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Zápisnica č. 2/2021 

 

zo slávnostného zasadnutiea Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), pri príležitosti 30. výročia založenia fakulty. 

Zasadnutie sa uskutočnilo dňa 5.  februára 2021 (piatok) o 10,00 hod. virtuálne 

prostredníctvom MS Teams.   

 

Zúčastnení:  

  Greguš Michal 

Pawera René 

Peráček Tomáš 

Saxunová Darina 

Copuš Lukáš 

Olšavský František 

Rentková Katarína 

Veselý Peter 

Vojtechovský Jaroslav 

Husenicová Lucia 

Mravcová Kristína 

Stachová Paulína 

 

Hostia: 

Badura Ján 

Bajzík Peter 

Bajzíková Ľubica 

Balco Peter 

Beňová Eleonóra 

Bohdalová Mária 

Brestovanská Eva 

Chalupka Miloslav 

Charfaoui Emília 

Deáková Lenka 

Gál Peter 

Gažová Andrea 

Gežík Peter 

Greguš Michal 

Gubíniová Katarína 

Heššová Simona 

Holienka Marian 

Horváthová Diana 

Jakub Hrnčár 

Jantová Martina 

Kajanová Jana 

Kočišová Lucia 

Kulhánek Rastislav 

Lašáková Anna 

Ludomir Slahor  

Majerčáková Daniela 

Majerčáková Daniela 

Mašlejová Dana 

Megova Alžbeta 

Miklošík Andrej 

Ölvecká Viera 

Pajtinková Bartáková 

Gabriela 

Papík Mário 

Papula Ján 

Papula Jozef 

Papulová Zuzana 

Pilková Anna 

Remišová Anna 

Rudy Ján 

Slobodová Karolína 

Šoltés Dušan 

Šúreková Soňa 

Soňa Kleinova 

Štarchoň Peter 

Vajdová Nikoleta 

Vaľko Lukáš 

Vančišinová Natália 

Vilčeková Lucia 

Vojteková Monika 

 

 

Priebeh rokovania 

http://www.fm.uniba.sk/


 

 

 

K bodu č. 1 Otvorenie slávnostného zasadnutia AS FM UK 

 

Slávnostné zasadnutia AS FM UK otvorila a viedla predsedníčka AS FM UK doc. PhDr. 

Paulína Stachová, PhD. Prítomných členov a členky AS FM UK, členov a členky vedenia FM 

UK, prizvaných hostí a hostí zasadnutia AS FM UK privítala na zasadnutí AS FM UK, ktoré 

sa konalo presne 30 rokov odo dňa, kedy 5.2.1991 Akademický senát Univerzity 

Komenského v Bratislave zriadil Fakultu managementu a v ten istý deň zriadenie fakulty 

odsúhlasila aj Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave. Pripomenula, že aj keď 

sme pred rokom začali prípravy na oslavy 30. výročia založenia Fakulty managementu, nikto 

netušil, čo sa za rok môže stať, a z dôvodu pandémie, ktorá zasiahla Slovensko, aj v tento 

významný dátum, zasadá AS FM UK online. Vyslovila, že verí, že keď to podmienky 

dovolia, určite oslavy výročia prebehnú. Následne vyzvala členov AS FM UK, aby 

odhlasovali program Slávnostného zasadnutia AS FM UK. 

 

Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

12 0 0 

 

Program: 

1. Otvorenie slávnostného zasadnutia AS FM UK 

2. Príhovor dekana fakulty, prof. RNDr. Michala Greguša, PhD. 

3. Príhovor prvého prodekana fakulty, prof. Ing. Jána Rudyho, PhD. 

4. Príhovor tajomníčky fakulty, Mgr. Soni Šúrekovej 

5. Ukončenie slávnostného zasadnutia AS FM UK 

 

Uznesenie č. 5/2021:  

AS FM UK schválil navrhnutý program zasadnutia. 

 

K bodu č.2 Príhovor dekana fakulty, prof. RNDr. Michala Greguša, PhD. 

 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. požiadala aktuálneho dekana 

FM UK, prof. RNDr. Michala Greguša, PhD. o jeho príhovor. Prof. RNDr. Michal Greguš, 

PhD. privítal všetkých zúčastnených a na začiatok priblížil svoje prvé pôsobenie na FM UK. 

Aj zo svojej pozície zhodnotil, že počas 30 rokov svojho pôsobenia, FM UK sa vypracovala 

a patrí medzi najúspešnejšie fakulty na Slovensku, najmä v oblasti ekonómie a manažmentu. 

Príbližil, že presne pred 30timi rokmi sa schválil vznik FM UK a spomenul svoje začiatky 

pôsobenia na FM UK, pričom jeho kroky na FM UK viedli z Fakulty matematiky, fyziky 

a informatiky UK. Na fakulte začal pôsobiť ako prodekan pre štúdium. Prvé roky boli 

skutočne zložité, ale vďaka podpore zo strany vedenia UK, podpore zo strany 

spolupracujúcich organizácií, napr. veľvyslanectva USA, sa podarilo vytvoriť úspešnú 

fakultu, ktorá má rôzne katedry a mnoho študentov. Na začiatku existencie FM UK boli všetci 

študenti dychtiví a dnes, už ako naši absolventi, pôsobia v medzinárodných firmách, 

v zahraničí. Za roky pôsobenia máme približne 10000 absolventov. Avšak musíme myslieť aj 

do budúcnosti, a preto nový systém akreditácie umožní prispôsobovať študijné programy 

potrebám praxe.  

 

 

 

 

K bodu č.3 Príhovor prvého prodekana fakulty, prof. Ing. Jána Rudyho, PhD. 



 

 

 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. poďakovala prof. RNDr. 

Michalovi Gregušovi, PhD. za jeho príhovor a požiadala prof. Ing. Jána Rudyho, PhD., ako 

prvého prodekana FM UK, o jeho príhovor. Prof. Ing. Ján Rudy, PhD. privítal, v úvode 

svojho príhovoru, dekana FM KU, predsedkyňu AS FM UK, členov a členky AS FM UK, 

učiteľov, zamestnancov a hostí. Rovnako ako prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. priblížil 

svoje pôsobenie na FM UK od svojich začiatkov. Na FM UK pôsobí už od jej založenia. 

Pripomenul, že nastúpiť na zabehnutú fakultu a na novo založenú fakultu je veľký rozdiel, 

pretože bolo nutné všetko vybudovať – a to tak personálne, ako aj vytvoriť študijné programy, 

vytvoriť celkovú organizačnú kultúru. Pri stavbe fakulty má každý zamestnanec tzv. svoju 

tehličku. A tak ako on bilancuje teraz, vo februári 2050 budú svoje pôsobenie bilancovať na 

FM UK noví zamestnanci. Do búducna želá fakulte, aby sa na nej svojho dôchodkového veku 

dožili tí, ktorí tu teraz pôsobia ako mladí/noví zamestnanci. Vysokoškolský učiteľ je 

povolanie, ale je aj poslanie. A na toto poslanie treba vždy klásť dôraz. Pri príležitosti osláv 

30. výročia založenia FM UK treba povedať, že vďaka patrí mnohým – vtedajšiemu rektorovi, 

následným rektorom, prorektorom, ale aj ďalším, vďaka patrí priateľom z USA a Pittsburgh 

university, Montclair State University a dá sa menovať aj ďalej. Fakulta bola založená ako 

business škola západného typu a tak sa aj ďalej vyvíjala. Do ďalšej 30tky jej želá veľa 

študentov, ktorí ju budú navštevovať kvôli získaniu vedomostí, veľa angažovaných učiteľov 

a zamestnancov a nech sa jej aj ďalších 30 rokov darí, minimálne, tak ako doteraz. 

  

K bodu č. 4 Príhovor tajomníčky fakulty, Mgr. Soni Šúrekovej 

 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. poďakovala prof. Ing. Jánovi 

Rudymu, PhD. za jeho príhovor a požiadala o príhovor tajomníčku fakulty, Mgr. Soňu 

Šúrekovú. Mgr. Soňa Šúrekova pôsobí na fakulte od decembra 1993. Aj ona priblížila 

účastníkom zasadnutia AS FM UK mnoho oblastí, ktoré za 30 rokov fakulta dosiahla. 

Pripomenula, že prvé stretnutia sa diali v unimobunkách v Mlynskej doline, kde boli študenti, 

zamestnanci a jeden pes. Po 3 rokoch sa fakulta presťahovala do priestorov, kde pôsobí dnes 

a následné roky budovala, prerábala a dotvárala priestor, a to vlastným úsilím tak, aby vyzeral 

ako vyzerá dnes. Aj napriek prekážkam, ktoré boli, fakulta všetko prekonala, ale určite nás 

ešte ďalšie prekážky čakajú. S fakultou sa spája duch solidarity, priateľstva a spolupráce. 

A preto jej aj do ďalšieho pôsobenia želá najmä veľa sily a entuziazmu.  

 

K bodu č. 5 Ukončenie slávnostného zasadnutia AS FM UK 

 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. poďakovala Mgr. Soňi 

Šúrekovej za jej príhovor a priblížila svoje pôsobenie na fakulte. Spomenula, že na fakulte 

strávila už tiež viac ako polovicu života fakulty, pretože na nej začala ako študentka, následne 

ako odborná asistentka, prepracovala sa do pozície docentky a aktívnej senátorky. Jej pocity 

sa vyvíjali a menili. Za roky pôsobenia však vidí veľký posun. FM UK ukazuje, že vie 

reflektovať  flexibilne na požiadavky trhu a praxe. Je úspešná v medzinárodných vzťahoch. 

Uvedomuje si, že fakulta, to sme „my“ a že FM UK je aj dobrá značka kvality, ktorú môžeme 

ďalej rozvíjať a budovať. Za dobrou značkou stoja aj značné počty úspešných absolventov. 

Fakulta založila Alumni Klub a naďalej si buduje a rozvíja renomé a kvalitu. Kvalitu FM UK 

nevnímame iba my, zamestnanci, učitelia  a študenti, ale jej kvalitu si uvedomujú aj v rôznych 

iných inštitúciach, čo odzrkadľuje blahoprajný list z Národnej  rady Slovenskej republiky, 

adresovaný na našu fakultu od podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, Gábora 

Grendela. Po týcho slovách bol prečítaný nasledovný list: 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

Po prečítaní listu, predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. spomenula, 

že fakulta nie sú iba učitelia a zamestnanci, ale najmä študenti a prenechala slovo 

zástupkyniam študentov v AS FM UK, Mgr. Lucii Husenicovej a Kristíne Mravcovej, ktoré 

v pripravenej prezentácii predniesli postrehy a želania fakulte od slovenských, ale aj 

zahraničných študentov pôsobiacich na FM UK.  

 

Následne predsedníčka AS FM UK otvorila diskusiu, do ktorej sa nezapojil nik z prítomných 

účastníkov slávnostného zasadnutia AS FM UK. Ku koncu zasadnutia vyslovila predsedníčka 

AS FM UK želanie, že verí, že oslavy 30. výročia založenia FM UK určite budú, keď to 

situácia dovolí, poďakovala všetkým rečníkom a účastníkom zasadnutia.  

 

Pred samotným ukončením Slávnostného zasadnutia AS FM UK, dekan fakulty, prof. RNDr. 

Michal Greguš, PhD. skonštatoval, že Fakulta managementu je krásna a múdra žena, a spolu 

s tajomníčkou fakulty, Mgr. Soňou Šúrekovou symbolicky odovzdali predsedníčke AS FM 

UK ako zástupkyni FM UK kyticu, keďže pri dodržaní protipandemických opatrení sa 

zúčastnili zasadnutia zo zasadacej miestnosti FM UK, aby, obrazne, v tento slávnostný deň 

nebola fakulta sama. Spolu popriali FM UK veľa ďalších úspešných rokov do budúcnosti. 

 

Po ukončení slávnostného zasadnutia AS FM UK poďakovala predsedníčka AS FM UK 

členom AS FM UK za účasť, rovnako aj hosťom a ukončila zasadnutie AS FM UK.  

 

V Bratislave, 5.2.2021   

 

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

Mgr. Katarína Rentková, PhD.  

 

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

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. 

                           predsedníčka AS FM UK 


