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Zápisnica č. 3/2015  

 

z rokovania Akademického senátu Fakulty managementu UK v Bratislave, ktoré sa konalo 

dňa 11. mája 2015 o 12:30 hod. v zasadačke dekana, miestnosť 14., IV. poschodie. 

 

Prítomní: 12 

Ospravedlnení: 2 

Hostia: 9 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Správa o vzdelávacej činnosti za rok 2014 

3. Správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2014 

4. Voľba zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl na nové funkčné obdobie 

5. Organizačná štruktúra FM UK 

6. Informácie z AS UK 

7. Rôzne 

 

 

 

Priebeh rokovania: 

 

1. Otvorenie 

 

Rokovanie AS FM UK otvorila doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc., predsedníčka 

Akademického senátu FM UK. Konštatovala, že AS je uznášaniaschopný. Privítala všetkých 

zúčastnených a oboznámila ich s programom zasadnutia. Privítala tiež akademických 

funkcionárov  fakulty  a  prorektorku UK.  

Dekan fakulty požiadal senát o stanovenie termínu ďalšieho zasadnutia AS FM UK. Členovia 

senátu sa uzniesli, že ďalšie zasadnutie bude vo štvrtok 21. mája 2015 o 12.30. 

 

 

Uznesenie: 

AS FM UK schválil navrhnutý program zasadnutia. 

 

Hlasovanie: 

Za:             12 

Proti:           0 

mailto:asfmuk@fm.uniba.sk
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Zdržalo sa:  0 

 

2. Správa o vzdelávacej činnosti za rok 2014 
 

Prodekan doc. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. oboznámil AS FM UK so Správou o vzdelávacej 

činnosti fakulty za rok 2014. Správu dostali členovia senátu vopred s farebne zvýraznenými 

zmenami oproti predošlému roku.  

Do diskusie sa zapojili: 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – uviedol, že zo správy je zrejmé, že fakulta je aktívna, len 

je škoda, že akreditačná komisia berie ohľad prioritne na pedagogickú činnosť a ostatné 

aktivity nie sú pre účely akreditácie natoľko významné. 

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. – uviedol, že podľa nových váh sme vo vedecko-

výskumnej činnosti klesli o polovicu, ale aktivity v rámci zahraničných vzťahov nám to 

nateraz vykompenzovali. Zároveň vyjadril uznanie prodekanovi pre denné štúdium doc. Mgr. 

Petrovi Štarchoňovi, PhD. za vysoko profesionálne spracovanie predloženého dokumentu. 

  

Uznesenie : 

AS FM UK berie na vedomie predloženú Správu o vzdelávacej činnosti za rok 2014. 

 

3. Správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2014 

 

Prodekanka prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD., v predchádzajúcom období zodpovedná za  

vedecko-výskumnú činnosť, oboznámila AS FM UK so Správou o vedecko-výskumnej 

činnosti za rok 2014. Vyzvala členov AS FMUK, aby apelovali na členov svojich katedier, 

aby primerane komunikovali s knižnicou ohľadom evidencie publikačnej činnosti. 

 

Do diskusie sa zapojili: 

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. – informoval, že prvá verzia správy nebola príliš 

povzbudivá, vzhľadom na chýbajúci údaj o citáciách v zahraničných publikáciách 

registrovaných v citačných indexoch. Následne bol tento údaj aktualizovaný. Vyjadril potrebu 

väčšej profesionalizácie práce fakultnej knižnice, primeranej aktuálnemu elektronickému 

vývoju.  

Do diskusie sa ďalej zapojili: prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD., doc. Ing. Iveta Stankovičová, 

PhD., doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD. 

 

Uznesenie : 

AS FMUK berie na vedomie Správu o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2014. 

 

 

4. Voľba zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl na nové funkčné obdobie 

 

Predsedníčka AS FMUK poukázala na potrebu obsadiť miesto zástupcu fakulty v Rade VŠ, 

vzhľadom na končiace funkčné obdobie doterajšieho zástupcu. Vyzvala členov senátu  na 

predloženie návrhov kandidátov. 

Návrhy podali: 

Prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. uviedla, že by sme mali dávať priestor aj mladším 

kolegom. Vzhľadom na profil aj odbornosť navrhla na tento post RNDr. Michala Greguša, 

PhD. Prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD. navrhla doc. Mgr. Annu Lašákovú, PhD. 



Do následnej diskusie sa zapojili: 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – z pozície doterajšieho zástupcu fakulty v Rade VŠ 

oboznámil senát s tým, že zástupcovia v Rade sa pravidelne obmieňajú a preto bude vhodné, 

keď v ďalšom období bude fakultu zastupovať niekto mladší.  

doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD. – upozornila, že daná funkcia je do značnej 

miery diplomatická a navrhla by niekoho skúsenejšieho. 

 

Nasledovala samotná voľba, ktorej výsledky sú: 

Za/ Proti / Neplatný  

RNDr. Michal Greguš, PhD.    6 / 0 /  0 

Doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.   3 /  0 / 0 

 

 

Uznesenie: 

AS FM UK zvolil za zástupcu FM UK v Rade VŠ  RNDr. Michala Greguša, PhD. 

 

 

5. Organizačná štruktúra FM UK 

 

AS FMUK dostal na vyjadrenie návrh zmeny organizačnej štruktúry FMUK. Členov senátu 

o zmenách informoval dekan prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. 

 

Uznesenie: 

Akademický senát FM UK berie na vedomie zmenu organizačnej štruktúry Univerzity 

Komenského v Bratislave, Fakulty managementu na základe rozhodnutia dekana fakulty. 

 

 

6. Informácie z AS UK 

 

Predsedníčka AS FMUK informovala o príprave na schvaľovanie rozpisu dotácie v rámci AS 

UK. Predstavila problémy, ktoré aktuálne rieši finančná komisia AS UK (napr. nájmy, 

prenájmy). AS UK sa uzniesol, že na fakulty budú zaslané listy informujúce o tom, kto sa ako 

zúčastňoval na zasadnutiach komisií. 

Členovia AS UK boli oboznámení s ďalšími informáciami z rokovaní v Predsedníctve AS UK 

a v AS UK. 

 

7. Rôzne 

 

AS FMUK podlieha schválenie nového zloženia Vedeckej rady FM UK. Dekan FMUK prof. 

RNDr. Jozef Komorník, DrSc. uviedol, že niekoľkým členom VR FMUK končí čoskoro 

mandát a preto navrhol na opätovné schválenie  ich mandátov do VR FMUK s účinnosťou na 

obdobie od 9.6.2015 do 10.6.2019. Vzhľadom na to, že ide o viacerých členov vedenia 

FMUK bolo by viac než žiaduce, aby boli aj naďalej členmi VR FMUK. Z interných členov 

VR ide o dekana prof. Komorníka, prof. Bajzíkovú, prof. Greguša, prof. Papulu, prof. 

Nováčkovú, doc. Sulíkovú, RNDr. Kovačičovú. Z externých členov VR FMUK ide o prof. 



Majtána a prof. Plavčana. Dekan zároveň navrhol za nového externého člena VR FMUK 

nášho absolventa doc. Škodu, ktorý by nahradil dovtedajšieho člena doc. Takácsa. 

 

Voľba členov VR FMUK sa uskutočnila tajným hlasovaním. 

 

Uznesenie: 

AS FM UK schválil návrhy členov VR FM UK na nasledujúce funkčné obdobie 

s nasledujúcim výsledkom: 

 

Za/ Proti / Neplatný  

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.   12/  0/ 0 

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc.   11 / 1 /  0 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.   12 /  0 / 0 

prof. Ing. Jozef Papula, PhD.    11/ 0/ 1 

prof. Ing. Ján Rudy, PhD.    11/ 0/ 1 

doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.  10/ 1/ 1 

doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.   12 / 0 / 0 

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.   11/ 1/ 0 

doc. PhDr. Miroslav Škoda, PhD.   11/ 0/ 1 

prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.    10/ 2/ 0 

prof. Ing. Štefan Majtán, PhD.   12/ 0/ 0 

 

 

Predsedníčka AS FMUK následne informovala, že sa s Mgr. PhDr. Gubíniovou zúčastnili na 

zasadnutí právnej komisie PAS UK. V nej bol text štatútu FMUK podrobne preštudovaný, 

bolo poukázané na rozpory so zákonom o VŠ, dolaďovalo sa znenie fakultného štatútu so 

štatútom UK, ako aj so zákonom, resp. inými štatútmi.  

 

AS FMUK poveruje dekana FM UK dopracovať štatút FM UK v súlade s pripomienkami 

právnej komisie v spolupráci s ňou. 

 

Hlasovanie: 

Za:             12 

Proti:           0 

Zdržalo sa:  0 

 

V nasledujúcom akademickom roku končí funkčné obdobie tzv. Veľkého senátu- Senátu UK 

(funkčné obdobie končí 30.10.2015), rovnako ako aj funkčné obdobie AS FMUK (končí 

skôr).Senát uskutoční prípravu  na  voľby nového funkčného obdobia. 

 

Dekan FMUK informoval o priebehu akreditácie. Výsledky akreditácie sa berú do úvahy 6 

rokov. Toho času je akreditácia na ústavnom súde v súvislosti s retroaktivitou, keďže až 

v šiestom roku vyhlásili nové pravidlá. Napriek tomu, že to nebolo férové konanie, už sa 

prakticky nedá zvrátiť, keďže všetci pripravili materiály podľa nových kritérií. To znamená, 

že v prípade, že Ústavný súd uzná pochybenie, museli by sa všetky materiály pripravovať 

nanovo. 



 

Doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD. apelovala na členov senátu, aby počítali so 

svojou účasťou na promóciách. 

 

Predsedníčka AS FMUK poďakovala senátorom za aktívnu účasť a ukončila zasadnutie AS 

FMUK. 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 11. 5. 2015   

 

Zapísala  

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. 

 

 

Overila: 

doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc. 

doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc. 

predseda AS FMUK 


