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Zápisnica č. 1/2023 

 

zo zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu 
(ďalej len „AS FM UK“), konaného dňa 27. januára 2023 (pondelok) o 12:30 hod. prezenčne 
v zasadačke dekana (miestnosť č.14 na 4.poschodí).  Zasadnutie začalo s miernym oneskorením z 
dôvodu vymknutia dverí v zasadačke. 
 
Zúčastnení:  
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. 
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. 
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. 
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD. 
doc. Ing. Ľubomíra Strážovská, PhD.    
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.  
Bc. Lenka Lehocká 
Bc. Sabina Rýzková 
 
Ospravedlnení: 
Mgr. František Olšavský, PhD. 
Natália Kuklová 
Bc. Kristína Mravcová 
Bc. Miroslava Zelizňáková 
 
Hostia:  
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.  
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. 
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. 
doc. Mgr. Lucia Kohnová, PhD. 
doc. Ing. Ján Papula, PhD. 
doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.  
Mgr. Soňa Šúreková 
 
Priebeh rokovania 

K bodu č. 1: Otvorenie a schválenie programu zasadnutia AS FM UK 
Zasadnutie AS FM UK otvorila a viedla predsedníčka AS FM UK, docentka Mihaľová. Všetkých 
zúčastnených privítala a oboznámila s programom zasadnutia.  
Informovala, že trom členom zamestnaneckej časti AS FM UK skončil mandát: Mgr. Kataríne 
Rentkovej, PhD., prof. Mgr. Petrovi Štarchoňovi, PhD. a doc. Mgr. Lucii Kohnovej, PhD. Aktuálne má 
senát 12 členov, 4 sa ospravedlnili zo zdravotných dôvodov, takže zúčastnených bolo 8 ostávajúcich 
členov a AS FM UK bol uznášaniaschopný. Zároveň pripomenula, že 6. marca 2023 prebehnú 
doplňujúce voľby na uvoľnené mandáty do zamestnaneckej časti AS FM UK. 
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Ďalej docentka upozornila, že program zasadnutia sa upraví pridaním jedného ďalšieho bodu 
programu, voľby tajomníka AS FM UK, ako bodu č. 5, nasledujúce body sa primerane prečíslujú. 
Následne akademický senát hlasoval o navrhovanom programe zasadnutia.  

 
 
Hlasovanie: 

 ZA PROTI ZDRŽAL SA 

 8 0 0 

 
 
Program: 
1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 
2. Prerokovanie: Správa o vzdelávacej činnosti za rok 2022 (predkladá dekan) 
3. Schvaľovanie: Návrh predsedu disciplinárnej komisie fakulty pre študentov s funkčným obdobím od 
1.3.2023 (predkladá dekan) 
4. Predloženie správy o činnosti AS FM UK za rok 2022 (predkladá predsedníčka AS FM UK) 
5. Voľba tajomníka AS FM UK 
6. Informácie z AS UK (informujú členky FM UK v AS UK) 
7. Rôzne 
8. Záver 
 
Uznesenie č. 1/2023 
Akademický senát FM UK schválil program zasadnutia. 
 

K bodu č. 2: Prerokovanie: Správa o vzdelávacej činnosti za rok 2022 
Predsedníčka AS FM UK požiadala prodekana FM UK pre kvalitu, docenta Papulu, aby AS FM UK 
priblížil obsah prejednávaného bodu. Doc. Papula odprezentoval základné body predloženej správy. 
Priblížil aktuálny stav vzdelávania, počty študentov na študijných programoch, a tiež problémy, 
ktoré riešime za posledné roky, týkajúce sa plánovania priestorov, problémov s využívaním auly, tzv. 
kocky a celkovo s priestormi. Predsedníčka AS FM UK poďakovala za objasnenie a následne otvorila 
diskusiu. Do diskusie sa zapojili: 

• doc. Mihaľová sa dotazovala na mobilitu - opakovaný Erasmus, čo je dôvodom opakovanej 
mobility učiteľov v priebehu akademického roka.  

• prof. Greguš vysvetlil, že sú spolupráce, ktoré sú nadviazané na opakovanú návštevu 
pedagóga. 

• doktor Vojtechovský sa dotazoval na vývoj prieskumu spokojnosti študentov. 

• doc. Papula odpovedal, že spokojnosť rastie, dokonca aj v období, keď iné fakulty počas 
pandémie covidu-19 mali negatívnu spätnú väzbu, naša fakulta je na tom v porovnaní 
relatívne dobre. 

 
Uznesenie č.2/2023 
Akademický senát FM UK prerokoval Správu o vzdelávacej činnosti za rok 2022. 
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K bodu č. 3: Schvaľovanie: Návrh predsedu disciplinárnej komisie fakulty pre študentov s 
funkčným obdobím od 1.3.2023 
Prof. Greguš objasnil, že s ohľadom na to, že doterajší predseda disciplinárnej komisie, prof. 
Štarchoň, nastupuje od 1. marca 2023 na pozíciu dekana FM UK, je potrebné schváliť jeho nástupcu 
v disciplinárnej komisii pre študentov. 
Prof. Štarchoň sa poďakoval za spoluprácu Dekanovi, počas svojej funkcie predsedu disciplinárnej 
komisie, ktorú aktuálne opúšťa. 
 
Prof. Greguš navrhol ako nového predsedu doc. Papulu, ktorý sa doteraz podieľal návrhmi a 
nápadmi v tejto oblasti, preto  je si vedomý problémov a procesov komisie. 
Doc. Papula s návrhom súhlasil.  
Predsedníčka AS FM UK poďakovala za objasnenie a následne otvorila diskusiu. Do diskusie sa 
nezapojil nik.  

 
Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

8 0 0 

 
Uznesenie č. 3/2023 
Akademický senát FM UK schválil doc. Ing. Jána Papulu, PhD. za predsedu Disciplinárnej komisie 
fakulty pre študentov s funkčným obdobím od 1.3.2023. 
 

K bodu č. 4: Predloženie správy o činnosti AS FM UK za rok 2022 
Predsedníčka AS FM UK, doc. Mihaľová, predniesla správu o činnosti AS FM UK za rok 2022, 
spomenula viacero dôležitých informácií a faktov, ktorými sa senát zaoberal, ako aj jeho výstupy.  
Prebehlo celkovo 7 zasadnutí, 5 riadnych a 2 mimoriadne zasadnutia. Konala sa voľba dekana a tiež 
viaceré doplňujúce voľby do AS FM UK. 

 
K bodu č. 5: Voľba tajomníka AS FM UK 
Predsedníčka AS FM UK informovala, že nakoľko Mgr. Katarína Rentková, PhD. skončila pôsobenie v 
AS FM UK, uvoľnila sa pozícia tajomníka AS FM UK. Doc. Mihaľová navrhla ako novú tajomníčku 
doc. Strážovskú, ktorá túto nomináciu prijala. Zo strany členiek a členov AS FM UK neprišiel žiadny 
iný návrh. O priebehu tajného hlasovania v rámci voľby informoval predseda volebnej komisie AS FM 
UK, doc. Peráček.  

 

Hlasovanie: 

 ZA PROTI ZDRŽAL SA 

 8 0 0 

 
 
Uznesenie č. 4/2023 
Akademický senát FM UK zvolil za tajomníčku AS FM UK doc. Ing. Mgr. Ľubomíru Strážovskú, PhD. 
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K bodu č. 6: Informácie z AS UK (informujú zástupcovia FM UK v AS UK). 
Predsedníčka AS FM UK a zároveň členka predsedníctva AS UK, informovala, že na zasadnutí AS UK 
25. Januára 2023, bol schválený štatút UK, následne sa čaká na schválenie ministerstvom školstva. 
Diskusií ohľadom štatútu bolo niekoľko, preto sa už na poslednom zasadnutí senátu neviedli 
diskusie, ale prebehlo len hlasovanie. Následne boli fakulty vyzvané pripraviť štatúty fakúlt.  
Na spomínanom zasadnutí AS UK, malo plénum možnosť vyjadriť názor na návrh rektora na 
prorektorky a prorektorov pre funkčné obdobie so začiatkom 1.2.2023. V rámci pozícií prorektorov 
prišlo k dvom zmenám, oproti končiacemu obdobiu. Pozícia prorektora pre IT, ktorú zastával náš 
kolega doc. Greguš, bola zrušená. Zároveň naša kolegyňa RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. bola na 
poste prorektorky pre štúdium nahradená doc. Viglašovou (Prif UK). Ako dôvod rektor uviedol, že 
dr. Kovačičová bola prorektorkou v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach a síce mohla  podľa 
nových pravidiel pokračovať, rektor zvážil výmenu. Takto naša fakulta stratila v AS UK dve pozície 
na postoch prorektorov. Dr. Kovačičová ale zastáva pozíciu vedúcej novovytvoreného Útvaru pre 
integráciu informačných systémov.  
 
Na následnom zasadnutí AS UK, ktoré sa bude konať 15.3.2023, sa chystá schvaľovanie rozpisu 
dotácie, organizačného poriadku, schvaľovanie štatútu matematicko-fyzikálnej fakulty a pod. 

 
K bodu č. 7: Rôzne 
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. otvorila diskusiu k bodu „Rôzne“. Do 
diskusie sa zapojili: 

• študentka Rýzková položila otázku, že niektorí študenti majú online výučbu a sú nespokojní, 
nakoľko očakávali viac offline výučby.  

• prof. Greguš, odpovedal, že hlavný problém je z dôvodu, že nemáme k dispozícií budovu 
kocky, preto nemôžeme zastrešiť všetku výučbu offline kvôli kapacitným dôvodom. Čo 
potvrdila aj pani tajomníčka. 

• doc. Mihaľová dostala tento podnet už skôr, pozrela si rozvrh a potvrdila, že v štvrtom 
ročníku sú 2 skupiny (študijné špecializácie), ktoré majú nasadenú iba online výučbu. 
Následne docentka apelovala, aby sme v ďalšom semestri dohliadli na to, aby študenti mali 
viac výučby offline. Zdá sa, že kapacitné možnosti budovy ani v tomto semestri nemáme 
naplno využité a nakoľko prezentujeme aj navonok, že výučba už prebieha prezenčne, je 
potrebné na to dohliadnuť. Ukazuje sa tiež, že študenti sú s aktuálnym rozvrhom nespokojní. 

• doc. Strážovská položila otázku, či by mohol byť dotazník kvality aj pre učiteľov.  

• prof. Štarchoň zodpovedal, že je to v pláne a bude sa realizovať. 
 
Doc. Mihaľová, ako predsedníčka AS FM UK, na záver diskusie poďakovala profesorovi 
Gregušovi za vedenie fakulty v pozícii dekana počas neľahkého 4-ročného funkčného obdobia. 
Vyzdvihla, že pán dekan sa zodpovedne zúčastňoval zasadnutí AS FM UK a bol otvorený diskusii, 
aj napriek tomu, že nie vždy na zasadnutiach panovala názorová zhoda. V mene AS FM UK 
odovzdala p. dekanovi darček.  
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K bodu č. 8: Záver 
Predsedníčka AS FM UK poďakovala všetkým zúčastneným a zasadnutie AS FM UK ukončila. 
 

V Bratislave, 27.2.2023   

 

Zapísal:  ................................................ 

Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.  

 

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

doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. 

                            predsedníčka AS FM UK 


