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Zápisnica č. 4/2017 
 

z rokovania Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 

managementu (ďalej AS FM UK), ktoré sa konalo dňa 6. novembra 2017 o 12:30 hod. 

v zasadačke dekana, miestnosť č. 14. 
 

Prítomní: 14 

Ospravedlnený: 1 

Hostia: 8 
 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie: Materiálov k akreditácii študijných programov  

3. Schvaľovanie: Návrhu výšky školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 

2018/2019 

4. Schvaľovanie: Aktualizácie plánov výnosov a nákladov na rok 2017 

5. Schvaľovanie: Člena Vedeckej rady  

6. Rôzne 
 

Priebeh rokovania: 
 

1. Otvorenie. 

Rokovanie AS FM UK otvoril doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD., predseda AS FM UK. 

Privítal všetkých prítomných, predstavil tri nové členky študentskej časti AS FM UK – Bc. 

Karin Bojnanskú, Bc. Miriamu Majtánovú a Bc.Martinu Šimunekovú -  a  skonštatoval, že AS 

FM UK je uznášaniaschopný.  

Následne predseda AS FM UK prítomných oboznámil s programom zasadnutia, poradie 

bodov v programe sa zmenilo nasledovne: 

 

1. Otvorenie 

2. Schvaľovanie: Člena Vedeckej rady  

3. Prerokovanie: Materiálov k akreditácii študijných programov  

4. Schvaľovanie: Návrhu výšky školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 

2018/2019 

5. Schvaľovanie: Aktualizácie plánov výnosov a nákladov na rok 2017 

6. Rôzne 
 

Uznesenie: AS FM UK schválil navrhnutý program zasadnutia. 
 

Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

14 0 0 

 

2. Schvaľovanie: Člena Vedeckej rady  

Členovia AS FM UK hlasovali o návrhu nového člena Vedeckej rady FM UK. Navrhnutou 

kandidátkou bola  doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.  
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Po ukončení hlasovania predsedkyňa volebnej komisie doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD. 

informovala o jeho výsledkoch. 
 

Uznesenie: AS FM UK schválil doc. Mgr. Dagmar Cagáňovú, PhD., za novú členku 

Vedeckej rady FM UK. 
 

Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

10 3 1 

 

3. Prerokovanie: Materiálov k akreditácii študijných programov  

Dekan FM UK prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. stručne informoval o priebehu 

akreditácie. V diskusii neboli vyjadrené pripomienky k predloženým materiálom. 

V rámci diskusie doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. upozornila, že vedenie záverečných prác 

v inom ako slovenskom jazyku je náročnejšie a vyžaduje si viac času, čo by malo byť 

zohľadnené v hodnotení celkovej pedagogickej činnosti. V následnej diskusii doc. Mgr. Anna 

Lašáková, PhD. vypovedala, že hodnotenie nemusí byť chápané len ako finančné 

ohodnotenie, ale môže to byť zohľadnené napr. v úväzku. Prof. Ing. Anna Pilková, PhD., 

MBA upozornila, že na problém je potrebné pozerať komplexne a neoddeľovať vedenie 

záverečných prác od priamej vyučovacej činnosti, keď aj výučba v anglickom jazyku by mala 

mať väčšiu váhu v pedagogickom úväzku. Členovia senátu sa zhodli, že je potrebné na ďalšie 

zasadnutie AS FMUK pripraviť návrh zarátavania pedagogickej činnosti v anglickom jazyku 

(vrátane vedenia záverečných prác) do pedagogického úväzku. 

 

4. Schvaľovanie: Návrhu výšky školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 

2018/2019 

Členovia AS FM UK boli oboznámení s Návrhom výšky školného a vybraných poplatkov 

v akademickom roku 2018/2019. V diskusii doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. položila 

otázku ohľadom prepočtov výšky poplatkov. Prepočty príslušných poplatkov cez koeficienty 

následne prítomným ozrejmila RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.  

 

Uznesenie: AS FM UK schválil Návrh výšky školného a vybraných poplatkov v 

akademickom roku 2018/2019. 

 

Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

14 0 0 

 

5. Schvaľovanie: Aktualizácie plánov výnosov a nákladov na rok 2017 

Členovia AS FM UK boli oboznámení s vypracovaným materiálom Aktualizácie plánov 

výnosov a nákladov na rok 2017. V rámci rokovania doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. 

smerovala otázku na výraznejšie rozdiely tak v nákladovej ako aj výnosovej činnosti 

v porovnaní s prognózou prezentovanou v máji 2017. Následne tajomníčka fakulty Mgr. Soňa 

Szabóová vysvetlila rozdiely v jednotlivých položkách. Informovala o rozdieloch 

spôsobených jednak porovnávaním upraveného a schváleného rozpočtu, pridelením nižšieho 

rozpočtu ako v predchádzajúcom roku ako aj znižovaním výnosov v dôsledku klesajúceho 

počtu študentov externého štúdia. 

Ďalej tajomníčka fakulty odpovedala na otázky o účtovaní v nákladovej časti – Iné neuvedené 

nákladové položky –účtovania Inzercie, Tlačiarenských vydavateľských služieb a leteniek. 



Mgr. František Olšavský, PhD. poukázal na potrebu monitorovania a vyhodnocovania efektu 

investícií do poplatkov za účasť a cestovanie na domáce a zahraničné konferencie. 

 

Uznesenie: AS FM UK schválil Návrh výšky školného a vybraných poplatkov v 

akademickom roku 2018/2019. 

 

Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

14 0 0 

 

 

 

6. Rôzne 

 

Na podnet doc. PhDr. Paulíny Stachovej, PhD., prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA 

vysvetlila možnosť sprístupnenia spoplatnených dát získaných v rámci projektov aj ostatným 

pracovníkom, ktorí nie sú súčasťou projektov.  

 

Doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD. predniesla žiadosť o vyjadrenie AS FM UK ku kompetencii 

učiteľa požiadať v záujme ochrany vlastného zdravia a bezpečných hygienických podmienok 

na pracovisku očividne zdravotne indisponovaného študenta, napr. v dôsledku chrípkového 

ochorenia, o opustenie učebne. Z diskusie nevyplynulo jednoznačne odmietavé stanovisko 

voči takémuto postupu, aj keď jeho relevantnosť je o.i. podmienená aj limitovanou 

spôsobilosťou vyučujúceho posudzovať zdravotný stav študenta. 

 

Následne tajomníčka fakulty Mgr. Soňa Szabóová informovala o hygienických opatreniach 

spojených s aktuálnou hrozbou šírenia infekčného ochorenia v rámci UK. 

 

V Bratislave, 6. 11. 2017 

 

Zapísala: 

Mgr. Michaela Poláková, PhD. 

  

   

Overila: 

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. 

  

 

 

 

 

 doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD. 

predseda AS FM UK 

 


