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Zápisnica č. 3/2022 

 

z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 
managementu (ďalej len „AS FM UK“), konaného dňa 28. marca 2022 (pondelok) o 13:00 hod. 
prezenčne v zasadačke dekana (miestnosť č.14 na 4.poschodí).   
 
Zúčastnení:  
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. 
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. (od 13:15) 
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. 
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. 
doc. PhDr. René Pawera, PhD. 
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD. (online) 
Mgr. Lucia Kohnová, PhD.  
Mgr. František Olšavský, PhD. 
Mgr. Katarína Rentková, PhD. 
Bc. Kristína Mravcová 
Bc. Miroslava Zelizňáková 
Lenka Lehocká 
 
 
Hostia:  
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.  
prof. Ing. Dušan Šoltés, CSc. 
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.  
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. 
doc. Ing. Ján Papula, PhD.  
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.  
doc. Dr. Frédéric Delaneuville 
PhDr. Matúš Baráth, PhD. 
PhDr. Peter Veselý, PhD. 
Ing. Miloslav Chalupka, PhD. 
Ing. Rastislav Kulhánek, PhD. 
 
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, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. 
Prítomných členov a členky AS FM UK, dekana, 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 Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD., za 
zamestnaneckú časť, a Natália Kuklová a Barbora Laurová, za študentskú časť AS FM UK. Zároveň 
privítala novú členku zamestnaneckej časti AS FM, Mgr. Luciu Kohnovú, PhD. Informovala, že prof. 
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Mgr. Peter Štarchoň, PhD. sa k zasadnutiu pripojí neskôr. Skonštatovala, že na mimoriadnom 
zasadnutí AS FM UK je prítomných 10 členov a členiek, čiže AS FM UK je uznášaniaschopný. 
Vzhľadom na návrh volebnej komisie, dovolila si AS FM UK požiadať o  odhlasovanie online účasti 1 
člena zamestnaneckej časti AS FM UK, a to doc. JUDr. PhDr. Tomáša Peráčeka, PhD., ktorý bol 
nápomocný aj pri príprave podkladov na mimoriadne zasadnutie. 
 
 
Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

10 0 0 

 
Uznesenie č.6/2022: 
Akademický senát FM UK schválil online účasť člena AS FM UK, doc. JUDr. PhDr. Tomáša Peráčeka, 
PhD., ako plnohodnotného člena na mimoriadnom zasadnutí AS FM UK.  
 
Doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. Skonštatovala, že AS FM UK má 15 členov, z čoho sa 
mimoriadneho zasadnutia zúčastňuje 11 členov a členiek. Následne informovala členov, členky AS 
FM UK, ale aj hostí o programe mimoriadneho zasadnutia.  
 
Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

11 0 0 

 
Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 
2. Schvaľovanie: Návrh volebnej komisie na voľbu kandidáta na funkciu dekana FM UK 
3. Vyhlásenie: Volieb kandidáta na funkciu dekana FM UK na funkčné obdobie od 1.3.2023 do  

28.2.2027 
4. Schvaľovanie: Harmonogram volieb kandidáta na funkciu dekana FM UK 
5. Záver 

 
Uznesenie č.7/2022 
Akademický senát FM UK schválil program zasadnutia. 

K bodu č.2 Schvaľovanie: Návrh volebnej komisie na voľbu kandidáta na funkciu dekana FM UK 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. objasnila dôvod zvolania mimoriadneho 
zasadnutia AS FM UK a priblížila obsah schválenej novely zákona o vysokých školách, ktorej 
účinnosť bude od 25.4.2022, čo je časový posun, oproti pôvodne ohlasovanej účinnosti od 1.4.2022.  
Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana na dnešnom zasadnutí nie je prijatou novelou 
ovplyvnené, keď táto by nemala ovplyvniť funkčné obdobie dekana, ak k vyhláseniu volieb dôjde. 
13.15 zasadnutia AS FM UK sa zúčastňuje prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. 
Členov a členky AS FM UK informovala, že schválená novela vymedzuje, že funkcia dekana sa 
obsadzuje na základe výberového konania. Zloženie výberovej komisie je presne dané, pričom 
k zmene oproti diskutovanému návrhu novely zákona v tomto smere neprišlo. Zároveň novela  
umožňuje voľbu vyhlásiť, pričom volebné zhromaždenie sa ustanoví tak, aby v ňom osoby 
vymenované rektorom mali jednu štvrtinu hlasov, a ostatné osoby boli zástupcami akademickej 
obce fakulty. Nie je teda zrejmé, akým spôsobom budú zástupcovia fakulty vyberaní, pričom 
upresnenia prinesie až štatút UK. Je však ťažké odhadnúť kedy bude schválený. Z uvedeného je 
zrejmé, že AS FM UK má posledný krát možnosť vyhlásiť voľby kandidáta na dekana. 
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Následne predsedníčka AS FM UK s ohľadom na bod programu informovala o návrhu zloženia 
volebnej komisie na voľbu kandidáta na funkciu dekana FM UK, ktorý je totožný s volebnou 
komisiou AS FM UK v zložení ako ho poznáme: 

- za zamestnaneckú časť: 
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD. – predseda 
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD. 

- za študentskú časť 
Bc. Kristína Mravcová 

 
Všetci navrhnutí s návrhom súhlasia. Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD. s ohľadom na neprítomnosť 
na zasadnutí doplnil súhlas vopred v písomnej podobe.  
 
Predsedníčka AS FM UK poukázala na to, že celý program mimoriadneho zasadnutia sa týka jednej 
otázky a preto povzbudila k vypovedaniu prípadných nejasností a otvorila diskusiu. Do diskusie sa 
zapojili: 

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – vyjadril svoj názor, že  v kontexte schválenej novely 
zákona o vysokých školách, nie je potrebné, aby Akademický senát FM UK vyhlásil voľby 
kandidáta na funkciu dekana na dnešnom zasadnutí. 

• doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. – opätovne zopakovala, že novela neumožňuje 
voľby dekana na úrovni akademického senátu, resp. iného kolektívneho orgánu a  odcitovala 
články novely zákona o vysokých školách, v ktorých je voľba dekana riešená (§ 22 Fakulta): 

(3) Výberové konanie na obsadenie funkcie dekana vyhlasuje, uskutočňuje a zrušuje verejná vysoká 
škola;...  
(4) Výberová komisia pre výberové konanie na obsadenie funkcie dekana má sedem členov. Troch členov 
výberovej komisie volí a odvoláva kolektívny samosprávny orgán fakulty určený štatútom verejnej 
vysokej školy, ak je zriadený, inak ich volia a odvolávajú členovia akademickej obce fakulty; najmenej 
jedným z nich je zástupca študentov. Dvoch členov výberovej komisie vymenúva a odvoláva rektor. 
Jedného člena výberovej komisie volí a odvoláva akademický senát verejnej vysokej školy z osôb, ktoré 
nie sú členmi akademickej obce príslušnej fakulty. Jedného člena výberovej komisie vymenúva a 
odvoláva správna rada verejnej vysokej školy. Ak sa funkcia dekana obsadzuje voľbou, volebné 
zhromaždenie sa ustanoví tak, aby v ňom osoby vymenované rektorom mali jednu štvrtinu hlasov, a 
ostatné osoby boli zástupcami akademickej obce fakulty.  

• doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. – informoval členov a členky AS FM UK o tom, že sa nevie 
stotožniť ani s jednou možnosťou, preto sa v rámci hlasovania k predmetným bodom 
programu mimoriadneho zasadnutia AS FM UK zdrží hlasovania. 

• Mgr. František Olšavský, PhD. – informoval, že AS FM UK má dve možnosti, buď vyhlási 
voľby kandidáta na funkciu dekana FM UK alebo počká na vývin situácie v kontexte 
schválenej novely zákona o vysokých školách. O vyhlásení volieb sme už diskutovali na 
poslednom zasadnutí AS FM UK.  

• prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. – podal názor, že aj podľa schválenej novely zákona 
o vysokých školách, bude voľba podobná tej aktuálnej. 

• doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. – zareagovala, že rozdiely vo výbere dekana podľa novely 
zákona už spomenuté boli. Zároveň pripomenula, že diskusie k novele zákona o VŠ už 
prebiehajú dlhé obdobie a od januára tohto roka sú na pôde UK aj intenzívne diskusie 
o vyhlásení volieb kandidáta na funkciu rektora, na ktoré mali nadviazať aj vyhlásenia volieb 
kandidátov na funkciu dekana na jednotlivých fakultách. Pôvodne to bolo mienené ako istá 
forma protestu voči samotnej novele, na čo sa dnes už zabúda a naša fakulta, aj za účasti 
pána dekana FM UK, prisľúbila rektorovi v tomto smere súčinnosť. Viaceré fakulty už voľby 
kandidátov na funkciu dekana vyhlásili, v niekoľkých prípadoch tieto prebehnú ešte pred 
samotnou voľbou rektora. Z posledného riadneho zasadnutia AS FM UK zároveň jasne 



 

 

 

www.uniba.sk 

  

vyplynula vôľa pre tento krok. Následne informovala že podľa pripraveného harmonogramu, 
sú voľby plánované na 16.11.2022, čo je symbolicky zvolený dátum voči 17.11., rovnako aj 
samotné mimoriadne zasadnutie AS FM UK sa koná symbolicky v Deň učiteľov, tzn. 
28.marca. Navrhovaný harmonogram bol prekonzultovaný a odsúhlasený aj pánom 
dekanom. Funkčné obdobie zvoleného dekana bude od 1.3.2023, pričom funkčné obdobie 
aktuálneho dekana FM UK končí koncom februára 2023, teda nehovoríme o jeho skrátení. 
Funkčné obdobie rektora UK končí koncom januára 2023. Voľby rektora UK sú plánované na 
máj 2022.  

• Mgr. Katarína Rentková, PhD. – pripomenula, že k voľbe kandidáta na rektora a voľbe 
kandidáta na dekana AS FM UK už diskutoval niekoľkokrát na svojich zasadnutiach, pričom 
vždy odznela informácia, že vyhlásenie volieb je brané ako forma protestu proti návrhu 
novely zákona o vysokých školách, čo sa voľby kandidáta na dekana týka, ako podpora 
vyhláseniu volieb kandidáta na rektora UK, jednou z fakúlt UK. Rovnako vyjadrila obavu, 
keďže novela zákona nadobudne účinnosť 25.4.2022, voľby kandidáta na rektora UK budú 
v máji, funkčné obdobie dekana FM UK uplynie koncom februára a voľby by mali byť 
vyhlásené najneskôr 30 dní pred skončením funkčného obdobia, že bez vyhlásenia volieb 
kandidáta na funkciu dekana by nemusela byť zabezpečená kontinuita v kontexte 
nedostatku času na sprocesovanie realizácie volieb novým spôsobom.  

 
Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

11 0 1 

 
Uznesenie č. 8/2022:  
Akademický senát FM UK schválil návrh volebnej komisie na voľbu kandidáta na funkciu dekana FM UK. 

K bodu č.3 Vyhlásenie: Volieb kandidáta na funkciu dekana FM UK na funkčné obdobie od 
1.3.2023 do 28.2.2027 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. s ohľadom na už skôr uvedené otvorila 
diskusiu.  
Do diskusie sa zapojili:   

• prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. – položila otázku, či v zmysle schválenej novely zákona 
o vysokých školách má zmysel vyhlasovať voľby kandidáta na funkciu dekana FM UK. 

• doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. – odpovedala, že je to posledná možnosť kedy dekana 
môžu voliť priamo a len zástupcovia akademickej obce fakulty. Zároveň upozornila, že nik 
nepozná znenie budúceho štatútu UK, ani dátum jeho prijatia, preto nie je zrejmé, že by sa 
voľba dekana stihla do ukončenia jeho funkčného obdobia uskutočniť.  

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – podporil myšlienku dôležitosti dodržania kontinuity vo 
výkone funkcie dekana.  

 
 
Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

11 0 1 
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Uznesenie č.9/2022 
Akademický senát FM UK vyhlasuje voľby kandidáta na funkciu dekana FM UK na funkčné obdobie 
1.3.2023 do 28.2.2027. 

K bodu č.4 Schvaľovanie: Harmonogram volieb kandidáta na funkciu dekana FM UK 
 
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. členov a členky AS FM UK, ale aj hostí 
informovala, že podľa predloženého harmonogramu, ako už bolo spomenuté, sú voľby kandidáta na 
funkciu dekana FM UK plánované na 16.11.2022, pričom obdobie na predkladanie návrhov 
kandidatov je 1.9.2022 – 31.10.2022. Členovia a členky AS FM UK dostali dopredu dokument, ktorý 
obsahoval tak harmonogram volieb, ako formulár návrhu kandidáta na funkciu dekana FM UK.  
Následne otvorila diskusiu, do ktorej sa nezapojil nikto.  

 
Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

11 0 1 

 
Uznesenie č.10/2022 
Akademický senát FM UK schválil harmonogram volieb kandidáta na funkciu dekana FM UK. 

K bodu č.5 Záver 
 
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. informovala, že išlo o mimoriadne 
zasadnutie s konkrétnymi bodmi programu, a teda v programe nebola naplánovaná diskusia v rámci 
bodu Rôzne. S ohľadom na to, sa členom a členkám AS FM UK poďakovala za účasť a súčinnosť na 
zasadnutí mimoriadneho zasadnutia AS FM UK, rovnako poďakovala za účasť zástupcom vedenia 
FM UK a zúčastneným hosťom a mimoriadne zasadnutie AS FM UK ukončila. 

 

V Bratislave, 28.3.2022   

 

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

Mgr. Katarína Rentková, PhD.  

 

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

doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. 

                            predsedníčka AS FM UK 


