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Zápisnica č. 8/2021 

 

z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), konaného dňa 11. júna 2021 (piatok) o 8:00 

hod. virtuálne, prostredníctvom MS Teams (link na pripojenie sa bol súčasťou pozvánky na 

zasadnutie).   

 

Zúčastnení:  

prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. 

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

doc. PhDr. René Pawera, 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 

Miroslava Zelizňáková 

Barbora Laurová 

 

Hostia: 

prof. RNDr. Greguš Michal, PhD. 

doc. JUDr. PhDr. Gubíniová Katarína, PhD. 

doc. PhDr. Holienka Marian, PhD. 

doc. Ing. Kajanová Jana, PhD. 

RNDr. Kovačičová Zuzana, PhD.  

prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.  

doc. Ing. Papula Ján, PhD. 

prof. Ing. Pilková Anna, PhD. MBA 

prof. Mgr. Štarchoň Peter, PhD.  

Mgr. Šúreková Soňa 

 

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 a objasnila dôvod konania mimoriadneho 

zasadnutia.  

Následne informovala členov a členky AS FM UK, že 2 členovia vopred ospravedlnili svoju 

neprítomnosť, a to Lenka Lehocká a doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD. Skonštatovala, 

že z 15 členov a členiek je prítomných 13, teda AS FM UK je uznášaniaschopný. Doc. PhDr. 

Paulína Stachová, PhD. informovala o programe zasadnutia a dala hlasovať o programe.  

 

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


 

 

 

Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

13 0 0 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 

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

rok 2021/2022 za študijný program Medzinárodný manažment (predkladá dekan v z. 

prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou) 

3. Prerokovanie: Návrh harmonogramu doktorandského štúdia na ak. rok 2021/2022 

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

4. Rôzne. 

 

Uznesenie č. 33/2021:  

AS FM UK schválil program zasadnutia. 

 

K bodu č.2 Študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia na akademický rok 

2021/2022 za študijný program Medzinárodný manažment (predkladá dekan v z. 

prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou) 

 

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

Greguša, PhD., dekana FM UK, aby predstavil členom a členkám AS FM UK predkladaný 

dokument. Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. predstavil členom a členkám AS FM UK 

študijný program Medzinárodný manažment v znení, v akom bude predložený na schválenie 

Akreditačnej agentúre a následne požiadal prodekana pre štúdium a vzťahy s verejnosťou, 

doc. Ing. Jána Papulu, PhD., aby členov AS FM UK bližšie oboznámil s predkladaným 

dokumentom. Doc. Ing. Papula Ján, PhD. informoval členov AS FM UK o predkladanom 

dokumente. V úvodnej časti predstavil zmenu kritérií prijímania, rovnako informoval 

o novom študijnom programe Podnikanie. V kontexte uvedenia študijného programu 

Medzinárodný manažment uviedol, že ide o dynamický študijný program, ktorý reaguje na 

želaný profil absolventa. V rámci štúdia sú vytvorené bloky štúdia – nemecký a francúzsky, 

čo vieme oveľa lepšie komunikovať uchádzačom o štúdium. Študijný program je zostavený 

podľa aktuálnych trendov.  

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

diskusiu. Do diskusie sa zapojili: 

• prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. – dopytovala sa na predmet Medzinárodné 

hospodárske právo, pretože po obsahovej stránke sa aktuálne pojem „hospodársky“ 

spája s pojmom prevádzkový, preto by bolo lepšie ho pomenovať Medzinárodné 

ekonomické právo.  

• doc. Ing. Papula Ján, PhD. – informoval, že v dokumente, ktorý už prešiel 

Akreditačnou radou je nahradený pojem „hospodárske“ práve pojmom „ekonomické“.  

• doc. JUDr. PhDr. Gubíniová Katarína, PhD. – informovala, že materiál, ktorý má 

k dispozícii prodekan pre štúdium a vzťahy s verejnosťou je aktuálny od zasadnutia 

Akreditačnej rady, ktorá zasadala 9.6.2021 a priblížila zloženie Akreditačnej rady.   

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – priblížil zasadnutie Akreditačnej rady v kontexte 

prerokovaného dokumentu.  

 



 

 

Uznesenie č. 34/2021:  

AS FM UK prerokoval Študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia na 

akademický rok 2021/2022 za študijný program Medzinárodný manažment v zmysle 

uvedených zmien.  

 

K bodu č. 3 Návrh harmonogramu doktorandského štúdia na ak. rok 2021/2022 

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

 

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

RNDr. Michala Greguša, PhD., aby objasnil členom AS FM UK predkladaný návrh. Prof. 

RNDr. Michal Greguš, PhD. požiadal prodekana pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, 

doc. PhDr. Mariana Holienku, PhD., aby členov a členky AS FM UK oboznámil s 

predkladaným dokumentom. Doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. informoval členov a členky 

AS FM UK, že doktorandské štúdium je kľúčové pre akreditačné konanie, pričom vnútorný 

systém zodpovedá vysokým kvalitám, ale samozrejme, v kontexte neustáleho vývoja, stále 

prebiehajú nejaké zmeny. Doktorandské štúdium nie je klasickým štúdiom, ale jeho súčasťou 

je aj vedecký výskum. Následne predstavil predkladaný dokument po obsahovej stránke, 

pričom informoval, že sa nejedná o veľké zmeny, ale skôr doladenia, napr. v dokumente je 

návrh zápisov plánovaný na koniec augusta, v letnom semestri je zachovaný princíp obhajob 

dizertačných prác do 30.6. a dizertačnej skúšky do 30.8., v dokumente sú uvedené aj 

poznámky, ktoré obsahujú dôležité upresnenia, ale aj informáciu o dôležitom priebežnom 

ročnom hodnotení. Pri externej forme štúdia je dátum konania dizertačných skúšok do 

28.2.2022.  

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

diskusiu. Do diskusie sa nezapojil nikto.  

 

Uznesenie č. 35/2021:  

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

 

K bodu č. 4 Rôzne 

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

AS FM UK, že do bodu rôzne obdržala žiadosť od študentskej časti AS FM UK, a tak vyzvala 

členky študentskej časti AS FM UK o informovanie o realizovanom dotazníkovom prieskume 

medzi študentmi počas predvolebnej kampane a súťaži „Vytvor dizajn k oslavám 30.výročia 

“.  

AD1) Dotazníkový prieskum  - študentská časť AS FM UK 

• Mgr. Lucia Husenicová – podala informáciu o realizovanom dotazníkovom prieskume 

medzi študentmi.  

• Barbora Laurová – informovala členov a členky AS FM UK, že počas predvolebnej 

kapmane spolu s Miroslavou Zelizňákovou a Lenkou Lehockou realizovali prieskum, 

do ktorého sa zapojilo 119 respondentov. Dotazník obsahoval 6 otázok – 

informovanosť, spokojnosť, prednosti FM UK, problémy a nedostatky, rovnako aj 

priestor na nápady. Z prieskumu vyplynuli ako nápady – vytvorenie tutoriálu pre 

študentov prvého ročníka, ale aj potreba zabezpečenia jednotného vedenia seminárov 

k jednému predmetu v rámci rôznych skupín, dôležitosť prepojenosti na prax 

a zapájanie praxe výraznejšie do vyučovacieho procesu. Z prieskumu rovnako 

vyplynulo, že študenti vnímajú nedostatok času na vypĺňanie testov, krátky čas na 

semináre, či nedostatok a neskoro oznámené termíny skúšok, či výsledky hodnotení.  

• Do diskusie k prejednávanému bodu sa zapojili: 

o doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – tutoriál pre 1.ročník je určite vítaným 

odporúčaním, ktoré môže byť realizované v spolupráci s Mgr. Františkom 

Olšavským, PhD., študijným poradcom pre 1. ročník.  



 

 

o doc. Ing. Papula Ján, PhD. – konštatoval, že konštruktívne nápady a návrhy sú 

vždy na FM UK vítané. Spomenul, že v kontexte návrhov je už teraz upravený 

študijný program Manažment, na magisterskom stupni štúdia. Rovnako 

informoval, že počas online výučby došlo k úprave a predĺženiu seminárov 

o 10 minút. Vítaná je aj diskusia k pedagogicko-didaktickému vedeniu. Aj 

problematika rozvrhu sa začína riešiť, keďže pri rozvrhu sme limitovaní 

zápisom, ale keďže zápis pre 1.ročník bude prebiehať už v júni (17.6.2021), je 

snahou mať rozvrh pripravený pred začiatkom akademického roka, avšak treba 

doplniť, že FM UK sa musí prispôsobovať požiadavkám Fakulty telovýchovy 

a športu UK, a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, ktoré majú istú 

časť výučby realizovanú prostredníctvom FM UK.  

o prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – magisterské štúdium je už upravené 

a aktuálne kopíruje celosvetové MBA programy.  

o doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. – v minulosti bývavali realizované info-

mítingy prostredníctvom AIESEC.  

o Barbora Laurová – vyhlásila otvorenosť študentskej časti AS FM UK byť 

nápomocní a komunikovať informáce.  

o  Mgr. Lucia Husenicová – študenti sa veľmi často sťažujú na náročnosť 

a dĺžku testu.  

o  Kristína Mravcová – veľmi pozitívne zhodnotila prístup vedenia k riešeniu 

problémov.   

o doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. – vyzdvihol, že Mgr. Lucia Husenicová má 

dvojitý pohľad, tak pohľad študenta, ako aj pohľad učiteľa, čo je veľmi vítané. 

Rovnako navrhol, aby do procesu prípravy testu a jeho hodnotenia boli 

zakomponovaní aj študenti, aby bola komunikácia otvorená.  

o  Mgr. Katarína Rentková, PhD.  – v čase online výučby vidí riešenie v ústnom 

skúšaní a v možnosti softvérového zabezpečenia „uzamknutia obrazovky“ 

počas testu.  

o  Mgr. František Olšavský, PhD. – ponúkol svoju pomoc pri príprave tutoriálu. 

o prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. – priblížila svoj postup na získanie 

základného počtu bodov počas riadneho času, alebo navýšeného počtu bodov 

počas dlhšieho času.  

AD2)Vytvor dizajn k oslavám 30.výročia 

• Mgr. Lucia Husenicová informovala členov a členky AS FM UK o realizovanej súťaži 

„Vytvor dizajn k oslavám 30.výročia“, ktorá bola vyhlásená študentskou časťou AS 

FM UK medzi študentmi. Cieľom bolo, aby študenti vytvorili dizajn, ktorý je možné 

používať ako pozadie počas online mítingov, prípadne ako šetrič obrazovky, pozadie 

a pod. a predstavila študentské návrhy. Keďže sa podarilo získať aj vecné dary, 

navrhla, aby za študentkú časť AS FM UK bol vybraný 1 návrh a za zamestnaneckú 

časť AS FM UK 1 návrh, ktoré budú ocenené.  

AD3) Mimoriadne zasadnutie 16.6.2021 

• Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. informovala členov 

a členky AS FM UK, že dňa 16.6.2021 o 16:30 je plánované mimoriadne zasadnutie 

AS FM UK prezenčnou formou. Informovala, že 2 študentky budú mať pozastavené 

členstvo v AS FM UK, keďže ich čakajú štátnice na bakalárskom stupni štúdia, účasť 

1 členky je otázna, keďže má plánované iné pracovné povinnosti. Do diskusie sa 

zapojil: 

o Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – informoval členov a členky AS FM UK, 

že na mimoriadnom zasadnutí bude prebiehať voľba členov a členiek Vedeckej 

rady FM UK, kam navrhuje ako členov - Mgr. Martin Šuster, PhD., Ing. Elena 

Kohútiková, PhD., prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD., doc. PhDr. Marian 

Holienka, PhD., doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.. Doplnil, že v septembri 



 

 

bude realizované ďalšie doplnenie VR FM UK o profesorov, docentov 

a zahraničných externých členov.  

o doc. Ing. Papula Ján, PhD. – priblížil význam a dôležitosť VR FM UK. 

 

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

a informovala členov a členky AS FM UK, že do diskusie obdržala požiadavku prof. Mgr. 

Petra Štarchoňa, PhD. o možnosť vystúpiť v diskusii k otázke a problematike zabezpečenia 

kvality na FM UK. Prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. členov AS FM UK oboznámil s čl.2 

bodom 3 Rokovacieho poriadku AS FM UK. Upozornil, že FM UK v ostatnej dobe opustilo 

niekoľko zamestnancov, napr. doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD., Mgr. Zuzana Kirchmayer, PhD., 

a vyslovil obavu nad odchodom ďalších pedagógov. Položil pritom členom a členkám AS FM 

UK otázku, čo senát robí pre to, aby z FM UK neodchádzali kvalitní pedagógovia. Upozornil 

na veľkú diskusiu členov a členiek AS FM UK pri schvaľovaní programu ostatného 

zasadnutia, pričom však dané body boli dekanom FM UK objasnené a vysvetlený ich 

význam, rovnako aj dôležitosť zmeny VR FM UK. Upozornil, že išlo o tajné hlasovanie.   

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. vyzvala prof. Mgr. Petra 

Štarchoňa, PhD. aby prešiel k problematike zabezpečovania kvality na FM UK, pričom ho 

požiadala, aby svoj výstup realizoval počas 5 minút.  

Prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. sa vyjadril, že v danom časovom limite nie je možné 

vypovedať, čo má pripravené. Položil senátu niekoľko otázok, najmä v kontexte vyhlasovania 

výsledkov tajného hlasovania na ostatnom zasadnutí, a teda sa dopytoval na dôvod 

nevyhlásenia počtu za, proti, zdržal sa a odovzdaných hlasovacích lístkov pri jednotlivých 

kandidátoch pre online prebiehajúce zasadnutie. Predsedníška AS FM UK informovala, že 

všetci členovia AS FM UK boli oboznámení s výsledkami hlasovania a vyzvala prof. Mgr. 

Petra Štarchoňa, PhD., aby bol vecný. Prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. sa dopytoval, ohľadne 

hlasovania pri jeho osobe, kedy pri ostatnej voľbe za člena VR FM UK, ktorá prebehla 

nedávno, získal 10 kladných hlasov z 10, avšak teraz bolo 7 hlasov proti, 4 za, avšak po 

zasadnutí senátu obdržal 6 sms správ, v ktorých mu členovia AS FM UK povedali, že oni 

hlasovali kladne, teda sa dopytoval na dôveryhodnosť výsledkov hlasovania. Rovnako sa 

dopytoval, ako je možné, že výsledky pri 1 kandidátovi boli 1 deň po hlasovaní rôzne.  

Doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. s ohľadom na nedodržanie časového limitu a vecnosť 

obsahu príhovoru odobrala prof. Mgr. Petrovi Štarchoňovi, PhD. slovo. Prof. Mgr. Peter 

Štarchoň, PhD. informoval, že členom a členkám senátu zašle vyjadrenie formou listu. 

Následne vyzval členov a členky senátu, aby sa vzdali svojich mandátov.  

 

Predsedníčka AS FM UK sa následne opýtala či má ešte niekto niečo do bodu Rôzne. 

S ohľadom na to, že sa nikto neozval, predsedníčka AS FM UK členom a členkám AS FM 

UK poďakovala za účasť a súčinnosť na zasadnutí AS FM UK, rovnako poďakovala za účasť 

vedeniu FM UK, ako aj prítomným hosťom a ukončila zasadnutie AS FM UK.  

 

V Bratislave, 11.6.2021   

 

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

Mgr. Katarína Rentková, PhD.  

 

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

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. 

                           predsedníčka AS FM UK 


