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Zápisnica č. 5/2021 

 

zo zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 

managementu (ďalej len „AS FM UK“), konaného dňa 8. marca 2021 (pondelok) o 12,30 

hod. virtuálne, prostredníctvom MS Teams.   

 

Zúčastnení:  

prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. 

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

doc. PhDr. René Pawera, PhD. 

doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD. 

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. 

PhDr. Lukáš Copuš, PhD. 

Mgr. František Olšavský, PhD. 

Mgr. Katarína Rentková, PhD. 

PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA 

Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD. 

Mgr. Lucia Husenicová 

Kristína Mravcová 

 

 

Hostia: 

 

Greguš Michal 

Gubíniová Katarína 

Holienka Marian 

Kajanová Jana 

Kočišová Lucia 

Kovačičová Zuzana 

Lašáková Anna 

Mitková Ľudmila 

Nováček Peter 

Olšavský František 

Papula Ján 

Pilková Anna 

Rudy Ján 

Šeligová Viera 

Štarchoň Peter 

Šúreková Soňa 

Vilčeková Lucia 

Vojteková Monika 

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 

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

a hostí zasadnutia privítala na zasadnutí AS FM UK.  

Následne vyzvala členov AS FM UK, aby odhlasovali program zasadnutia AS FM UK 

s jednou zmenou v bode č. 5, v ktorom ide o schválenie Zásad volieb do akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu v znení dodatku č. 1. 

 

Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

12 0 0 

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


 

 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 

2. Schvaľovanie: Ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium pre akademický rok   

2021/2022 (predkladá dekan) 

3. Prerokovanie: Študijné programy doktorandského štúdia pre akademický rok 2021/2022 

(denná a externá forma) (predkladá dekan) 

4. Prerokovanie: Návrh téz na ústne prijímacie skúšky na doktorandské štúdium pre  

akademický rok 2021/2022 (predkladá dekan) 

5. Schvaľovanie: Zásady volieb do akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Fakulty managementu v znení dodatku č. 1 (predkladá predsedníčka AS FM UK) 

6. Rôzne. 

 

Uznesenie č. 10/2021:  

AS FM UK schválil navrhnutý program zasadnutia. 

 

K bodu č.2 Ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium pre akademický rok   

2021/2022 

 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. požiadala predkladateľa, prof. 

RNDr. Michala Greguša, PhD. (dekana FM UK), aby objasnil členom AS FM UK 

predkladaný návrh. Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. požiadal prodekana pre doktorandské 

štúdium, doc. PhDr. Mariána Holienku, PhD., aby členov AS FM UK oboznámil 

s predkladaným dokumentom. Doc. PhDr. Marián Holienka, PhD. informoval členov AS FM 

UK, že v prípade predkladaného dokumentu obsahujúceho ďalšie podmienky prijatia na 

doktorandské štúdium pre akademický rok 2021/2022 ide najmä o úpravu výšky poplatku a sú 

implementované úpravy prijaté na Vedeckej rade Univerzity Komenského. Zapracované sú 

termíny pre študijné programy v slovenskom, ale aj anglickom jayku, doplnené informácie 

o predpokladanom počte prijatých uchádzačov o doktorandské štúdium na FM UK, rovnako 

je doplnená konkretizácia udeľovania bodov na prijímacej skúške.  

Predsedníčka AS FM UK poďakovala za priblíženie obsahu prejednávaného bodu a následne 

otvorila diskusiu. Do diskusie sa zapojili: 

• prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. – dopytovala sa, či je konkretizované číslo na 

maximálny počet doktorandov, ktorých môže 1 školiteľ viesť, pretože kedysi to bolo 

maximálne 5. 

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – informoval, že Akreditačná agentúra bude mať 

prístup do AIS, tzn. že zodpovedné osoby by nemali toto číslo prekračovať, pričom 

doplnil, že Akreditačná agentúra konkrétne číslo nestanovila. 

• doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. – Akreditačná agentúra nestanovila 

konkrétne číslo/počet doktorandov pre denné a externé štúdium, určenie zostáva na 

fakulte, resp. na univerzite.  

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – položila otázku ohľadne navrhovaného 

predpokladaného počtu prijatých uchádzačov na doktorandské štúdium na FM UK, 

pričom sa dopytovala, či je FM UK schopná kvalitatívne zabezpečiť štúdium pre 

denných, externých študentov a študentov na študijnom programe ponúkanom 

v anglickom jazyku.  

• doc. PhDr. Marián Holienka, PhD. – pri stanovení počtu sa vychádzalo z dlhodobého 

priemeru, pričom doplnil, že školenie je zabezpečené aj externými školiteľmi.  



 

 

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – AS FM UK informoval, že na FM UK študovalo 

pár rokov dozadu oveľa viac študentov na doktorandskom štúdiu a aj v tom čase bolo 

možné ponúknuť vysoko kvalitné štúdium, tzn. bol tento počet zvládnuteľný, čo 

znamená, že vieme ponúknuť kvalitné štúdium aj v nasledujúcom roku danému počtu 

uchádzačov.   

 

Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

12 0 0 

 

 

Uznesenie č. 11/2021:  

AS FM UK schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium pre akademický rok   

2021/2022. 

 

 

K bodu č.3 Študijné programy doktorandského štúdia pre akademický rok 2021/2022 

(denná a externá forma) (predkladá dekan) 

 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. požiadala predkladateľa, prof. 

RNDr. Michala Greguša, PhD. (dekana FM UK), aby objasnil členom AS FM UK 

predkladaný návrh. Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. požiadal prodekana pre doktorandské 

štúdium, doc. PhDr. Mariána Holienku, PhD., aby členov AS FM UK oboznámil 

s predkladaným dokumentom. Doc. PhDr. Marián Holienka, PhD. informoval členov AS FM 

UK, že v prejednávanom dokumente ide najmä o zlúčenie predmetov a doplnenie predmetu 

Organizačné správanie. Oproti predchádzajúcemu stavu, došlo k rozdeleniu predmetov na 

povinne voliteľné s možnosťou výberu na dizertačnú skúšku a bez možnosti výberu tohto 

predmetu na dizertačnú skúšku. Členkám a členom AS FM UK vysvetlil dôvod tohto 

rozdelenia, ale upozornil, že stále zostáva zachované, že v prípade denného a externého štúdia 

je študijný plán rovnaký.  

Predsedníčka AS FM UK poďakovala za priblíženie obsahu prejednávaného bodu a následne 

otvorila diskusiu. Do diskusie sa zapojili: 

• RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. – informovala, že v prípade zmeny študijného 

programu je nutné dodržať formalizáciu celého procesu, tzn. je nutné návrh 

prerokovať a odsúhlasiť aj v rámci Schvaľovacej a návrhovej komisie a následne to 

musí schváliť Akreditačná rada.  

• doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. – informovala, že AS FM UK daný 

dokument len prerokúva. Ale následne dokument bude predložený aj Schvaľovacej 

a návrhovej komisii, rovnako aj Vedecká rada FM UK prerokuje návrh dokumentu.  

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – informoval, že v študijnom programe nie je 

zmena, len sa upravili predmety a rozdelili medzi „s možnosťou výberu na dizertačnú 

skúšku“ a „bez možnosti výberu na dizertačnú skúšku“.  

 

Uznesenie č. 12/2021:  

AS FM UK prerokoval študijné programy doktorandského štúdia pre akademický rok 

2021/2022 (denná a externá forma). 

 

K bodu č.4 Návrh téz na ústne prijímacie skúšky na doktorandské štúdium pre  

akademický rok 2021/2022 (predkladá dekan) 

 



 

 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. požiadala predkladateľa, prof. 

RNDr. Michala Greguša, PhD. (dekana FM UK), aby objasnil členom AS FM UK 

predkladaný návrh. Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. požiadal prodekana pre doktorandské 

štúdium, doc. PhDr. Mariána Holienku, PhD., aby členov AS FM UK oboznámil 

s predkladaným dokumentom. Doc. PhDr. Marián Holienka, PhD. informoval členov AS FM 

UK, že oproti predchádzajúcemu roku nie sú zmeny. Úprava nastala len vo formáte a v poradí 

zobrazenia téz. V rámci téz nastala aktualizácia odporúčanej literatúry.  

  

Predsedníčka AS FM UK poďakovala za priblíženie obsahu prejednávaného bodu a následne 

otvorila diskusiu. Do diskusie sa zapojili: 

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – z pozície predsedníčky AS FM UK víta, že AS 

FM UK dostal na prerokovanie tento dokument. V rámci sekcie „Ekonomická 

podstata a predmet finančného manažmentu“ sú uvedené témy, ktoré sa výlučne týkajú 

finančného manažmentu, preto by daná sekcia mohla byť označená len ako „Podstata 

a predmet finančného manažmentu“. 

• doc. PhDr. Marián Holienka, PhD. súhlasil s touto opravou. 

 

Uznesenie č. 13/2021:  

AS FM UK prerokoval návrh téz na ústne prijímacie skúšky na doktorandské štúdium pre  

akademický rok 2021/2022. 

 

K bodu č.5 Zásady volieb do akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Fakulty managementu v znení dodatku č. 1 (predkladá predsedníčka AS FM UK) 

 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. vysvetlila nutnosť a dôležitosť 

bodu, ktorý sa týka Zásad volieb do akademického senátu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „zásady“) v znení Dodatku č.1. Aktuálne má 

AS FM UK iba 2 zástupkyne študentov, tzn. že sú 3 neobsadené miesta. Kristína Mravcová je 

t.č. v 3.ročníku Bc. štúdia, pred štátnicami požiada o prerušenie, kým sa nezapíše do 1.ročníka 

Mgr. štúdia. Druhá členka, Mgr. Lucia Husenicová je študentkou posledného ročníka na 

doktorandskom štúdiu, po obhájení dizertačnej práce bude jej členstvo v AS FM UK 

ukončené. Z tohto hľadiska je dôležité doplniť zástupcov za študentskú časť pre zabezpečenie 

uznášaniaschopnosti senátu, opierajúc sa o článok 11 (3) Vnútorného predpisu č. 2/2020 – 

Rokovací poriadok AS FM UK: „Akademický senát fakulty je schopný sa uznášať, ak je na 

zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina z celkového počtu všetkých jeho členov, a zároveň 

aspoň dvaja členovia študentskej časti akademického senátu fakulty.“ S ohľadom na to, je 

pri aktuálnom zložení senátu nevyhnutné, aby vždy boli prítomné obe zástupkyne študentov. 

S vyhlásením doplňujúcich volieb do AS FM UK sme už dlhšie obdobie čakali, avšak 

vzhľadom na nezlepšujúci sa pandemický vývoj sa ukazuje ako nevyhnutné umožniť priebeh 

volieb elektronicky. Aktuálne zásady však takúto formu priebehu volieb neumožňujú, preto ju 

bolo potrebné ošetriť formou dodatku č. 1 k zásadám. Jeho príprave predchádzali konzultácie 

s prodekankou pre legislatívu doc. JUDr. PhDr. Katarínou Gubíniovou, PhD., predsedom 

volebnej komisie, doc. PhDr. JUDr. Tomášom Peráčkom, PhD., právnym oddelením RUK, 

ako aj splnomocnencom FM UK pre oblasť IT, PhDr. Petrom Veselým a Centrom pre 

informačné technológie FM UK. Výsledná formulácia umožňuje realizáciu volieb 

elektronickou formou.  

Po objasnení bodu, predsedníčka AS FM UK otvorila diskusiu. Do diskusie sa zapojili: 

• doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. – aktuálne predložené zásady v znení 

Dodatku č.1. - Článok 35 je nový a týka sa návrhu, volieb, spracovania volieb. Pri 

príprave bol problém najmä v tom, ako sa vysporiadať so zoznamom voličov. 

Nakoniec sa pristúpilo k tomu, že sa stanoví čas volieb, pričom bude prebiehať 



 

 

schôdza prostredníctvom MS TEAMS, na ktorej bude prítomná volebná komisia,a 

študenti, ktorí sa zúčastnia zasadnutia dostanú anonymný link na hlasovanie. Volebná 

komisia vydá usmernenie o voľbách, tzn. uznesenie volebnej komisie.  

• doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. – ide o procedurálnu otázku, a teda či tento 

dokument bude predložený aj AS UK, aby sa prerokoval v právnej komisii? 

• doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. – AS UK neschvaľuje zásady fakúlt. 

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – pri príprave zásad sa zvažovali viaceré možnosti, 

aj korešpondenčná forma volieb, pričom sme sa opierali o skúsenosti Právnickej 

fakulty UK a Farmaceutickej fakulty UK. 

• PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA – čo sa týka porovnania bezpečnosti ochrany 

osobných údajov a anonymného hlasovania, pri porovnaní korešpondenčné 

a elektronické hlasovanie, elektronické hlasovanie je bezpečnejšie, pretože ak sa 

nastaví hlasovanie „anonymizované“, je to určite vždy anonymizované. V súvislosti 

s GDPR je problematika nahlasovania osobných údajov kandidátov, pokiaľ sa 

nenahlasujú všeobecne dostupné informácie.  

• prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. – napr. FTVŠ UK má naformulované stanovisko „ak 

funkčné obdobie členov AS uplynie, tak im funkčné obdobie skončí 3 mesiace po 

ukončení mimoriadneho stavu“.  

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – o tejto možnosti opierajúcej sa o legislatívu 

týkajúcu sa núdzového stavu vieme, ale nie je to možné uplatniť na situáciu v AS FM 

UK, keďže aktuálne je AS FM UK v patovej situácii, ak by študentky skončili 

štúdium.  

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – voľby je potrebné vyhlásiť, nemôžeme počítať, že 

núdzový stav bude do septembra, AS FM UK by sa stal nefunkčným.  

• doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD. – je nutné zrealizovať doplňujúce voľby, 

pretože AS FM UK má iba 2 zástupkyne za študentskú časť.  

 

 

Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

12 0 0 

 

 

Uznesenie č. 13/2021:  

AS FM UK schvaľuje Zásady volieb do akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Fakulty managementu v znení dodatku č.1. 

 

K bodu č.6 Rôzne 

 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD., otvorila diskusiu. Do diskusie 

sa zapojili: 

AD1) Hodnotenie kvality výučby. 

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – priblížil Hodnotenie kvality výučby za zimný 

semester, ktoré prebiehalo v testovacej verzii na fakulte.  

• doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. – nateraz máme dostupné dáta. Linky sa 

distribuovali cez katedry. Počet spätných odpovedí variuje. Návratnosť bola, napr. na 

niektorých predmetoch na KEF cca 42%. Podobné výsledky sa dosahovali aj 

v minulosti, keď sa robievali papierové prieskumy. V dotazníkoch sa nachádzali 

otázky týkajúce sa vyučujúceho, samotného predmetu, metód dištančného 



 

 

vzdelávania, ale aj otázka smerovaná na plné využívanie výučbových týždňov, tzn. na 

priebeh výučby v poslednom výučbovom týždni.  

• prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. – bola realizovaná študentská anketa na ktorej 

realizáciu sa využili už vytvorené tímy, aby to bolo osobnejšie. Sú samozrejme limity, 

čo predstavuje východisko na úpravu priebehu a aj samotných otázok. Priblížil priebeh 

na Filozofickej fakulte UK, ktorý prebrali systém z Fakulty matematiky, fyziky 

a informatiky UK, pričom návratnosť majú cca 30-40%. Výsledky sú aktuálne 

dostupné na katedrách, je dôležité vytvoriť anonymizovanú správu za katedru.  

• Mgr. Katarína Rentková, PhD. – opýtala sa, kedy je možné očakávať anketu v letnom 

semestri, lebo podľa nej, informácia o nej by mala byť distribuovaná už ku koncu 

výučbového semestra.  

• prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. – informácie o realizácii boli dostupné už v decembri. 

O termíne realizácie možno polemizovať. Ale študenti mali možnosť vyjadriť svoj 

názor počas trvania – 1 mesiac. 

• doc. PhDr. Marián Holienka, PhD. – samotná tvorba a realizácia ankety je nutná. 

Teraz je potrebné, aby sa takáto anketa stala súčasťou kultúry fakulty a študentov. Čo 

sa návratnosti týka, je to len začiatok celého procesu.  

• prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD. – dôležité je správne načasovanie. Ak chceme vyššiu 

% návratnosť, musí sa anketa realizovať v posledný výučbový týždeň semestra. Na 

Katedre manažmentu sa realizoval aj vlastný prieskum v poslednom týždni semestra, 

lebo to robia pravidelne. Kvalita a korektnosť skúšania sa dá zistiť 3-4 otázkami na 

konci skúškového obdobia.    

• prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. – na FM UK bol už aj v minulosti používaný systém 

hodnotenia kvality výučby, napr. UNIVALUE. A fungoval aj papierový systém. 

Realizovala sa anketa pri štátniciach. V súvislosti s realizáciou Hodnotenia kvality 

výučby je nutné nastaviť začiatok komunikácie, aby nenastávali komunikačné šumy.  

 

14:02 odišiel zo zasadnutia doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD. 

14:05  odišiel zo zasadnutia doc. PhDr. René Pawera, PhD.   

 

• prof. Ing. Ján Rudy, PhD. – podporuje myšlienku, že spätná väzba sa musí uskutočniť 

v posledný týždeň výučby.  

• prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD. – dôležité je načasovanie.  

• prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. – súhlasí, že je nutné upraviť načasovanie.  

• Kristína Mravcová – vyplnila všetky dotazníky. Vidí dôležitosť v tom, aby výsledky 

boli prezentované aj študentom, aj učiteľom. Len sa pýta ako? Podotkla, že počas 

skúškového obdobia študenti do predmetových tímov chodia len sporadicky.  

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – realizovať 2 celoplošné dotazníky asi nie je dobrá 

prax, a to na konci výučbovej časti semestra a na konci skúškového obdobia. Je nutné 

vymyslieť stratégiu, aby výpovedná hodnota bola vysoká.  

AD2) Protest UK. 

• Mgr. Lucia Husenicová – v rámci distribuovaného manuálu k vedeniu protestu na UK 

je uvedené, že fakulty by mali informovať študentov a zamestnancov o priebehu 

a zapojení sa do protestu. S Kristínou Mravcovou vytvorili e-mail, prostredníctvom 

ktorého informovali študentov. Vytvorili aj dotazník, majú cca 160 odpovedí. 

Zaujímalo by ju, ako je protest komunikovaný zamestnaneckej časti.   

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – komunikuje s predsedníctvom AS Filozofickej 

fakulty. Aktuálne je v procese prípravy podkladu, ktorým plánuje informovať 

akademickú obec. 



 

 

• doc. Ing. Ján Papula, PhD. – zdieľame informácie z univerzitnej stránky, 

univerzitného facebooku. Pán rektor, prof. Števček, je aktívny v médiách a zdieľame 

jeho vyjadrenia, vystúpenia. Z rektorátnej strany sme boli požiadaní o prípravu videa 

k protestu, požiadavka bola preposlaná AS FM UK.  

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – požiadavka bola preposlaná na Digital Marketing 

Club a určite bude video pripravené.  

 

Po diskusii k bodu Rôzne, poďakovala predsedníčka AS FM UK členom AS FM UK za účasť 

na zasadnutí AS FM UK, rovnako poďakovala za účasť vedeniu FM UK, ako aj prítomným 

hosťom a ukončila zasadnutie AS FM UK.  

 

V Bratislave, 8.3.2021   

 

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

Mgr. Katarína Rentková, PhD.  

 

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

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. 

                           predsedníčka AS FM UK 


