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Zápisnica č. 6/2021 

 

zo zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 

managementu (ďalej len „AS FM UK“), konaného dňa 12. apríla 2021 (pondelok) o 13:00 

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: 

prof. RNDr. Greguš Michal, PhD. 

doc. JUDr. PhDr. Gubíniová Katarína, PhD. 

doc. PhDr. Holienka Marian, PhD. 

doc. Ing. Kajanová Jana, PhD. 

Mgr. Kočišová Lucia 

RNDr. Kovačičová Zuzana, PhD. 

doc. Ing. Papula Ján, PhD. 

prof. Ing. Pilková Anna, PhD. MBA 

prof. Mgr. Štarchoň Peter, PhD. 

Mgr. Šúreková Soňa 

Mgr. Vilčeková Lucia, 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 

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, oproti pôvodne zaslanému programu v pozvánke, bod č. 4 nebude súčasťou 

aktuálneho zasadnutia AS FM UK, ale bude presunutý až na nasledujúce zasadnutie AS FM 

UK. 

 

Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

12 0 0 

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


 

 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 

2. Schvaľovanie: Návrh harmonogramu doktorandského štúdia na ak. rok 2021/2022 

(predkladá dekan vz. prodekanom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium) 

3. Prerokovanie: Návrh správy o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2020 (predkladá 

dekan vz. prodekanom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium) 

4. Prerokovanie: Študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia na akademický 

rok 2021/2022 za študijný program Manažment (predkladá dekan vz. prodekanom pre 

štúdium a vzťahy s verejnosťou) 

5. Predloženie správy očinnosti AS FM UK (predkladá predsedníčka AS FM UK) 

6. Rôzne. 

 

Uznesenie č. 14/2021:  

AS FM UK schválil program zasadnutia. 

 

K bodu č.2 Návrh harmonogramu doktorandského štúdia na ak. rok 2021/2022 

(predkladá dekan vz. prodekanom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium) 

 

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 harmonogramu doktorandského štúdia na akademický rok 2021/2022 sa 

vychádzalo z harmonogramu štúdia Univerzity Komenského v Bratislave na predmetný 

akademický rok, ale boli zapracované aj mnohé dôležité body, ktoré tvoria súčasť 

harmonogramu na FM UK za ostatné roky, navyše, harmonogram bol doplnený o ďalšie 

informácie a termíny, ktoré sú nevyhnutne dôležité pre doktorandov. Hlavná zmena sa týka 

termínu obhajob dizertačných prác do 30.6.2022, doplnený je aj termín odovzdania podkladov 

pre ročné hodnotenie. V harmonograme nastalo rozdelenie na denných doktorandov 

a externých doktorandov, aby sa harmonogram stal prehľadnejších a adresnejším. 

Harmonogram obsahuje aj návrh štandardných termínov na obhajoby a odovzdanie žiadostí 

o povolenie obhajoby dizertačnej práce.  

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

otvorila diskusiu. Do diskusie sa zapojili: 

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – v harmonograme je uvedené, že „Odovzdanie 

podkladov pre ročné hodnotenie doktoranda“ má byť zrealizované do 15.8.2022, čo 

prakticky vychádza na obdobie čerpania dovoleniek. Položila otázku, či by nebolo 

praktickejšie uvedený termín dať do konca augusta? 

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – v predmetný termín je „do 15.8.“, ale samozrejme 

sa bude prihliadať na čerpanie dovoleniek. Tak ako doktorand môže požiadať o odklad 

termínu, tak aj školiteľ má možnosť požiadať o odklad termínu.  

 

Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

12 0 0 

 

 

Uznesenie č. 15/2021:  

AS FM UK schvaľuje Návrh harmonogramu doktorandského štúdia na ak. rok 2021/2022. 



 

 

 

K bodu č.3 Návrh správy o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2020 (predkladá dekan 

vz. prodekanom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium) 

 

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 správa je pripravená v štandardnej štruktúre a nadväzuje na dlhodobý zámer FM UK, 

pričom obsahuje medziročné porovnanie. Z časového rámca pokrýva správa vykazovacie 

obdobie roka 2020, a to informácie za vedecko-výskumné projekty, granty, publikačnú 

činnosť a ohlasy, informácie o činnosti Vedeckej rady FM UK, Knižnice FM UK, ale aj 

týkajúce sa kariérneho rozvoja. Správa obsahuje viacero optimistických záverov, najmä 

v oblasti projektovej činnosti (podávanie projektov a úspešnosť ich podpory), avšak potenciál 

sa ukazuje najmä v medzinárodnej projektovej činnosti. V oblasti publikačnej činnosti je 

badateľný dôležitý nárast publikácií v karentovaných a indexovaných časopisoch. Pozitívny 

trend je zaznamenaný aj u externých doktorandov, kde bola za ostatný rok vykonaná dôsledná 

evidencia ich publikačnej činnosti. Čo sa doktorandov týka, je zaznamenaný nízky počet 

zapojených doktorandov do projektových aktivít, tzn. ich výskumná aktivita, na to je nutné 

dávať dôraz v budúcnosti.   

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

otvorila diskusiu. Do diskusie sa zapojili: 

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – vyzdvihla detailné spracovanie správy a najmä 

pozitívny obraz o vedecko-výskumnej činnosti na FM UK. V správe si všimla nový 

projekt – rozvojový projekt z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, tak 

by sa chcela bližšie o tomto projekte informovať. Požiadala prodekanku Mgr. Luciu 

Vilčekovú, PhD. o priblíženie projektu.  

• doc. PhDr. Marián Holienka, PhD. – doplnil, že rozvojové projekty sú vypisované 

s vopred stanoveným zameraním.  

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – podal informáciu o predmetnom projekte. Keďže 

bola vypísaná výzva na financovanie projektu zameraného na online vzdelávanie 

Erasmus študentov, prodekanka Mgr. Lucia Vilčeková, PhD. pripravila projekt a aj 

napriek vysokej a kvalitnej konkurencii, FM UK získala financovanie projektu. 

Projekt sa bude realizovať v tomto roku.  

 

Uznesenie č. 16/2021:  

AS FM UK prerokoval Správu o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2020. 

 

K bodu č.4 Študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia na akademický rok 

2021/2022 za študijný program Manažment (predkladá dekan vz. prodekanom pre 

štúdium a vzťahy s verejnosťou) 

 

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. informoval, že študijné programy sú 

vytvorené s dôrazom na riadenie kvality, ktoré je nutné brať na zreteľ. Následne požiadal 

prodekana pre štúdium a vzťahy s verejnosťou, doc. Ing. Jána Papulu, PhD., aby členov AS 

FM UK oboznámil s predkladaným dokumentom. Doc. Ing. Ján Papula, PhD. informoval 

členov AS FM UK, že dokument je vytvorený aj v kontexte návrhov a komentárov, ktoré 

vyvstali z Návrhovej rady. Dokument obsahuje 3 základné zmeny: 



 

 

• Každý rok je nutné zapracovávať skúsenosti Bc. stupňa štúdia, pričom minulý rok 

nastala práve na tomto stupni dôležitá zmena týkajúca sa zaradenia niektorých 

predmetov. Vyvstala potreba presunúť predmet Dátové analýzy pre manažment. 

V kontexte potreby praxe a v minulosti zdokumentovaných predmetov nastalo 

obohatenie v oblasti špecializácií.  

• Magisterské štúdium – nutnosť inovácií. Špecializácie sú nástavené v prospech 

inovácií, tzn. nárast počtu kreditov na jednotlivé predmety. Pri tejto zmene tvorili 

základný podklad skúsenosti západoeurópskych univerzít, kde nosné predmety sú vo 

výmere až 10 kreditov.  

• Rozsah blokov je doplnený.  

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

otvorila diskusiu. Do diskusie sa zapojili: 

• Mgr. František Olšavský, PhD. – položil otázku, či predkladaný dokument je už 

finálnou verziou a kde došlo k zvýšeniu kreditovej záťaže. 

• doc. Ing. Ján Papula, PhD. – dokument predstavuje aktuálne najlepšiu verziu. Ale 

samozrejme, aj teraz môže prísť k novým podnetom, myšlienkam, ktoré môžu mať 

vplyv na zmeny. Aktuálne k 12.4.2021 máme 84 prihlášok na štúdium v anglickom 

jazyku. Zásadné zmeny vo výmere kreditov – pôvodné 6-kreditové predmety ako 

Finančný manažment, Marketingový manažment sú teraz za 7 kreditov. Blokové 

predmety boli za 3 kredity, teraz sú za 6 kreditov. 

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – predmety s vyššou kreditovou výmerou sú, 

samozrejme, spojené s väčšou záťažou na hodiny. Položila otázku, či sme vychádzali 

aj z prehľadu medzi fakultami UK. 

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – bolo nutné zvýšiť kredity na blokových 

predmetoch, pretože študent sa už špecializuje. Sú zvýšené kredity aj za diplomovú 

prácu, keďže dôraz sa kladie na kvalitu spracovanej diplomovej práce. 

• doc. Ing. Ján Papula, PhD. – v súvislosti s nárastom kreditov, dôraz je kladený na 

samostatné štúdium študentov, samostatnú prácu, samoštúdium a prípravu vopred. 

• RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. – zmeny by sa mali jasne zohľadniť na celej fakulte 

a v celom štúdiu, tzn. na stupni Bc., Mgr., ale aj PhD.. Všeobecne platí, že 1 kredit 

zodpovedá 30 hodinám, tzn. 7 kreditov = 210 hodín (a je nutné zohľadiť a počet 

týždňov výučbového semestra). Následne položila otázku, či 7 kreditov nebude robiť 

problém aj v súvislosti s množstvom mobilít a uznávaním kreditov, pretože 7 je 

prvočíslo. A tiež podotkla, že bude nutné upraviť opis predmetov, tzn. koľko hodín 

a čo bude študent robiť. 

• doc. Ing. Ján Papula, PhD. – celkový počet kreditov sa nezmenil. Na doktorandskom 

štúdiu sú všetky predmety za 8 kreditov. 7 kreditov ako prvočíslo by nemalo robiť 

problém pri mobilitách, pretože študent môže získať aj viac kreditov.  

• doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. – doplnila informácie k opisom.  

 

Uznesenie č. 17/2021:  

AS  FM UK prerokoval Študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia na 

akademický rok 2021/2022 za študijný program Manažment. 

 

K bodu č.5 Predloženie správy o činnosti AS FM UK (predkladá predsedníčka AS FM 

UK) 

 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. predstavila Správu o činnosti 

AS FM UK, pričom podotkla, že správa je spracovaná podľa zaužívaných štandardov. AS FM 

UK zasadal v roku 2020 6krát na riadnom zasadnutí, a to 2krát prezenčne a 4krát, v dôsledku 



 

 

pandemickej situácie a prijatých opatrení, zasadal virtuálne, 1krát bolo realizované hlasovanie 

pre rollam. Správa o činnosti AS FM UK bude zverejnená aj na webe.   

Predsedníčka AS FM UK následne otvorila diskusiu. Do diskusie sa nezapojil nikto. 

 

Uznesenie č. 18/2021:  

AS FM UK prerokoval Správu o činnosti AS FM UK za rok 2020.  

 

K bodu č.6 Rôzne 

 

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

sa zapojili: 

AD1) Prihlášky na akademický rok 2021/2022: 

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – informoval, že k dňu zasadnutia AS FM UK je 

uzavreté prihlasovanie na akademický rok 2021/2022 v dennej forme štúdia 

v slovenskom jazyku. V študijnom programe Medzinárodný manažment budú 

prijímačky zrušené, ale pre Manažmet a ekonómiu sa prijímačky budú konať, kedže 

sme presiahli smerné čísla.   

• doc. Ing. Ján Papula, PhD. – na Medzinárodný manažment máme 92 prihlášok, pričom 

smerné číslo bolo 120 (10 prihlášok je súčasne aj na Manažment). Na Manažment 

máme približne 700 prihlášok, pričom 60 je zo zahraničia, a smerné číslo bolo 270. 

Z toho dôvodu je nutné realizovať prijímačky. Aktuálne prebieha diskusia a príprava 

elektronického variantu prijímačiek, rovnako sa spracuváva aj vyhodnotenie 

dosiahnutých študijných výsledkov a účasti na olympiádach. V študijnom programe 

v anglickom jazyku máme 84 prihlášok, smerné číslo je 100, ale prijímačky budú 

realizované ústne.  

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – dopytovala sa, či je plánovaná aj zmena 

v kreditoch pre predmety vyučované v anglickom jazyku. 

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – informoval, že je to plánované. Dokonca, ak bude 

dostatočný počet študentov, sú plánované aj špecializácie pre študijný program 

poskytovaný v anglickom jazyku.  

• Mgr. Katarína Rentková, PhD. – sa informovala, či sa pripravujú zbierky príkladov, 

resp. vzorové testy, okruhy tém/problematík pre uchádzačov o štúdium na FM UK, 

aby vedeli, čo budú pokrývať prijímačky na FM UK. Najmä, aby mali tieto informácie 

dostatočne vopred, keďže študenti na stredných školách ostatného 1,5 roka štúdia 

realizovali online formou.  

• doc. Ing. Ján Papula, PhD. – aktuálne prebieha príprava prijímačkových otázok, 

následne pôjde informácia o okruhoch spolu s pozvánkou.  

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – je to taká príprava za pochodu. Uchádzači sa 

informujú o skriptách obsahujúcich prijímačky z minulých rokov, avšak nemáme 

pripravené reedíciu.  

AD 2) Realizácia skúškového obdobia – letný semester AR 2020/2021. 

• prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. – položila otázku ohľadne realizácie skúšania. Na 

západných univerzitách využívajú rôzne možnosti online skúšania, než len MS Forms, 

aj Moodle. Pomocou softvéru „zamkne“ možnosť študentom vyhľadávať odpovede 

inde, využívajú tzv. lockdown browser. Neuvažuje sa aj na UK o zavedení takéhoto 

„zámku“?  

• RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. – je to veľmi dobrý návrh, avšak aby bolo možné 

niečo také zakúpiť na UK, je nutné realizovať verejné obstarávanie.  

• doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. – takýto návrh by mohol odznieť na Komisii AS 

UK. 



 

 

AD 3) Doplňujúce voľby do AS FM UK. 

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – informovala, že budú vyhlásené doplňujúce 

voľby do AS FM UK na 3 pozície do študentskej časti AS FM UK. 

AD 4) Mimoriadne zasadnutie AS UK 

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – členov a členky AS FM UK informovala 

o Mimoriadnom zasadnutí AS UK, ktoré sa konalo 31.3.2021. Predmetnými bodmi 

bola  - metodika rozdelenia dotácie, návrh rektora UK na vymenovanie člena VR UK 

a návrh rektora UK na odvolanie prorektora doc. Olejára, pričom agenda prorektora 

pre informačné systémy bola prerozdelená medzi ostatných prorektorov. 

AD 5) Oslavy 30. výročia založenia FM UK   

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – predstavila členom a členkám, ale aj hosťom 

návrhy na elektronický podpis pripravené Ivou Kučerovou (študentkou 3. ročníka), 

ktoré obsahujú logo FM UK s odkazom na 30. výročie. Návrh loga je plne s vnútornou 

identitou fakulty. Spolu s prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou odporúčajú 

logo č.10. 

• doc. Ing. Ján Papula, PhD. – stotožňuje sa s návrhom loga č.10. 

• Mgr. Lucia Husenicová – položila otázku, ako a kým bola zadaná súťaž na príprave 

loga? Sama nemala informáciu o takto vyhlásenej súťaži a možno by sa viac študentov 

zapojilo. Určite by bolo dobré dodatočne komunikovať takúto súťaž študentom.  

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – súťaž vyhlásená nebola, pre nedostatok času, ale 

študenti budú mať určite možnosť sa zapojiť a pomôcť pri príprave online osláv 

výročia FM UK. 

• doc. Ing. Ján Papula, PhD. – FM UK víta každú iniciatívu. Z rektorátu sme 

informovaní, že od septembra je nutné prejsť na novú vizualizáciu UK, a teda aj na 

novú vizualizáciu FM UK.  

• Kristína Mravcová – verí, že sa nájdu študenti ochotní pomôcť pri prípravách online 

osláv 30. výročia FM UK. 

 

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, 12.4.2021   

 

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

Mgr. Katarína Rentková, PhD.  

 

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

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. 

                           predsedníčka AS FM UK 


