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Zápisnica č. 2/2015  

 
z rokovania Akademického senátu Fakulty managementu UK v Bratislave, ktoré sa konalo 
dňa 23. marca 2015 o 12:30 hod. v zasadačke dekana, miestnosť 14., IV. poschodie. 
 
Prítomní: 12 
Ospravedlnení: 2 
Hostia: 6 
 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Úprava Štatútu Fakulty managementu UK v Bratislave 
3. Úprava kritérií na prijatie študentov na externé  štúdium na FMUK v Bratislave 
4. Informácie z AS UK 
5. 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 hostí, zvlášť dekana 
fakulty.  
Následne požiadala senát o odsúhlasenie zmeny programu a síce výmeny bodov č. 2 a 3. 
 
Uznesenie: 
AS FM UK schválil navrhnutý program zasadnutia. 
 
Hlasovanie: 
Za:             12 
Proti:           0 
Zdržalo sa:  0 
 

2. Úprava kritérií na prijatie študentov na externé  štúdium na FMUK v Bratislave 
 



Dekan fakulty prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. uviedol, že vzhľadom na to, že nevieme 
kedy presne dostaneme vyrozumenie akreditačnej komisie, je potrebná určitá obozretnosť pri 
informovaní ohľadom externého štúdia na našej fakulte. Informácie o tom v rámci 
prebiehajúcej akreditácie zatiaľ nemáme a nechceme prísť o  potenciálnych študentov 
a o finančné  zdroje. 
Prodekanka pre externé štúdium doc. Ing. Gabriela Pajtinková, PhD. sa vyjadrila, že kým  
čakáme, nevieme presne pripraviť ďalší akademický rok,  a preto pracujeme s  nástrojmi, 
ktoré máme k dispozícii. Preto sa javí nezmyselné zastaviť prijímanie prihlášok na túto formu 
štúdia v júni tohto kalendárneho roka. Pokračujeme podľa platnej akreditácie. S platnosťou 
novej akreditácie sa budeme riadiť  prípadnými zmenami.  
O slovo požiadal člen AS Mgr. František Olšavský, PhD., ktorý upozornil, že v 1. vete 
Návrhu uznesenia „Fakulta managementu UK bude prijímať na trojročné externé bakalárske 
štúdium a dvojročné externé magisterské štúdium až do zverejnenia Rozhodnutia o výsledkoch 
komplexnej akreditácie.“ chýba slovo „uchádzačov“. 
 
Uznesenie: 
Akademický senát FM UK schvaľuje navrhované uznesenie, týkajúce sa prijímania 
uchádzačov na trojročné externé bakalárske štúdium v akademickom roku 2015/2016. 
 
Hlasovanie: 
Za:             12 
Proti:           0 
Zdržalo sa:  0 

 
3. Úprava Štatútu Fakulty managementu UK v Bratislave 

 
Dekan fakulty prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. informoval, že na rektoráte UK sa 
vyžadujú zmeny štatútov fakúlt. Predsedníčka AS FM UK k tomu dodala, že sám rektor 
vyzýval akademické senáty k aktivite v tejto oblasti. 
Do následnej diskusie k textu štatútu, ktorý členovia AS FM UK dostali vopred 
k nahliadnutiu, sa zapojili: 
doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD., ktorá upozornila na formálne nedostatky 
k navrhovanom štatúte.Upozorní  priamo RNDr. Zuzanu Kovačičovú, PhD., bývalú 
prodekanku za oblasť legislatívy a súčasnú prorektorku UK;  
 predsedníčka AS PhDr. Magdaléna Samuhelová, PhD. dodala, že od nás pôjde navrhnutý 
štatút najprv do právnej komisie PAS UK  a následne buď na prepracovanie, alebo schválenie 
v AS UK; 
Tomáš Kaščák, člen AS za študentskú časť potvrdil, že ak niečo „nevychyáame“ v prípravnej 
fáze, upozorní nás na to právna komisia; 
Mgr. František Olšavský, PhD. sa ozval s otázkou ohľadom dĺžky volebného obdobia 
študentov v AS FM UK (vzhľadom na to, že pri navrhovanom štvroročnom volebnom období 
nemusia mať prváci teoreticky šancu uchádzať sa o miesto v AS), ako aj ohľadom dopĺňania 
členov AS v priebehu funkčného obdobia (vzhľadom na to, že sa v priebehu posledných 
týždňov jedna členka AS stala prodekankou); 
 RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD zareagovala, že vzhľadom na to, že už do riadnych volieb 
ostáva  niečo viac ako 6 mesiacov, nie je dopĺňanie člena AS a teda vyhlasovanie 
doplňujúcich volieb potrebné, upozornila ale, že túto skutočnosť je potrebné upraviť vo 
volebnom poriadku AS FM UK; 
Tomáš Kaščák zareagoval, že ohľadom dĺžky volebného obdobia študentov v AS sú 4 roky 
pomerne bežná prax a štatisticky nie je pravdepodobné, žeby prváci nemali možnosť sa o post 



v AS počas svojho štúdia uchádzať, zároveň však upozornil, že študentské volebné obdobie sa 
neprekrýva priamo so zamestnaneckým a preto riadne voľby nebudú v jednom čase; 
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. zareagovala, že posledná veta z čl. 55 v štatúte bude 
vypustená. 
Do diskusie sa ďalej ešte zapojili: Lýdia Selecká, členka AS za študentskú časť, doc. Mgr. 
Emil Wojčák, PhD., RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.  a ďalší. 
Faktické návrhy ešte odzneli: 
RNDr. Michal Greguš, PhD. navrhol rozšírenie volebnej komisie na 2 učiteľov a 2 študentov, 
aby v prípade konania volieb do študentskej časti AS účasť učiteľov nebola nevyhnutná; 
V reakcii na to zaznelo, že vo volebnej komisii musí byť nepárny počet, takže toto nie je 
možné zmeniť; 
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. ešte upozornila, že volebné obdobie dekana je stanovené 
v zákone, pričom náhradné voľby sa ani v tomto prípade spravidla nekonajú ak do konca 
volebného obdobia ostáva 8-9 mesiacov ,ak tam sú medzičasom prázdniny a pod. 
 
Uznesenie: 
Akademický senát FM UK schvaľuje Štatút FM UK  a ukladá dekanovi FM UK predložiť 
štatút so zapracovanými pripomienkami AS UK.  
 
Hlasovanie: 
Za:             12 
Proti:           0 
Zdržalo sa:  0 
 

4. Informácie z AS UK 
 
Predsedníčka AS FM UK informovala, že v stredu 25. marca 2015 bude zasadnutie AS UK. 
Dôležité sú záležitosti týkajúce sa financií a štátnej dotácie pre UK. Z informácií, ktoré sa 
k nám zatiaľ dostali, sa javí, že  pre FM UK sú  v tejto súvislosti  pozitívne.  
Predsedníčka následne zrekapitulovala veci, ktoré sa aktuálne diskutujú na úrovni AS UK 
a ktorým sa venovala už na predchádzajúcom zasadnutí AS FM UK (napr. vedecký park UK).  
Tomáš Kaščák, člen AS FM UK, ale zároveň aj podpredseda AS UK dodal, že je dosť veľká 
vzbura z úrovne fakultných senátov ohľadom prerozdeľovania financií s prihliadaním na 
vedecký park, do ktorého logicky nie sú všetky fakulty zapojené rovnomerne. 
Navrhovaný štatút FM UK by mohol byť schválený v rámci zasadnutia AS UK v apríli tohto 
roku, len je potrebné čím skôr ho posunúť na právnu komisiu P AS UK.  
 

5. Rôzne 
 
Bc. Mária Barteková, členka AS, oznámila, že bola zvolená do Študentskej rady vysokých 
škôl. 
Doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD. oznámil, že budeme potrebovať inovovať volebnú komisiu AS 
FM UK, vzhľadom na to, že súčasný člen RNDr. Michal Greguš, PhD. sa vzdáva funkcie. 
Zároveň budeme potrebovať aj jedného zástupcu študentov, keďže súčasná členka Lýdia 
Selecká je v 5. ročníku a v čase volieb (október 2015 už nebude členkou AS). 



Za zamestnaneckú časť navrhol predseda volebnej komisie doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD. ako 
nového člena Mgr. Františka Olšavského, PhD. Následne členovia AS vo verejnom hlasovaní 
zvolili nového člena volebnej komisie. 
 
Uznesenie: 
Akademický senát FM UK zvolil Mgr. Františka Olšavského, PhD. za nového člena volebnej 
komisie AS FM UK.  
 
Hlasovanie: 
Za:             10 
Proti:           0 
Zdržalo sa:  2 
 
 
 

 
V Bratislave, 23. 3. 2015   
 
Zapísala  
doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. 
 

 

Overila: 
doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc. 

doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc. 
predseda AS FMUK 


