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Zápisnica č. 2/2022 

 

zo zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu 
(ďalej len „AS FM UK“), konaného dňa 14. marec 2022 (pondelok) o 12:30 hod. prezenčne 
v zasadačke dekana (miestnosť č.14 na 4.poschodí).   
 
Zúčastnení:  
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. (od 12:39) 
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. 
doc. PhDr. René Pawera, PhD. 
Mgr. František Olšavský, PhD. 
Mgr. Katarína Rentková, PhD. 
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD. 
Bc. Miroslava Zelizňáková 
Natália Kuklová 
Barbora Laurová 
 
Hostia:  
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.  
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.  
doc. Ing. Ján Papula, PhD.  
doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.  
doc. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA 
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.  
Ing. Rastislav Kulhánek, PhD. 
 
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 
zasadnutí AS FM UK.  
Následne informovala členov a členky AS FM UK, že niekoľko členov a členiek vopred ospravedlnilo 
svoju neprítomnosť, a to prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.,  doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, 
PhD., PhDr. Lukáš Copuš, PhD., aj nová členka zamestnaneckej časti AS FM, Mgr. Lucia Kohnová, 
PhD., za študentskú časť sa ospravedlnili Lenka Lehocká a Bc. Kristína Mravcová. Informovala, že 
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. sa k zasadnutiu pripojí neskôr.  Skonštatovala, že AS FM UK má 15 
členov, z čoho je prítomných 8, teda AS FM UK je uznášaniaschopný a informovala o programe 
zasadnutia. Následne informovala členov, členky AS FM UK, ale aj hostí o zmene poradia 
navrhovaných bodov programu, s ohľadom na žiadosť prodekana pre vedu, výskum a doktorandské 
štúdium, doc. PhDr. Mariána Holienku, PhD., ktorý sa k zasadnutiu rovnako pripojí neskôr. . 
12:39  prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. sa zúčastňuje zasadnutia AS FM UK 
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Pôvodný návrh programu zasadnutia: 
1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 
2. Schvaľovanie: Podmienky prijatia na doktorandské štúdium pre akademický rok 2022/2023 

(predkladá dekan, vz. prodekanom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium) 
3. Prerokovanie: Návrh harmonogramu doktorandského štúdia na ak. rok 2022/2023 

(predkladá dekan, v z. prodekanom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium) 
4. Informácia o kritériách na habilitácie a inaugurácie (informuje dekan, vz. prodekankou pre 

projekty a rozvoj) 
5. Informácia o postupe prác na vnútornom systéme kvality (informuje dekan, vz. prodekanom 

pre kvalitu a vzťahy s verejnosťou) 
6. Predloženie správy o činnosti AS FM UK (predkladá predsedníčka AS FM UK) 
7. Diskusia k možnosti vyhlásenia volieb kandidáta na dekana FM UK 
8. Záver 

 
 
Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

9 0 0 

 
Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 
2. Informácia o postupe prác na vnútornom systéme kvality (informuje dekan, vz. prodekanom 

pre kvalitu a vzťahy s verejnosťou) 
3. Predloženie správy o činnosti AS FM UK (predkladá predsedníčka AS FM UK) 
4. Informácia o kritériách na habilitácie a inaugurácie (informuje dekan, vz. prodekankou pre 

projekty a rozvoj) 
5. Schvaľovanie: Podmienky prijatia na doktorandské štúdium pre akademický rok 

2022/2023(predkladá dekan, vz. prodekanom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium) 
6. Prerokovanie: Návrh harmonogramu doktorandského štúdia na ak. rok 

2022/2023(predkladá dekan, v z. prodekanom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium) 
7. Diskusia k možnosti vyhlásenia volieb kandidáta na dekana FM UK 
8. Záver 

 
Uznesenie č.3/2022:  
AS FM UK schválil program zasadnutia s navrhovanými zmenami. 

K bodu č.2 Informácia o postupe prác na vnútornom systéme kvality (informuje dekan, vz. 
prodekanom pre kvalitu a vzťahy s verejnosťou) 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. požiadala dekana FM UK, prof. RNDr. 
Michala Greguša, PhD., aby priblížil obsah prejednávaného bodu. Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 
požiadal doc. Ing. Jána Papulu, PhD., aby z pozície prodekana pre kvalitu a vzťahy s verejnosťou 
informoval členov a členky AS FM UK o postupe prác na vnútornom systéme kvality. Doc. Ing. Ján 
Papula, PhD. podal informáciu, že vnútorný systém kvality FM UK sa buduje postupne, pričom 
dôležité bolo zosúladenie so štandardami, ktoré majú dopad na zabezpečovanie základných 
procesov v pedagogickej, ale aj vedecko-výskumnej činnosti. Zástupcovia FM UK sa zúčastňujú 
pravidelných zasadnutí na rektoráte UK. Rovnako informoval, že pripravovaný systém 
zabezpečovania kvality na FM UK je smerovaný decentralizačne, tzn. je snahou pri riadení  a 
rozhodovaní o väčšie zapojenie katedier, študentov, sú kreované návrhové rady, skupiny garantov, 
pričom najväčší dôraz je na zapojenie študentov aj do prípravy študijných programov a zvýšenie 
kontaktu s praxou.  
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Predsedníčka AS FM UK poďakovala za informácie a následne otvorila diskusiu k prejednávanému 
bodu. Do diskusie sa zapojili: 

• doc. PhDr. René Pawera, PhD. – podporil aktuálne smerovanie v postupe prác na vnútornom 
systéme kvality.  

• doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. – doplnila informácie v kontexte akreditačného 
postupu, snahy o znižovanie byrokratického zaťažovania a prípravy študijných programov.   

 

K bodu č.3 Predloženie správy o činnosti AS FM UK (predkladá predsedníčka AS FM UK) 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. informovala členov a členky AS FM UK 
o obsahu predloženej Správy o činnosti AS FM UK, pričom zdôraznila štatistickú bilanciu zasadnutí 
AS FM UK v roku 2021 (5x riadne zasadnutie, 3x mimoriadne zasadnutie, 1x slávnostné zasadnutie 
AS FM UK). V roku 2021 bol AS FM UK niekoľkokrát dopĺňaný, prostredníctvom realizovaných 
volieb. Obsahom správy sú aj prijaté uznesenia za rok 2021. Informovala, že správa o činnosti AS FM 
UK bude zverejnená na webe. Do diskusie sa nezapojil nikto.  
 

K bodu č.4 Informácia o kritériách na habilitácie a inaugurácie (informuje dekan, vz. 
prodekankou pre projekty a rozvoj) 
 
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. požiadala dekana FM UK, prof. RNDr. 
Michala Greguša, PhD., aby priblížil obsah prejednávaného bodu. Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 
informoval členov a členky AS FM UK, že habilitačné a inauguračné konania budú administratívne 
oddelené. V kontexte kritérií, nesmú sa kritériá znižovať, ale globálne by sa mali zvýšiť. V rámci 
kritérií sa bude hľadať kompromis.s dôrazom na zvýšenie kvality. Teda napríklad, aktuálne pre 
habilitáciu musí byť napísaná učebnica, aj monografia, pričom kvalitatívne sa javí relevantnejšie 1 
monografia v anglickom jazyku, ako 2 učebnice v slovenskom jazyku. Na úprave sa aktuálne pracuje 
a diskusie priebežne prebiehajú. Plán je tiež zvýšiť počet časopiseckých publikácií, či pridať kritérium 
participácie na vedecko-výskumných projektoch. Rovnako sa môže zvýšiť počet potrebných citácií, 
z minimálnych požiadaviek sa vyradia ohlasy od kolegov z pracoviska. Prof. RNDr. Michal Greguš, 
PhD. následne o informovanie k dopracovávaniu kvalitatívnych kritérií požiadal doc. PhDr. Mariana 
Holienku, PhD., prodekana pre vedu, výskum a doktorandské štúdium. Doc. PhDr. Marián Holienka, 
PhD. doplnil podané informácie o nutnosť presného zadefinovania kvality publikácií, projektovej 
činnosti a nutnosti participácie doktorandov na projektoch. Zdôraznil, že je veľmi dôležité klásť 
dôraz na kvalitu ohlasov, tzn. mimo pracoviska, pretože tie sú znakom medzinárodného 
rozpoznania.  
 
K bodu č.5 Schvaľovanie: Podmienky prijatia na doktorandské štúdium pre akademický rok 
2022/2023 (predkladá dekan, vz. prodekanom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium) 
 
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. požiadala dekana FM UK, prof. RNDr. 
Michala Greguša, PhD., aby priblížil obsah prejednávaného bodu. Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 
požiadal prodekana pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, aby členov a členky AS FM UK 
informoval o predloženom dokumente. Doc. PhDr. Marián Holienka, PhD. informoval, že návrh 
zohľadňuje úpravu termínov, pričom lehoty a kritériá zostávajú nezmenené. Podal informáciu, že 
minimálnym kritériom na prijatie je získanie 70 bodov z možných 100, rovnako objasnil dôvod 
dlhšieho času na prihlasovanie sa na štúdium v anglickom jazyku, pričom podmienky zostávajú 
zachované.  
Predsedníčka AS FM UK poďakovala za informácie a následne otvorila diskusiu k prejednávanému 
bodu. Do diskusie sa zapojili: 
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• Bc. Miroslava Zelizňáková – dopytovala sa k formulácii ohľadne nutnosti zaslania prihlášky 
klasickým spôsobom, či elektronické podanie nie je dostačujúce. 

• doc. PhDr. Marián Holienka, PhD. – informoval, že prihlášku je možné podať elektronicky, aj 
klasickým spôsobom, pričom je nutné rozlišovať medzi tými, ktorí majú už UK identitu 
a kandidátmi bez UK identity.  

• doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. – upozornila na nesprávne uvedený akademický rok 
a požiadala o úpravu kritérií s ohľadom na formuláciu týkajúcu sa podávania prihlášky.  
 

Hlasovanie: 
ZA PROTI ZDRŽAL SA 

9 0 0 

 
Uznesenie č. 4/2022:  
Akademický senát FM UK schvaľuje podmienky prijatia na doktorandské štúdium pre akademický rok 
2022/2023.  

K bodu č.6  Prerokovanie: Návrh harmonogramu doktorandského štúdia na ak. rok 2022/2023 
(predkladá dekan, v z. prodekanom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium) 
 
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. požiadala dekana FM UK, prof. RNDr. 
Michala Greguša, PhD., aby priblížil obsah prejednávaného bodu. Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 
požiadal prodekana pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, aby členov a členky AS FM UK 
informoval o predloženom dokumente. Doc. PhDr. Marián Holienka, PhD. informoval, že 
východiskom pri koncipovaní harmonogramu bol harmonogram akademického roka na Univerzite 
Komenského. Upozornil, že je snaha, aby obhajoby dizertačných prác boli smerované na 
mesiace jún/júl, a teda, aby študenti ukončili štúdium v štandardnej dĺžke štúdia s priaznivým 
finančným dopadom na rozpočet fakulty.  
Predsedníčka AS FM UK poďakovala za informácie a následne otvorila diskusiu k prejednávanému 
bodu. Do diskusie sa zapojili: 

• doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. – dopytovala a k obsahu poznámky *4 v dokumente 

• doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. – podal objasnenie v zmysle zvyšovania motivácie 
študentov. Vyzdvihol snahu motivovať doktorandov dôrazom na kvalitnejšie publikačné 
výstupy hneď v prvých ročníkoch štúdia, možným skorším termínom dizertačnej skúšky (v 
júni). V inom prípade sú dizertačné skúšky navrhnuté na august daného roka, čo má 
pozitívny dopad na financovanie doktorandského štúdia zo strany fakulty (keďže po 
dizertačnej skúške sa štipendium denného doktoranda podľa zákona zvyšuje). 

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – doplnil vysvetlenie motivácie študentov na kvalitné 
publikačné výstupy, najmä časopisecké. 
 

Uznesenie č. 5/2022:  
Akademický senát FM UK prerokoval Návrh harmonogramu doktorandského štúdia na ak. rok 
2022/2023.  

 
 
K bodu č.7  Diskusia k možnosti vyhlásenia volieb kandidáta na dekana FM UK 
 
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. priblížila členom a členkám AS FM UK 
aktuálnu situáciu s novelou vysokoškolského zákona a stanoviskom AS UK, ale aj jednotlivých 
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fakultných senátov UK k problematike vyhlásenia volieb kandidáta na dekana. Informovala, že podľa 
aktuálne predloženej novely, úplná transformácia univerzít je očakávaná od septembra 2023. 
Predsedníctvo AS FM UK pred konaním zasadnutia AS FM UK spravilo prieskum v rámci študentskej 
a zamestnaneckej časti FM UK k otázke vyhlásenia volieb kandidáta na dekana FM UK 
a k problematike novely vysokoškolského zákona. Výsledky prieskumu boli prezentované v printovej 
podobe prítomným členom a členkám AS FM UK, členom vedenia FM UK, ako aj zúčastneným 
hosťom. 
Zhrnutie výsledkov je pre akademickú obec dostupné na nasledujúcich linkoch: 
Výsledky dotazníka - zamestnanecká časť: https://bit.ly/3JLohVh 
Výsledky dotazníka – študentská časť: https://bit.ly/3DkIMWd  
Výsledky dotazníkového prieskumu nemožno považovať za reprezentatívne, napriek tomu je z nich 
zrejmá vôľa, aby AS FM UK využil právo vyhlásiť voľby kandidáta na funkciu dekana do konca marca 
2022 (študentská časť prieskumu), resp. vôľa pre kandidáta na funkciu dekana z vnútra fakulty 
(zamestnanecká časť prieskumu).  
Z následnej diskusie vyplynula jasná vôľa zúčastnených členov AS FM UK, ako aj prítomných členov 
vedenia FM UK a zástupcov kolégia dekana FM UK, aby AS FM UK využil svoje právo (vyplývajúce 
z aktuálne platných právnych predpisov) pre vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana.  
S ohľadom na uvedené, predsedníčka AS FM UK v závere navrhla, že mimoriadne zasadnutie AS FM 
UK by sa mohlo konať 28.3.2022, keď už budeme poznať výsledky rokovaní na úrovni NRSR 
ohľadom novely zákona o VŠ.   

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

neprihlásil, predsedníčka AS FM UK priblížila iniciatívu Slovenskej ekonomickej spoločnosti, 

v kontexte udalostí na Ukrajine a informovala zúčastnených, že otvorený list pripravený Slovenskou 

ekonomickou spoločnosťou bude distribuovať mailom. Následne 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, 14.3.2022   

 

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

Mgr. Katarína Rentková, PhD.  

 

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

doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. 

                            predsedníčka AS FM UK 

https://bit.ly/3DkIMWd

