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Zápisnica č. 4/2022 

 

z riadneho zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 
managementu (ďalej len „AS FM UK“), konaného dňa 21. apríla 2022 (štvrtok) o 15:00 hod. 
prezenčne, v zasadačke dekana (miestnosť č.14 na 4.poschodí).   
 
Zúčastnení:  
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. 
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. 
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. 
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD. 
Mgr. Lucia Kohnová, 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:  
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.  
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.  
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. 
doc. Ing. Ján Papula, PhD.  
doc. Mgr. Ing. Ľubomíra Strážovská, 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, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. 
Prítomných členov a členky AS FM UK a hostí zasadnutia privítala na zasadnutí AS FM UK. Následne 
informovala, že niekoľko členov a členiek vopred ospravedlnilo svoju neprítomnosť, a to prof. RNDr. 
Darina Saxunová, PhD. a doc. PhDr. René Pawera, PhD., za zamestnaneckú časť AS FM UK. Zároveň 
skonštatovala, že na zasadnutí AS FM UK je prítomných 13 členov a členiek, čiže AS FM UK je 
uznášaniaschopný. Následne informovala o navrhovanej zmene v programe zasadnutia, stiahnutie 
bodu týkajúceho sa schvaľovania kritérií prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov 
uskutočňovaných fakultou pre akademický rok 2023/2024. O zmenu bola požiadaná prodekankou 
pre štúdium, doc. JUDr. PhDr. Silviou Treľovou, PhD. s ohľadom na opodstatnenosť posunutia 
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schvaľovania kritérií prijímania na akademický rok 2023/2024 na jeseň 2022, kedy už budú známe 
reálne počty prijatých a zapísaných študentov pre ak. rok 2022/2023. Vzhľadom na to, že kritériá 
prijímania obsahujú aj plánovaný počet prijatých študentov, ktorý je ovplyvnený momentálnou 
situáciou s ukrajinskými uchádzačmi, z tohto dôvodu posun schvaľovania kritérií prijímania je 
relevantný. Spôsob a forma realizácie prijímacieho konania na akademický rok 2023/2024 zostávajú 
nezmenené.  Zároveň uviedla, že bola medzičasom požiadaná o doplnenie programu o informácie 
z etickej poradne pre študentov FM UK. Po podaní informácie, dala hlasovať o pozmenenom 
programe.  
 
Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

13 0 0 

 
Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 
2. Informácia vedenia FM UK 
3. Informácie z etickej poradne pre študentov FM UK 
4. Informácie z AS UK (informuje predsedníčka AS FM UK) 
5. Rôzne 
6. Záver 

 
Uznesenie č.11/2022 
Akademický senát FM UK schválil upravený program zasadnutia. 

K bodu č.3 Informácie z etickej poradne pre študentov FM UK 
 
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. konštatovala, keďže vedenie FM UK 
ešte nebolo prítomné na zasadnutí AS FM UK, že bod č.3 bude riešený pred bodom č.2.  Zároveň 
požiadala, prof. Mgr. Annu Lašákovú, PhD., aby členov a členky AS FM UK oboznámila s obsahom 
daného bodu, keďže požiadala o zaradenie bodu do programu zasadnutia AS FM UK. Prof. Mgr. 
Anna Lašáková, PhD. informovala členov a členky AS FM UK o tom, že na Etickú poradňu pre 
študentov FM UK bol podaný podnet o možnom podvádzaní pri skúškach, a to cez sociálne siete, 
vypracovanie online mid-termov testov, aj za odplatu. Otázka na členov a členky AS FM UK je, akým 
spôsobom zabezpečiť lepšiu kontrolu pri testoch a skúškach, ale aj potrebu jednotného postupu 
realizácie písomných skúšok korektným spôsobom. Podľa  prof. Mgr. Anny Lašákovej, PhD., ., bolo 
by dobré vrátiť sa späť do doby pred Covidom s online skúšaním a nasadiť opäť printové – tlačené 
papierové písomné testy, s absolútnym zákazom používania mobilných telefónov alebo počítačov 
počas testu, resp. písomnej skúšky. Riešením by teda mohli byť prezenčné písomné testy a je to 
potrebné zaviesť pre všetky predmety. Doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. poďakovala prof. Mgr. 
Anne Lašákovej, PhD. za objasnenie daného bodu, privítala dekana FM UK a vedenie FM UK, 
a otvorila diskusiu. Do diskusie sa zapojili: 

• doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. – informovala, že AS FM UK nedisponuje kompetenciou, 
ktorá by mu umožňovala navrhovať riešenia v tejto oblasti, môže vedeniu FM UK smerovať 
len odporúčania. 

• Mgr. Katarína Rentková, PhD. – podotkla, že pri online skúšaní je problém s kontrolou 
obrazovky, s vyžadovaním zapnutej kamery a mikrofónu, a pod., preto na predmetoch, kde 
je to možné, by prezenčné skúšanie kontrolu vyriešilo.  

• prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. – súhlasil, že AS FM UK nemôže prijať návrh, ale môže 
odporučiť vedeniu spôsob riešenia daného podnetu. Ako predseda Disciplinárnej komisie 
doplnil, že disciplinárna komisia môže riešiť takéto prípady, ale len v prípade, ak príde 
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podnet na riešenie. Prezenčné skúšanie je dobré, avšak v istých prípadoch existujú 
objektívne prípady, kedy sa študenti nemôžu zúčastniť prezenčného skúšania. Preto je 
dôležité nájsť rovnováhu medzi oboma možnosťami skúšania, prípadne je riešenie v 
spôsobe pokladania otázok. V súvislosti s týmto podnetom, podľa neho, podnet by mohol 
byť posunutý na riešenie Disciplinárnej komisii, pokiaľ však je nekonkrétny, aj disciplinárna 
komisia má obmedzené kompetencie. Upozornil, že v prípade disciplinárneho konania, 
študenti veľmi často zanechajú štúdium na FM UK, avšak následne pokračujú na inej vysokej 
škole, kde si nechajú uznať predmety a vyhnú sa procedúre vyšetrovania.   

• prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD. – doplnila, že Etická poradňa pre študentov je interný 
whistleblowingový kanál, ktorý slúži okrem iného aj na to, aby sa znížovalo reputačné riziko. 
V kontexte podnetu sa rieši rovina nastavenia procesu skúšania, aby sa predchádzalo 
podvodnému správaniu pri skúškach. Ďalej sa opýtala, ako vlastne fakulta kontroluje 
opodstatnenosť toho, keď študent nahlási, že sa nemôže dostaviť na skúšku osobne a chce 
ju preto vykonať online..  

• doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD. – ako príklad uviedol jeho spôsob online skúšania, 
kedy písomné online skúšanie je následne doplnené aj o ústne doskúšanie. 

• doc. Ing. Ján Papula, PhD. – upozornil, že v kontexte podnetu sa určite vyžaduje spracovať 
odpoveď, v ktorej študentovi/študentke, ktorý/á podal/a podnet, bude podaná informácia, 
že vedenie FM UK, ale aj AS FM UK sa podnetom zaoberali. Aj kolégium dekana trvalo na 
tom, aby predmety, ktoré sa vyučovali prezenčne, sa skúšali prezenčnou formou. Táto 
informácia by mala byť zopakovaná a pripomenutá aj na katedrových poradách.   

• prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD. – opýtala sa, či by aspoň pre tých študentov, ktorých výučba 
tento semester prebiehala prezenčne, mohlo vedenie fakulty odporučiť pedagógom, aby sa 
plne preorientovali na papierovú formu skúšania, t.j. bez používania mobilov alebo 
počítačov počas doby trvania skúšky v učebni.  

• Bc. Kristína Mravcová -  za študentskú časť AS FM UK môže skonštatovať, že študentky 
zastúpené v AS FM UK sa pýtajú študentov na ich problémy, podnety, návrhy. Študenti 
potvrdili snahu o korektné skúšanie, ktoré sa dá zabezpečiť, napr. priebežnými aktivitami 
počas celého semestra, ako príklad uviedla predmet Finančný manažment.  

• doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. – potvrdila snahu o redukovanie neetického správania zo 
strany študentov, ale aj skúšajúcich, ale pripomenula, že viacstupňové, priebežné skúšanie 
predstavuje aj zvýšenú záťaž na pedagógov. 

• doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD. – riešením zvýšenia kontroly, pri prezenčnom skúšaní, 
je zníženie počtov študentov na 1 termín, pri maximálne naplnenej polovičnej 
kapacite učební.   

• doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. – zo strany prodekanky pre štúdium, doc. JUDr. PhDr. 
Silvie Treľovej, PhD., išlo usmernenie pre skúšajúcich, rovnako môže pomôcť aj iniciovaná 
koordinácia skúšok.  

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – dekan FM UK – prisľúbil, že vyzve vedenie FM UK, aby 
bola vykonaná kontrola skúšajúcich, pričom z vykonanej kontroly by mali byť vytvorené 
závery a na základe týchto záverov je možné vytvoriť odporúčania do budúcnosti. Aktuálne 
je nutné identifikovať problémové oblasti. Prvým, základným, krokom bude dôkladná 
analýza aktuálneho stavu.  

 
K bodu č.2 Informácia vedenia FM UK 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD., požiadala vedenie FM UK o objasnenie 
daného bodu. Mgr. Soňa Šúreková podala informáciu o schválenom rozpočte na rok 2022, pričom 
na základe rozpisu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je udelené pre FM UK 
navýšenie rozpočtu o 600 000 Eur, čo je výrazná zmena, oproti predchádzajúcim rokom, pretože 
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doteraz bol rozpočet väčšinou poddimenzovaný. Uvedené navýšenie bude smerované na rozvoj 
vedy a výskumu a excelentných centier. Členov a členky AS FM UK tiež informovala o rekonštrukcii 
budovy tzv. „kocky“. Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., dekan FM UK, informoval členov a členky AS 
FM UK o tom, že sa opätovne zavedú do výberu niektoré výberové predmety. Doc. PhDr. Paulína 
Mihaľová, PhD. poďakovala za podanie informácií a otvorila diskusiu. Do diskusie sa zapojili: 

• doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. – spýtala sa, či sa plánujú dodatočné oslavy 30. výročia 
založenia FM UK, ktoré boli zrušené/presunuté z dôvodu pandemických opatrení.  

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – bol naklonený myšlienke dodatočných osláv výročia. 

• Bc. Kristína Mravcová – položila otázku ohľadne výberových predmetov. 

• doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD. – pri príprave možností sa bude prihliadať na 
vyváženosť a zastúpenie výberových predmetov z každej katedry. 

K bodu č.4 Informácie z AS UK 
 
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. členov a členky AS FM UK, ale aj hostí 
informovala o vybraných bodoch výročnej správy AS UK, pričom poukázala na dôležité informácie, 
ktoré sa týkali FM UK. Z porovnávacích tabuliek fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave 
upozornila na stavy – počtu študentov, počet študijných programov na bakalárskom, magisterskom, 
ale aj doktorandskom stupni štúdia, počet zahraničných študentov, či na počet študentov na 1 
učiteľa, pričom priemerný počet na UK je 9 študentov/učiteľ, avšak na FM UK je približne 30 
študentov/učiteľ. Po podaní informácie otvorila diskusiu, do ktorej sa nik nezapojil.  
 
K bodu č.5 Rôzne 
 
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. otvorila bod rôzne a vyzvala členov 
a členky na predkladanie podnetov do diskusie, v rámci prerokovávaného bodu. Do diskusie sa 
nezapojil nik.  
 
 
K bodu č.6 Záver 
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. poďakovala členom a členkám AS FM 
UK za účasť a súčinnosť na zasadnutí, rovnako poďakovala za účasť zástupcom vedenia FM UK a 
zúčastneným hosťom a zasadnutie AS FM UK ukončila. 

 

V Bratislave, 21.4.2022   

 

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

Mgr. Katarína Rentková, PhD.  

 

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

doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. 

                            predsedníčka AS FM UK 


