návrh nových členov do VR FHI (dekan prof. Brezina) 

6.  Informácia o príprave akreditácie (dekan prof. Brezina) 

7.  Aktualizácia Zásad volieb do AS FHI (prof. Tumpach) 

8.  Príprava Doplňovacích volieb do ŠČ AS FHI (Bc. Režná) 

9.  Rôzne 

Po návrhu zmeny poradia prerokovávaných bodov a doplnenie programu rokovania na základe žiadosti 

dekana FHI o bod Organizačný poriadok FHI EU v Bratislave, bol takto upravený program schválený 

jednomyseľne. 

Profesor Tumpach, predseda pracovnej skupiny, informoval o zmenách uskutočnených v materiáli 

Zásady volieb do AS FHI. Na základe nasledovnej diskusie sa AS dohodol na mechanizme ďalších 

úprav návrhu a prijal uznesenie o zriadení kanála Zásady volieb - diskusia v tíme Akademický senát FHI 

v MS Teams na vkladanie pripomienok a návrhov k predloženému materiálu. 

Rokovanie potom pokračovalo schvaľovaním termínu, spôsobu realizácie a a personálnym obsadením 

volebnej komisie pre doplňovacie voľby do študentskej časti AS FHI. Všetky predložené návrhy AS FHI 

schválil jednomyseľne. 

Ďalšia časť rokovania AS FHI sa niesla v znamení študijnej agendy. Najskôr AS FHI prerokoval 

a jednomyseľne schválil Návrh členov štátnicových komisií na ak. rok 2020/2021. V ďalších dvoch 

bodoch rokovania AS FHI prerokoval a schválil Zásady prijímacieho konania na 1. stupeň štúdia na 

Fakulte hospodárskej informatiky EU v Bratislave na ak. rok 2021/2022 jednomyseľne, ako aj 

prerokoval a schválil Zásady prijímacieho konania na 2. stupeň štúdia na Fakulte hospodárskej 

informatiky EU v Bratislave na ak. rok 2020/2021 jednomyseľne. V súvislosti s týmito prerokovávanými 

bodmi AS FHI prerokoval a schválil zvýšenie smerného čísla zo 120 na 180  na št. programe Účtovníctvo 

a zvýšenie smerného čísla zo 130 na 150 na št. programe Účtovníctvo a audítorstvo jednomyseľne. 

V ďalšom bode rokovania pán dekan FHI predložil návrh na doplnenie VR FHI. AS FHI v tajnom 

hlasovaní jednomyseľne schválil obe predložené nominácie. 

Akademický senát FHI sa potom zaoberal prípravou akreditácie na FHI. V rámci toho dekan FHI 

predstavil základné tézy, postup a pravidlá a s tým súvisiaci materiál „Podmienky kladené na osoby 

a ich publikačnú činnosť v rámci príprav na akreditáciu študijných programov“. 



   

  

 

Na záver rokovania ešte AS FHI prerokoval a schválil aktualizovaný Organizačný poriadok FHI EU 

v Bratislave jednomyseľne. 

 

V Bratislave, 12. januára 2021   

  

doc. Ing. Martin Mišút, CSc., v. r. 

predseda AS FHI  


