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Zápisnica č. 1/2022 

 

zo zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu 
(ďalej len „AS FM UK“), konaného dňa 14. februára 2022 (pondelok) o 12:30 hod. prezenčne pre 
členov AS FM UK, a to v miestnosti č.14 (na 4.poschodí) a pre hostí online, prostredníctvom MS 
TEAMS.   
 
Zúčastnení:  
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. 
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. 
doc. PhDr. René Pawera, PhD. (online) 
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. 
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. 
Mgr. František Olšavský, PhD. 
Mgr. Katarína Rentková, PhD. 

Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD. 
Bc. Kristína Mravcová 
Bc. Miroslava Zelizňáková 
Natália Kuklová 
Barbora Laurová 
Lenka Lehocká 

 
Hostia:  
Prezenčne:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.  
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 
doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.  
Mgr. Soňa Šúreková  
 
Online – prezenčná listina stiahnutá z mítíngu v MS TEAMS: 
Bajzík Peter 
Bajzíková Ľubica 
Bohdalová Mária 
Chalupka Miloslav 
Holienka Marian 
Kajanová Jana 
Kočišová Lucia 
Mitková Ľudmila 

Papík Mário 
Papula Ján 
Pawerová Andrea 
Pilková Anna 
Reiter Miroslav 
Rudy Ján 
Strážovská Ľubomíra 
Sulíková Rozália 

 
 
Priebeh rokovania 
 
K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia AS FM UK 
 
Zasadnutie AS FM UK otvorila a viedla predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. 
Prítomných členov a členky AS FM UK, členov a členky vedenia FM UK a hostí zasadnutia privítala na 
mimoriadnom zasadnutí AS FM UK.  
Následne informovala členov a členky AS FM UK, že 1 člen vopred ospravedlnil svoju neprítomnosť, 
a to doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD. a doc. PhDr. René Pawera, PhD. bude na zasadnutí 
prítomný online zo zdravotných dôvodov. Skonštatovala, že AS FM UK má 14 členov, z čoho je 
prítomných 13, teda AS FM UK je uznášaniaschopný a informovala o programe zasadnutia. Následne 
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informovala členov, členky AS FM UK, ale aj hostí o dôvode zvolania zasadnutia AS FM UK, ktoré má 
na programe 2 zásadné body, súvisiace s pripravovanou novelou vysokoškolského zákona a dala 
hlasovať o programe.  
 
Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

13 0 0 

 
Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu mimoriadneho zasadnutia. 
2. Vyjadrenie podpory „Výzve RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl“ 
3. Diskusia k aktuálnemu dianiu v súvislosti s novelou zákona o vysokých školách 
4. Záver 

 
Uznesenie č.1/2022:  
AS FM UK schválil program zasadnutia. 

K bodu č.2 Vyjadrenie podpory „Výzve RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl“ 
 
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. priblížila členom a členkám AS FM UK, 
ale aj hosťom dokument vydaný Radou vysokých škôl SR – „Výzva RVŠ SR akademickým senátom 
fakúlt a vysokých škôl“. Pričom zdôraznila, že z dokumentu vyplýva, že RVŠ SR naďalej zásadne 
nesúhlasí s potláčaním akademickej samosprávy a autonómie na úrovni VŠ a fakúlt a žiada v novele 
zákona ponechať: 

1. „voľbu kandidáta na rektora verejnej vysokej školy vo výhradnej kompetencii jej 
akademického senátu za podmienok určených štatútom vysokej školy; 

2. zákonnú úpravu samosprávy na úrovni fakúlt tak, aby kandidáta na dekana volil akademický 
senát fakulty; 

3. rozhodovanie o metodike rozpisu dotácie, rozpočte verejnej vysokej školy a o nakladaní s jej 
majetkom aj v kompetencii akademického senátu verejnej vysokej školy; 

4. zastúpenie zamestnaneckej časti akademickej obce verejnej vysokej školy v jej správnej 
rade; 

5. stanovenie kritérií v oblasti pedagogickej a tvorivej činnosti na obsadzovanie pracovných 
miest vysokoškolských učiteľov v kompetencii vysokej školy v súlade s jej vnútorným 
systémom kvality.“ 

Z predmetného dokumentu zacitovala znenie výzvy: „Vzhľadom na to, že zásadné výhrady 
vysokoškolských reprezentácií k novele zákona o vysokých školách neboli v doterajšom 
legislatívnom procese akceptované, RVŠ SR vyzýva akademické senáty fakúlt a vysokých škôl, aby v 
spolupráci s ich vedeniami na znak rázneho protestu symbolicky prerušili výučbu dňa 21. 2. 2022 a 
počas rokovania NR SR o  novele zákona o VŠ zvážili pokračovanie protestu.“  
Predsedníčka AS FM UK následne otvorila diskusiu k prejednávanému bodu. Do diskusie sa zapojili: 

• doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. – členov a členky AS FM UK informovala o dvoch 
neformálnych zasadnutiach predsedníctva AS UK. Práve z ostatného neformálneho 
zasadnutia, prítomným bol aj predseda RVŠ SR, vyvstala požiadavka na symbolické 
prerušenie výučby práve na 21.2.2022, aby sa mohli zapojiť všetky vysoké školy, keďže 
niektoré začínajú letný semester až 21.2.2022.  

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., dekan FM UK – členom a členkám AS FM UK, ale aj 
hosťom vysvetlil význam a dôležitosť samosprávy na úrovni fakúlt, ktorú aktuálna novela 
vysokoškolského zákona legislatívne ruší a ponecháva len na zvážení rektora o vytvorení 
kolektívnych orgánov na úrovni fakúlt, napr. v podobe akademického senátu. Rovnako 
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vysvetlil význam nezávislých samospráv aj na úrovni univerzít. Podotkol, že symbolický 
protest treba určite podporiť, ale nie na úkor kvality vzdelávania, vedy a výskumu na fakulte, 
takže, ak vyhlási dekanské voľno, určite bude od vyučujúcich požadovať, aby výučba bola 
zabezpečená nahrávkou, tzn. aby študenti neboli ukrátení o plánované učivo.Takisto dodal, 
že už aktuálne platný vysokoškolský zákon odňal isté práva vysokým školám, preto aj on má 
obavu pred neustálym uberaním práv vysokým školám a fakultám.   

• doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. – informovala, že novela vysokoškolského zákona je 
aktuálne na rokovaní NR SR a v tejto chvíli nik nepozná podobu v ktorej bude schválená. 
Účinnosť novely je však plánovaná od 1.4.2022, keďže na ňu sú naviazané ďalšie záväzky 
Slovenskej republiky, v kontexte Plánu obnovy a odolnosti SR. Priblížila aj aktuálnu 
atmosféru na úrovni univerzity, kde bol navrhnutý postup, aby sa k výzve vyjadrili jednotlivé 
fakultné senáty, ktoré majú vyzvať rektora UK k vyhláseniu rektorského voľna, ktoré má byť 
doplnené výzvou na dekana, k vyhláseniu dekanského voľna. Lekárska fakulta UK má 
plánované zasadnutie na utorok, 15.2.2022, Prírodovedecká fakulta UK hlasuje o vyjadrení 
podpory výzve per rollam, rovnaký postup má zvolený aj Akademický senát UK (AS UK).  

• prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. – položil otázku študentskej časti AS FM UK, ako sa oni 
stavajú k výzve a vnímajú celú problematiku. Spýtal sa, či poznáme stanovisko aj iných 
univerzít.  

• doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. – informáciu má iba od predsedu RVŠ SR, od iných 
univerzít zatiaľ nemá. Ale práve z dôvodu, že bol dátum symbolického protestu presunutý na 
21.2.2022, spoločná vôľa univerzít tu určite je.  

• Bc. Kristína Mravcová – ako členka študentskej časti AS UK povedala, že študentská časť AS 
UK je v tomto jednotná, najmä vnímajú veľký problém, v neexistencii konštruktívnej 
diskusie. Rovnako je komplikované povedať, aký je celostný postoj študentov, pretože 
študenti vnímajú problémy na fakultách, najmä z prostredia online výučby, majú už averziu 
voči tomuto spôsobu výučby, ukončujú štúdium, preto niekedy vyjadrujú averziu voči 
slovenským vysokým školám.  

• doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. – priblížila sprostredkovane, za delegátku FM UK Mgr. 
Ester Federlovú (zo zdravotných dôvodov sa nemohla zúčastniť zasadnutia AS FM UK), 
dojmy z online zasadnutia valného zhromaždenia ŠRVŠ, v piatok 11.2.2022. Diskusia k výzve 
RVŠ nebola vedená, rovnako mala pocit, že nastavenie diskusie bolo skôr opačné, než 
podpora výzvy RVŠ, či krokov, ktoré sú vedené na UK. Za Univerzitu Komenského sa 
predchádzajúceho prezenčného zasadnutia zúčastnilo 6 z 13 reprezentantov a celkovo sa na 
zasadnutí zúčastnilo do 80 reprezentantov celej ŠRVŠ SR. Doc. Mihaľová zároveň doplnila, 
že výzva očakáva, že symbolický protest bude pokračovať reálnym protestom pred NR SR 
v deň, keď novela vysokoškolského zákona bude v treťom čítaní, na čo môže AS FM UK 
následne reagovať aj hlasovaním per rollam.  
Následne predniesla návrh uznesenia: 
Akademický senát FM UK prijíma Výzvu RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl, 
ktorú prijalo plénum RVŠ na svojom zasadnutí v stredu, 9. 2. 2022. Zároveň Akademický senát 
FM UK navrhuje rektorovi UK na deň protestu dňa 21. 2. 2022 vyhlásiť rektorské voľno, a 
dekanovi FM UK na deň prostestu vyhlásiť dekanské voľno, aby sa tým vytvoril priestor na 
diskusie so študentmi o aktuálnej situácii a dôvodoch odmietavého stanoviska UK k novele 
Zákona o VŠ na pôde jednotlivých fakúlt UK. 
Doplnila, že RVŠ očakáva, že prerušenie výučby nebude len dňom voľna, ale voľno sa 
prenesie do roviny diskusie so študentmi, vyučujúcimi, vedecko-výskumnými pracovníkmi, 
aby im bola problematika samosprávy, novely zákona a jej problematických častí objasnená.  

• Mgr. František Olšavský, PhD. – navrhol, aby v uznesení bolo slovo „prijíma výzvu RVŠ SR...“ 
nahradené „hlási sa k výzve...“ 
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• Mgr. Katarína Rentková, PhD.  – dala dotaz, či sa voľno bude týkať všetkých študentov, tak 
denných ako aj externých, lebo aj tí by mali byť do diskusie zapojení.  

Hlasovanie: 
ZA PROTI ZDRŽAL SA 

13 0 0 

 
Uznesenie č. 2/2022:  
Akademický senát FM UK sa hlási k Výzve RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl, ktorú 
prijalo plénum RVŠ na svojom zasadnutí v stredu, 9. 2. 2022. Zároveň Akademický senát FM UK 
navrhuje rektorovi UK na deň protestu dňa 21. 2. 2022 vyhlásiť rektorské voľno, a dekanovi FM UK na 
deň protestu vyhlásiť dekanské voľno, aby sa tým vytvoril priestor na diskusie so študentmi o aktuálnej 
situácii a dôvodoch odmietavého stanoviska UK k novele Zákona o VŠ na pôde Univerzity Komenského. 

K bodu č.3 Diskusia k aktuálnemu dianiu v súvislosti s novelou zákona o vysokých školách 
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. priblížila členom a členkám AS FM UK, 
ale aj hosťom mail/list od rektora Univerzity Komenského v Bratislave, v ktorom približoval nový rok 
v znamení volieb a hlasovania, a to nie len hlasovania v súvislosti s vysokoškolským zákonom, ale 
hlasovania v súvislosti s vyhlásením volieb kandidáta na rektora UK a niektorých dekanov/dekaniek 
fakúlt UK. Funkčné obdobie rektora UK končí 31.1.2023, funkčné obdobie dekana FM UK končí 
28.2.2023, ale aj niekoľkí ďalší dekani fakúlt UK končia funkčné obdobie v podobnom čase. Platný 
zákon nehovorí, kedy najskôr môžu byť vyhlásené voľby, uvádza, že voľby musia byť vyhlásené 
najneskôr 60 dní pred ukončením funkčného obdobia. Pričom, ak si zoberieme voľbu rektora podľa 
návrhu v predloženej novele zákona, navrhuje sa, že voľby by mali byť vyhlásené 270 dní pred 
ukončením funkčného obdobia.  Z uvedeného listu je zrejmé, že ak budú voľby vyhlásené pred 
účinnosťou nového zákona o vysokých školách, univerzity a fakulty využijú poslednú možnosť zvoliť 
si zástupcu samostatne, teda prostredníctvom senátov. Pretože, ak by voľby boli vyhlásené po prijatí 
a účinnosti novely, kandidáta na rektora bude voliť akademický senát, spolu so Správnou radou 
univerzity (v zložení - ½ členov Správnej rady je menovaných Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR), pričom novela prináša zmenu právomocí rektora. Keďže novela zákona 
nepočíta s existenciou fakultných senátov, rektor zriaďuje kolektívne orgány na úrovni fakúlt, ale 
dekan fakulty už nie je volený, ale prechádza cez výberové konanie. Aj to, že fakulty a univerzity 
využijú svoje právo, je možné vnímať ako istú formu protestu. Ak by sme sa rozhodli podporiť voľbu 
rektora, napr. vyhlásením volieb dekana FM UK, je to potrebné urobiť v priebehu mesiaca marec, 
kedy zasadnutie AS FM UK je naplánované na 14.3.2022, nasledovať po zasadnutí AS UK (9.3.2022). 
Ako ďalej uviedla, medializácia tohto problému je o to väčšia, že otázka potenciálnej voľby rektora 
bola otvorená na prezenčnom neformálnom zasadnutí AS UK. Doplnila, že na dnešnom zasadnutí 
AS FM UK nerozhodujeme o včasnejšom vyhlásení volieb, ale je potrebné o tom začať diskutovať.  
Predsedníčka AS FM UK následne otvorila diskusiu k prejednávanému bodu. Do diskusie sa zapojili: 

• Bc. Kristína Mravcová – za seba, ako študentku, vyhlásila, že je určite za vyhlásenie volieb, 
pretože to vníma ako znak využiť poslednú šancu zvoliť si vlastného dekana, rektora. 
Upozornila, že to bude musieť byť študentom veľmi kvalitne odkomunikované, pretože 
z množstva informácií, z frustrácie z online výučby a pod. nemusia všetky informácie vnímať 
rovnako ako reprezentanti, ktorí sú s problémom priamo v kontakte.  

• Mgr. Katarína Rentková, PhD.  – podotkla, že voľby musia prebehnúť cez výučbovú časť 
semestra. 

• prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. – aby bol zabezpečný výber z niekoľkých kandidátov, 
musia mať potenciálni kandidáti dostatok času na prípravu.  
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• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. -  voľby môžu byť vyhlásené v marci, ale samotná voľba sa 
môže konať až v decembri. Tak sa dá naozaj zabezpečiť možnosť prípravy viacerých 
kandidátov. 

• doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. – potvrdila, že voľby sa môžu konať iba cez výučbovú časť 
semestra. Doplnila, že medializovaná dezinterpretácia je veľmi nešťastná, pretože vlastne 
vyhlásenie volieb v letnom semestri AR 2021/2022 akoby vychádzalo z novely navrhovaných 
270 dní pred ukončením funkčného obdobia. Aktuálne majú 3 fakulty UK nových dekanov, 
takže ich sa vyhlásenie volieb na kandidáta na dekana určite netýkajú.  

13:20 prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. opustila zasadnutie AS FM UK 

• doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. – členov  a členky AS FM UK informovala, že keďže jeden 
člen zamestnaneckej časti AS FM UK sa vzdal svojho členstva, takže je dôležité vyhlásiť 
doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FM UK. Volebnú komisiu už oslovila.  

• Bc. Kristína Mravcová – položila otázku ohľadne plánovanej diskusie so študentmi, ktorá by 
sa mala konať v deň voľna, 21.2.2022.  

• doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. – Rektor UK ponechal organizáciu diskusií na úrovni 
fakúlt. Na úrovni predsedníctva AS FM UK už bola otvorená diskusia – návrh je online 
diskusia, pričom diskutujúci by mali byť zastúpení zo senátu, za študentov, dobré by bolo, ak 
by bol prítomný aj niekto zo súkromnej sféry.  

• Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD. – navrhol, že by túto diskusiu bolo možno dobré vysielať, 
prostredníctvom sociálnej siete FMUK.  

• doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. – oslovila prodekana pre PR, doc. Ing. Jána Papulu, PhD. 
s otázkou možnej podoby protestu prostredníctvom moderovanej diskusie.  

• doc. Ing. Ján Papula, PhD. – podotkol, že sociálne siete sú dvojsečná zbraň, pretože 
častokrát sa do diskusie zapájajú anonymne vytvorené profily, ktorých cieľom je 
diskreditovať celú diskusiu. Ale MS TEAMS nemá problém prijať hosťa, rovnako vieme dať 
tlačovú správu cez Sme. 

• Bc. Kristína Mravcová – navrhla, že do diskusie by mohli byť prizvaní aj absolventi FMUK, 
čím by sa nemusela diskusia viesť iba v rovine novely vysokoškolského zákona, ale prejsť aj 
do roviny motivácie štúdia na vysokej škole na Slovensku, konkrétne FMUK.  

• Mgr. František Olšavský, PhD. – upozornil, ak do moderovanej diskusie zapojíme pozvaných 
významných hostí, bude potrebné, aby sa diskusie študenti aj zúčastnili.  

• doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. – skonštatovala, že do stredy by bolo dobré, ak by boli 
návrhy na hostí, spôsob konania protestu, čas jeho konania a návrh na možný program.  

Predsedníčka AS FM UK vyzvala k ďalším podnetom do diskusie. S ohľadom na to, že sa nikto 

neprihlásil, predsedníčka AS FM UK členom a členkám AS FM UK poďakovala za účasť a súčinnosť na 

zasadnutí AS FM UK, rovnako poďakovala za účasť zástupcom vedenia FM UK a zúčastneným 

hosťom. 

 

V Bratislave, 14.2.2022   

 

Zapísala:  ................................................ 

Mgr. Katarína Rentková, PhD.  

 

Overila:  ...................................................... 

doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. 

                            predsedníčka AS FM UK 


