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Zápisnica č. 7/2022 

 

zo zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu 
(ďalej len „AS FM UK“), konaného dňa 12. decembra 2022 (pondelok) o 12:30 hod. prezenčne 
v zasadačke dekana (miestnosť č.14 na 4.poschodí).   
 
Zúčastnení:  
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. (od 12:34) 
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. 
doc. Mgr. Lucia Kohnová, PhD.  
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. 
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD. 
doc. Ing. Ľubomíra Strážovská, PhD.    
Mgr. František Olšavský, PhD. 
Mgr. Katarína Rentková, PhD. 
Bc. Lenka Lehocká 
Bc. Kristína Mravcová 
Bc. Sabina Rýzková 
Bc. Miroslava Zelizňáková 
 
Ospravedlnení: 
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. 
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.  
Natália Kuklová 
 
Hostia:  
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.  
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. 
doc. Ing. Ján Papula, PhD. 
doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.  
doc. Mgr. Veronika Gežik, PhD. 
Ing. Mgr. Juraj Chebeň, 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, docentka Mihaľová. Všetkých 
zúčastnených privítala a oboznámila s programom zasadnutia. Upozornila, že program zasadnutia 
sa upraví v 5. bode, v ktorom sa bude Výročná správa o činnosti a hospodárení fakulty za rok 2021 
schvaľovať, nie prerokovávať. Následne akademický senát hlasoval o navrhovanom programe 
zasadnutia.  
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Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

11 0 0 

 
Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.  
2. Schvaľovanie: Návrh aktualizovaného rozpočtu Výnosov a nákladov na rok 2022 (predkladá 

dekan). 
3. Schvaľovanie: Návrh Dodatku č. 5 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v 

Bratislave, Fakulty managementu (predkladá dekan). 
4. Prerokovanie: Správa o vzdelávacej činnosti za rok 2021 (predkladá dekan). 
5. Schvaľovanie: Výročná správa o činnosti a hospodárení fakulty za rok 2021 (predkladá 

dekan). 
6. Informácie z AS UK (informujú člen a členky FM UK v AS UK). 
7. Rôzne. 
8. Záver. 

 
Uznesenie č. 22/2022 
Akademický senát FM UK schválil program zasadnutia. 

O 12.34 zasadnutia AS FM UK sa zúčastňuje profesor Štarchoň. 

K bodu č. 2: Schvaľovanie: Návrh aktualizovaného rozpočtu Výnosov a nákladov na rok 2022 
(predkladá dekan). 
Predsedníčka AS FM UK požiadala dekana FM UK, profesora Greguša, aby AS FM UK priblížil obsah 
prejednávaného bodu. Dekan fakulty poďakoval za slovo. Uviedol, že sa zmenili podmienky 
prerozdeľovania financií z univerzity na fakulty. Následne o slovo požiadala tajomníčka FM UK Mgr. 
Šúreková, ktorá opísala štruktúru položiek rozpočtu. Upozornila, že v predchádzajúcom návrhu 
rozpočtu neboli uvedené prostriedky, ktoré prichádzali priebežne (APVV granty, štipendiá 
študentov). Uviedla, že výnosy zo školného za predch. akademický rok skončili v mínusovej položke 
(200 tis.), čo sa prejaví aj na výdavkovej strane rozpočtu. Rozpočet do konca roka 2022 je 
aktualizovaný (navýšený) o mzdové položky. Najvyššia časť príjmov z externého štúdia je určená na 
mzdové ohodnotenie zamestnancov. Výdavky na energie pokryl štát vo forme zvýšenej dotácie vo 
výške 40 tis. Údržba majetku fakulty bola limitovaná poskytnutými zdrojmi, očakávala sa vyššia 
dotácia. Podpora propagácie fakulty bola zvýšená. Podobne fakulta podporila študentov vo forme 
štipendií za mimoriadnu aktivitu. Kapitálové výdavky na budove tzv. kocky budú pokračovať 
v podobe opláštenia objektu v budúcom roku, ak bude fakulte udelená dotácia. Zámerom je 
realizovať opláštenie celého objektu. V položke kancelárske potreby (toner, kanc. papier) 
tajomníčka fakulty vyzýva na šetrenie aj v súvislosti so skúškami študentov, zámerom je tiež ušetriť 
náklady za tonery. Podobne tajomníčka fakulty vyzýva na šetrenie s majetkom fakulty, nakoľko sa 
predpokladá, že rozpočtové zdroje budú v ďalšom období obmedzované. Dekan fakulty doplnil 
výzvu k šetreniu, že vedenie fakulty zvažuje zámer hospodárnejšieho využívania tlačiarní v podobe 
zriadenia spoločných tlačiarní za jednotlivé pracoviská. Predsedníčka AS FM UK poďakovala za 
objasnenie a následne otvorila diskusiu. Do diskusie sa zapojili: 

• Predsedníčka AS FM UK a Mgr. Rentková položili otázku ohľadne vysvetlenia usmernenia 
vyžadovať od študentov aby si na skúšky nosili vlastný papier v súvislosti so šetrením 
kancelárskych potrieb. 
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• Profesor Štarchoň reagoval, že je zbytočné viesť diskusiu bez návrhu riešenia. Uviedol 
príklad, skúšania na Katedre marketingu, kedy si študenti majú doniesť smartfón, ktorým 
budú odpovedať na online časť testu a druhú časť testu budú písať na použitý papier. 

• Predsedníčka AS FM UK uviedla, že e-mail zasielaný pánom dekanom bol adresovaný 
každému učiteľovi bez náležitého vysvetlenia. 

• Docent Papula uviedol, že e-mail bol zasielaný v kontexte výzvy z rektorátu na šetrenie 
prostriedkov. E-mail mal pripomínať šetrenie s prostriedkami a nosenie papiera ku skúškam 
bolo od študentov už v minulosti žiadané. 

• Predsedníčka AS FM UK uviedla, že formulácia e-mailu mala byť presnejšia, nakoľko 
kancelárske prostriedky sa nakupujú aj z individuálnych grantov vyučujúcich. Vo vyžiadanom 
vyčíslení nákladov na papier a tonery nie sú oddelené výdavky z grantov na tento účel. 

• Bc. Mravcová navrhla, aby sa propagačné materiály na prilákanie externých študentov 
adresovali podnikom, ktoré majú zdroje na vzdelávanie zamestnancov. 

• Docent Papula uviedol, že sa bude zintenzívňovať komunikácia so študentmi a poďakoval za 
inšpiráciu. 

• Dekan fakulty uviedol, že trh externého štúdia je limitovaný a fakulta vidí väčší potenciál 
v anglickom študijnom programe. Fakulta sa v poslednom období zameriava viac na 
medzinárodný trh, z ktorého je možné nahradiť klesajúce príjmy z externého štúdia. 

• Docentka Strážovská uviedla, že externé štúdium je dôležité pre fakultu. 

• Dekan fakulty reagoval, že nie len externé štúdium, ale aj štúdium na anglickom študijnom 
programe. 

• Docentka Strážovská sa pýtala, kde sa získajú chýbajúce prostriedky, keď sú počty externých 
študentov dlhodobo klesajúce. 

• Tajomníčka fakulty uviedla, že anglický program štúdia by mal byť náhradou externého 
štúdia. 

• Dekan fakulty doplnil, že online ale aj prezenčná forma výučby sa zavedie aj pre externé 
štúdium, aby sa uspokojili požiadavky študentov – chýba im osobný kontakt s vyučujúcimi 
a so spolužiakmi. Týmto sa zatraktívni aj externé štúdium. 

• Docent Papula ponúka na zamyslenie, kde by fakulta dnes bola, keby za posledné roky 
neprijala odvážne rozhodnutia – dnes je fakulta na Slovensku výnimočná, že vôbec 
poskytuje externé štúdium. Mnohé fakulty ho prestali poskytovať, pretože platba študenta 
na externom štúdiu je nižšia ako príspevok od štátu. Externé štúdium umožňuje 
hospodárnejšie využívať kapacity fakulty (priestorové a personálne) v čase (víkendy, večerné 
hodiny). 

• Predsedníčka AS FM UK sa informovala, či náklady na opravu budovy tzv. kocky sú 
uvádzané na účte 511 (oprava strechy) a výdavky za opravy a udržiavanie sú na ďalšom účte. 

• Tajomníčka fakulty uviedla, že je to tak. 
 
Docent Peráček odchádza o 13:08, prichádza o 13:15. 

 
Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

12 0 0 

 
Uznesenie č.23/2022 
Akademický senát FM UK schválil Návrh aktualizovaného rozpočtu Výnosov a nákladov na rok 2022. 

K bodu č. 3: Schvaľovanie: Návrh Dodatku č. 5 k Organizačnému poriadku Univerzity 
Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (predkladá dekan). 
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Predsedníčka AS FM UK požiadala dekana FM UK, profesora Greguša, aby AS FM UK priblížil obsah 
prejednávaného bodu. Dekan fakulty poďakoval za slovo. Uviedol, že po uvoľnení vedúcej študijného 
oddelenia niekoľko rokov dozadu sa navrhuje vytvoriť samostatné študijné oddelenie oddelene pre 
bc. štúdium a pre mgr. štúdium. S touto organizáciou má už fakulta skúsenosť. Predsedníčka AS FM 
UK poďakovala za objasnenie a následne otvorila diskusiu. Do diskusie sa zapojili: 

• Predsedníčka AS FM UK uviedla, že dôvodom je aj skutočnosť, že obe poverené vedúce 
takto pracujú už dlhodobo a úpravou organizácie študijného oddelenia sa zabezpečí 
poriadok aj zastupiteľnosť v práci. Navrhuje aby v dodatku boli zaradené v poradí bc., mgr. 
a externé oddelenie. Upraviť je potrebné aj účinnosť od roku 2023. 

• Docentka Gubíniová uviedla, že poradie oddelení bolo zvolené abecedne. Navrhované 
úpravy zapracuje do textu dodatku. 

 
Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

12 0 0 

 
Uznesenie č. 24/2022 
Akademický senát FM UK schválil Návrh Dodatku č. 5 k Organizačnému poriadku Univerzity 
Komenského v Bratislave, Fakulty managementu. 

K bodu č. 4: Prerokovanie: Správa o vzdelávacej činnosti za rok 2021 (predkladá dekan). 
Predsedníčka AS FM UK požiadala prodekana FM UK, docenta Papulu, aby AS FM UK priblížil obsah 
prejednávaného bodu. Prodekan fakulty uviedol, že štruktúra správy zodpovedá strategickým 
cieľom a primárnemu poslaniu – rozširovať vzdelanosť a pripravovať študentov na trh práce. Fakulta 
má silné postavenie v príprave študentov v medzinárodnom prostredí (anglický, nemecký, 
francúzsky program všetky vyučované aj v cudzom jazyku). V správe sú uvedené aj významné  
komunikačné kampane realizované v čase dištančného vzdelávania v pandemickom období. Taktiež 
sa v správe nachádzajú výsledky ankety vypĺňané študentmi na štátniciach. Špecifikom roka 2021 
bolo opätovné realizovanie prijímacích skúšok. Predsedníčka AS FM UK poďakovala za objasnenie 
a následne otvorila diskusiu. Do diskusie sa zapojili: 

• Predsedníčka AS FM UK a docentka Kohnová uviedli formálne pripomienky k textu správy. 
 
Uznesenie č. 25/2022 
Akademický senát FM UK prerokoval Správu o vzdelávacej činnosti za rok 2021. 

K bodu č. 5: Schvaľovanie: Výročná správa o činnosti a hospodárení fakulty za rok 2021 
(predkladá dekan). 
Predsedníčka AS FM UK požiadala dekana FM UK, profesora Greguša, aby AS FM UK priblížil obsah 
prejednávaného bodu. Dekan fakulty správu uviedol. Predsedníčka AS FM UK poďakovala za 
objasnenie a následne otvorila diskusiu. Do diskusie sa zapojili: 

• Mgr. Olšavský navrhol, aby sa zjednotilo uvádzanie dôvodov ukončenia habilitačných 
a inauguračných konaní. 

• Docent Papula predniesol žiadosť zástupcom fakulty v AS UK, aby sa na zasadnutiach AS UK 
uvádzalo korektne, že fakulta vypracúva výročné správy v súlade so strategickými cieľmi 
univerzity a fakulty. 
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Hlasovanie: 
ZA PROTI ZDRŽAL SA 

12 0 0 

 
Uznesenie č. 26/2022 
Akademický senát FM UK schválil Výročnú správu o činnosti a hospodárení fakulty za rok 2021. 

K bodu č. 6: Informácie z AS UK (informujú zástupcovia FM UK v AS UK). 
Profesor Štarchoň informoval AS FM UK o diskusii, ktorá prebehla k zámeru spojenia agentúr APVV 
a VEGA. Prerokovaný bol taktiež dodatok zabezpečovania kvality výučby týkajúci sa požiadaviek na  
docentov a profesorov nie len v súvislosti s profilovými, ale aj výberovými predmetmi. Na zasadaní 
odznela výzva na zabezpečenie voľby zástupcov do ŠRVŠ na fakultách. Ďalším bodom je sledovanie 
odpočtov ukazovateľov výkonnosti, kde z 200 ukazovateľov sa identifikovalo 50, ktoré sa budú 
sledovať a prerokovávať. Zasadnutie senátu sa venovalo opätovnému vyjadreniu AS UK ku členom 
kandidátov Správnej rady UK. Výsledky sa zaslali ministerstvu a to rozhodne o členstve kandidátov. 
Na zasadnutí prebehlo hlasovanie o podpredsedoch AS UK za študentskú časť, ako aj o predsedoch 
a členoch komisií AS UK. Do 25. 1. 2023 musí byť schválený štatút UK a zaslaný ministerstvu. 
Bc. Mravcová informovala o výsledkoch volieb študentov.  
Predsedníčka AS FM UK informovala, že naša študentka Mgr. Ester Federlová bola vylúčená zo 
ŠRVŠ za neaktivitu na výjazdových zasadnutiach rady. 
Docentka Strážovská odchádza o 14:00, prichádza o 14:05. 

K bodu č. 7: Rôzne 
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. otvorila diskusiu k bodu „Rôzne“. Do 
diskusie sa zapojili: 

• Predsedníčka AS FM UK informovala, že ku konečnému zneniu štatútu UK bude 
organizované spoločné zasadnutie komisií AS UK. Navrhuje sa upraviť štatút o rodovo 
ustálené formulácie, v častiach ktorých sa to týka. Súčasťou štatútu by sa malo stať aj 
ustanovenie o Etickej komisii pre učiteľov. 

• Profesor Štarchoň uviedol konkrétne pripomienky k pracovnej verzii štatútu. 

• Predsedníčka AS FM UK vyzvala každého, kto má pripomienky k zneniu štatútu UK, aby jej 
zaslal pripomienky. 

• Docent Papula apeloval na zástupcov fakulty v AS UK aby presadzovali princípy zásluhovosti 
za výkony fakúlt pri rozdeľovaní dotácií na úkor solidárnosti, nakoľko doteraz fakulta 
prispievala na činnosť iných fakúlt (napr. v roku 2021 100 tis.). Rektor univerzity sľúbil, že to 
bolo posledný krát. 

K bodu č. 8: Záver 
Predsedníčka AS FM UK poďakovala všetkým zúčastneným a zasadnutie AS FM UK ukončila. 
 

V Bratislave, 12.12.2022   

 

Zapísal:  ................................................ 

Mgr. František Olšavský, PhD.  

 

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

doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. 

                            predsedníčka AS FM UK 


