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Zápisnica č. 11/2021 

 

zo zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu 
(ďalej len „AS FM UK“), konaného dňa 6. decembra 2021 (pondelok) o 12:30 hod. online, 
prostredníctvom MS TEAMS.   
 
Zúčastnení:  
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. 
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. 
doc. PhDr. René Pawera, PhD. 
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD.  
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. 
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. 
Mgr. František Olšavský, PhD. 

Mgr. Katarína Rentková, PhD. 
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD. 
Bc. Kristína Mravcová 
Natália Kuklová 
Barbora Laurová 
Lenka Lehocká 

 
Hostia: 
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.  
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA 
doc. Mgr. Veronika Gežík, Phd. 
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. 
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.  
doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD. 
doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.  

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.  
Ing. Mgr. Juraj Chebeň, PhD. 
Mgr. Federlová Ester 
Mgr. Lucia Kočišová 
Mgr. Mário Papík, PhD.  
Mgr. Soňa Šúreková  
Mgr. Dániel Tóth 

 
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 Mihaľová, PhD. 
Prítomných členov a členky AS FM UK, členov a členky vedenia FM UK a hostí zasadnutia privítala na 
zasadnutí AS FM UK.  
Následne informovala členov a členky AS FM UK, že 1 členka vopred ospravedlnila svoju 
neprítomnosť, a to Bc. Miroslava Zelizňáková. Zároveň členov a členky AS FM UK informovala, že 1 
člen ukončil svoje členstvo v AS FM UK (zamestnanecká časť) a to PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA, 
poďakovala sa mu za jeho prácu ako členovi AS FM UK, žiaľ, konštatovala, že aktuálne nie je 
prítomný na zasadnutí AS FM UK, ale poďakuje sa aj osobne. Členov a členky AS FM UK informovala 
o priebehu volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS FM UK, a privítala 2 nových členov – za 
zamestnaneckú časť (prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.) a študentskú časť (Natália Kuklová). 
Skonštatovala, že AS FM UK má 14 členov, z čoho je prítomných 13, teda AS FM UK je 
uznášaniaschopný a informovala o programe zasadnutia. Následne dala hlasovať o programe.  
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Hlasovanie: 
ZA PROTI ZDRŽAL SA 

13 0 0 

 
Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 
2. Schvaľovanie: Návrh výšky školného a vybraných poplatkov za štúdium v akademickom roku 

2022/2023 (predkladá dekan, v.z. prodekankou pre štúdium a prodekanom pre 
doktorandské štúdium) 

3. Schvaľovanie: Podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov 
uskutočňovaných fakultou pre akademický rok 2022/2023 (predkladá dekan v z. 
prodekankou pre štúdium) 

4. Schvaľovanie: Aktualizácia rozpisu štátnej dotácie na rok 2021 a rozpočtu výnosov a 
nákladov na rok 2021 (predkladá tajomníčka FM UK) 

5. Schvaľovanie: Návrh členov do Vedeckej rady FM UK (predkladá dekan FM UK) 
6. Informácia o príprave a implementácii vnútorného systému kvality (informuje prodekan pre 

kvalitu a vzťahy s verejnosťou) 
7. Rôzne. 

 
Uznesenie č. 45/2021:  
AS FM UK schválil program zasadnutia. 

K bodu č.2 Schvaľovanie: Návrh výšky školného a vybraných poplatkov za štúdium v 
akademickom roku 2022/2023 (predkladá dekan, v.z. prodekankou pre štúdium a prodekanom 
pre doktorandské štúdium) 
 
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. požiadala prof. RNDr. Michala Greguša, 
PhD., dekana FM UK, aby predstavil členom a členkám AS FM UK prejednávaný bod a oboznámil ich 
s návrhom. Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. privítal členov a členky AS FM UK a požiadal 
prodekanku pre štúdium,  doc. JUDr. PhDr. Silviu Treľovú, PhD., aby AS FM UK oboznámila 
s obsahom predloženého dokumentu, k prejednávanému bodu. Doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, 
PhD. informovala členov a členky AS FM UK, že pri dennej forme zostala výška školného 
nezmenená, oproti akademickému roku 2021/2022, pri externej forme štúdia nastalo navýšenie, 
podobne tak pri rigoróznom konaní. Medzi poplatky na externom stupni štúdia boli doplnené 
poplatky za prijímacie konanie, a to vo výške 20 Eur.  
Predsedníčka AS FM UK poďakovala za priblíženie obsahu prejednávaného bodu a otvorila diskusiu. 
Do diskusie sa zapojili: 

• doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. – požiadala o formálnu úpravu dokumentu, kedy 
obsahovo nie správne vyznieva, že štúdium v cudzom jazyku je zaradené ako prekročená 
dĺžka štúdia.  

• RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. – priblížila legislatívne určenie výšky školného na dennej 
forme štúdia.  

• Mgr. Katarína Rentková, PhD.  – informovala sa, prečo na externej forme štúdia je štúdium 
v anglickom jazyku spoplatnené inou sumou (nižšou) než na dennej forme štúdia. 

• RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. – priblížila, že výška školného na externej forme štúdia je 
určená na základe zákona, ale pre dennú formu štúdia je výška školného určená fakultou. 

• doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová – doplnila vysvetlenie v kontexte stanovených maxím 
a informovala, že externé štúdium v cudzom jazyku FM UK neponúka.  
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Hlasovanie: 
ZA PROTI ZDRŽAL SA 

13 0 0 

 
Uznesenie č. 46/2021:  
AS FM UK schválil návrh výšky školného a vybraných poplatkov za štúdium v akademickom roku 
2022/2023 predkložené dekanom FM UK, prof. RNDr. Michalom Gregušom, PhD.  

K bodu č.3 Schvaľovanie: Podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných 
programov uskutočňovaných fakultou pre akademický rok 2022/2023 (predkladá dekan v z. 
prodekankou pre štúdium) 
 
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. požiadala prof. RNDr. Michala Greguša, 
PhD., dekana FM UK, aby predstavil členom a členkám AS FM UK prejednávaný bod a oboznámil ich 
s návrhom. Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. požiadal prodekanku pre štúdium,  doc. JUDr. PhDr. 
Silviu Treľovú, PhD., aby AS FM UK oboznámila s obsahom predloženého dokumentu, k 
prejednávanému bodu. Doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD. priblížila členom a členkám AS FM UK 
prejednávaný bod, najmä určenie prijímacích kritérií na magisterskom stupni štúdia, a to tak 
v dennej, ako aj v externej forme štúdia, pričom nastalo zjednotenie procesu prijímania. Na 
magisterskom stupni štúdia, v anglickom jazyku, nenastali zmeny v podmienkach prijatia.   
Predsedníčka AS FM UK poďakovala za priblíženie obsahu prejednávaného bodu a otvorila diskusiu. 
Do diskusie sa zapojili: 

• Mgr. František Olšavský, PhD. – informoval sa, či je nutné požadovať od uchádzačov 
o štúdium aj tlačenú formu prihlášky.  

• doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD. – súhlasila, že elektronická forma prihlášky je 
dostačujúca, avšak v prípade nutnosti je dôležité mať aj jej tlačenú formu.  

• Bc. Kristína Mravcová – za študentskú časť potvrdila podporu elektronickej podoby 
prihlášky. 

• RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. – informovala členov a členky AS FM UK, že celá Univerzita 
Komenského v Bratislave podporuje elektronické podávanie, fyzická podoba sa požaduje iba 
pri overenej kópii najvyššieho dosiahnutého vzdelania. 

• doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD. – v kontexte vyššie uvedenej diskusie konštatovala, že 
dokument bude upravený, pričom sa v ňom zmierni akceptácia listinnej podoby prihlášky. 

 

Hlasovanie: 
ZA PROTI ZDRŽAL SA 

13 0 0 

 
Uznesenie č. 47/2021:  

AS FM UK schválil podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov 
uskutočňovaných fakultou pre akademický rok 2022/2023 predložené dekanom FM UK, prof. RNDr. 
Michalom Gregušom, PhD. so zapracovaním akceptácie elektronickej prihlášky.K bodu č.4 
Schvaľovanie: Aktualizácia rozpisu štátnej dotácie na rok 2021 a rozpočtu výnosov a nákladov 
na rok 2021 (predkladá tajomníčka FM UK) 
 
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. požiadala prof. RNDr. Michala Greguša, 
PhD., dekana FM UK, aby predstavil členom a členkám AS FM UK prejednávaný bod. Prof. RNDr. 
Michal Greguš, PhD. požiadal tajomníčku fakulty, Mgr. Soňu Šúrekovú, aby členov a členky AS FM 
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UK informovala o aktualizácii rozpisu štátnej dotácie na rok 2021 a o rozpočte výnosov a nákladov 
na rok 2021.  Mgr. Soňa Šúreková detailne priblížila prejednávaný bod, pričom priblížila smerovanie 
účtovníctva, jednotlivé položky výnosov, ale aj nákladovú časť. Pozastavila sa pri „opravách 
a udržaní stavieb“, kde informovala o rekonštrukčných prácach. Informovala o štipendiách 
doktorandov, pričom upozornila, že v akademickom roku 2021/2022 bolo prijatých viac doktorandov 
ako v predchádzajúcom roku, ich štipendiá sú vyplácané z prostriedkov fakulty.  
Predsedníčka AS FM UK poďakovala za priblíženie obsahu prejednávaného bodu a otvorila diskusiu. 
Do diskusie sa zapojili: 

• doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. – informovala, že v riadku 18 nesedí súčet. Rovnako sa 
informovala o položke „telefón/fax“, kde vznikol rozdiel 7000 Eur oproti roku 2020. 

• Mgr. Soňa Šúreková – danú chybu opraví. Na druhú časť zodpovedala, že nárast je 
spôsobený aj poštovným, najmä do zahraničia, kedy bolo zasielaných výrazne viac 
oficiálnych dokumentov, ako v minulosti, z dôvodu pandemických opatrení.  

• doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. – informovala sa ohľadne vedenia politiky FM UK 
v oblasti doktorandského štúdia, keďže v prvom ročníku dennej formy štúdia je aktuálne 
16/17 študentov a rovnako položila otázku ohľadne dotácií na doktorandské štúdium.  

• Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – navýšenie počtu doktorandov súvisí s výraznejším 
dôrazom na ich publikačnú činnosť, ktorá je pre fakultu veľmi potrebná. Ukázalo sa, že 
doktorandi v posledných rokoch viac a kvalitnejšie publikujú. Ich vyšší počet je 
kompenzáciou zamestnávania externých zamestnancov.  

 

13:20  prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.  sa z technických príčin odpojila zo zasadnutia AS FM UK 
 
Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

12 0 0 

 
Uznesenie č. 48/2021:  
AS FM UK schválil aktualizáciu rozpisu štátnej dotácie na rok 2021 a rozpočtu výnosov a nákladov na 
rok 2021 predloženú tajomníčkou FM UK, Mgr. Soňou Šúrekovou. 
 
K bodu č.5 Schvaľovanie: Návrh členov do Vedeckej rady FM UK (predkladá dekan FM UK) 
 
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. požiadala prof. RNDr. Michala Greguša, 
PhD., dekana FM UK, aby predstavil členom a členkám AS FM UK prejednávaný bod. Prof. RNDr. 
Michal Greguš, PhD. informoval členov a členky AS FM UK, že je zvykom, aby vedúci katedier boli 
členmi VR FM UK, preto predkladá návrh na doplnenie členov VR FM UK. Navrhovaní sú prof. Mgr. 

Peter Štarchoň, PhD. a doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD., následne nominovaných členov aj predstavil.  
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. informovala členov AS FM UK, že obaja 
nominovaní s návrhom súhasili. Následne informovala členov a členky AS FM UK s priebehom 
a spôsobom online tajného hlasovania.  
 
Hlasovanie: 

 Áno Nie Zdržal sa 
hlasovania 

Neplatný 
lístok 

Počet 
vydaných 
lístkov 

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. 11 1 0 0 12 

doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. 10 1 1 0 12 
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Uznesenie č. 49/2021:  
AS FM UK schvaľuje podľa ustanovenia § 27 odsek 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh dekana FM UK 
prof. RNDr. Michala Greguša, PhD. na vymenovanie členov vedeckej rady fakulty: prof. Mgr. Petra 

Štarchoňa, PhD. a doc. PhDr. Lukáša Copuša, PhD. 
 
 
K bodu č.6 Informácia o príprave a implementácii vnútorného systému kvality (informuje 
prodekan pre kvalitu a vzťahy s verejnosťou) 
 
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. požiadala prodekana pre kvalitu 
a vzťahy s verejnosťou, doc. Ing. Ján Papulu, PhD., aby členov a členky AS FM UK informoval 
o danom bode. Doc. Ing. Ján Papula, PhD. priblížil prípravu vnútorného systému kvality, pričom 
zdôraznil kľúčové dokumenty, ktoré boli schválené a budú predložené na VR FM UK. Dôležitým 
dátumom implementácie je 31.8.2022, kedy musí byť zrealizovaný súlad s pravidlami, ktorý je 
zapracovaný do Návrhu hodnotenia publikačných výstupov, čo začne platiť od 1.9.2022. Rovnako 
informoval, že v kontexte čl.41 bod. 1 – bude zriadený a musí byť zvolený študentský študijný 
poradca.  
 
Predsedníčka AS FM UK poďakovala za priblíženie obsahu prejednávaného bodu a otvorila diskusiu. 
Do diskusie sa zapojili: 

• doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD. – informoval sa o tabuľke minimálnych kritérií na 
udelenie titulov docent a profesor. 

• doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. – podala vysvetlenie.  

• RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. – doplnila vysvetlenie a priblížila podmienky nastavené 
Akreditačnou agentúrou, v kontexte, že kandidát môže habilitovať aj v oblasti, v ktorej má 
publikačnú činnosť, či realizované projekty, ale nemusel v nej ukončiť najvyššie vzdelaníe.  

• doc. Ing. Ján Papula, PhD. – informoval, že snahou je mať nastavené štandardy tak, aby sme 
boli konkurencieschopní kritériám hodnotenia škôl v Českej republike. V túto chvíľu ide len o 
„pracovný dokument“, ktorý bude prediskutovaný aj na VR FM UK a následne dopracovaný. 

• doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD. – konštatoval, že celkový počet výstupov na získanie 
titulu profesor sa nezmenil.  

• doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. – podala vysvetlenie, keďže FM UK už mala kritéria v počte 
výstupov nastavené na požadovanej hranici.  

• doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. – doplnila, že v rámci diskusie je potrebné venovať 
pozornosť aj nastaveniu potreby evidovaných ohlasov na články po niekoľkých rokoch od ich 
publikovania. Z aktuálnej formulácie nie je jasné, či v prvých rokoch od vypublikovania môže 
byť článok zaradený vo vyššej kategórii a následne, keď sa ukáže že nebol dostatočne 
citovaný bude preradený do nižšej kategórie.  

  
Predsedníčka AS FM UK poďakovala za priblíženie obsahu prejednávaného bodu. 
 
K bodu č.7 Rôzne 
V rámci bodu rôzne sa do diskusie zapojili: 

• Mgr. Katarína Rentková, PhD. spýtala sa ohľadne prípravy a distribúcie dotazníka 
hodnotenia kvality výučby za zimný semester.  

• doc. Ing. Ján Papulu, PhD. – odpovedal, že aktuálne je dotazník v príprave.  

• Bc. Kristína Mravcová – informovala sa o priebehu nasledujúceho semestra, či sú k dispozícii 
nejaké informácie o spôsobe realizácie. Rovnako sa spýtala, či výstupy dotazníkového 
prieskumu budú distribuované aj študentom.  
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• doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD. – snahou je, aby letný semester bol vedený 
kombinovanou formou, ale všetko bude závisieť od pandemickej situácie.  

• doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD. – informoval sa ohľadne fungovania knižnice 
a zapisovania publikačných výstupov a ohlasov. Rovnako položil otázku ohľadne koordinácie 
termínov skúšok a predtermínov.  

• doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. – informovala, že podávanie podkladov na zápis ohlasov 
a výstupov je realizované cez podateľnu. Podklady sa podávajú v tlačenej podobe. 

• doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD. – informovala, že pripravuje sa koordinácia termínov 
skúšok, informácia bude distribuovaná spolu s termínovníkom vyučujúcim aj s informáciou 
ohľadne možných predtermínov.  

Predsedníčka AS FM UK vyzvala k ďalším podnetom do bodu rôzne. S ohľadom na to, že sa nikto 

neprihlásil, predsedníčka AS FM UK členom a členkám AS FM UK poďakovala za účasť a súčinnosť na 

zasadnutí AS FM UK, rovnako poďakovala za účasť zástupcom vedenia FM UK a zúčastneným 

hosťom. 

 

V Bratislave, 6.12.2021   

 

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

Mgr. Katarína Rentková, PhD.  

 

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

doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. 

                            predsedníčka AS FM UK 


