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Zápisnica č. 1/2020 

 

z riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty managementu UK v Bratislave (ďalej 

len „AS FM UK“), ktoré sa konalo dňa 2. marca 2020 o 12:30 v zasadacej miestnosti 

(miestnosť č. 14) 

 

Prítomní: 12 

Ospravedlnení: 3 

Hostia: 9 

Prezenčná listina zo zasadnutia AS FM UK je priložená k zápisnici zo zasadnutia.  

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 

2. Schvaľovanie: Rokovací poriadok AS FM UK (predkladá predsedníčka AS FM UK). 

3. Schvaľovanie: Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu FM UK (predkladá dekan FM UK). 

4. Schvaľovanie: Návrh kritérií na prijatie uchádzačov na doktorandské štúdium študijného 

programu manažment na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu 

na akademický rok 2020/2021 (predkladá dekan FM UK). 

5. Schvaľovanie: Návrh harmonogramu doktorandského štúdia na akademický rok 

2020/2021. (predkladá prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium FM UK). 

6. Prerokovanie: Návrh téz na ústne prijímacie skúšky doktorandského štúdia študijného 

programu manažment pre akademický rok 2020/2021 (predkladá dekan FM UK). 

7. Prerokovanie: Návrhy bakalárskych študijných programov (manažment, medzinárodný 

manažment) a magisterských študijných programov (manažment, medzinárodný 

manažment na akademický rok 2020/2021 (predkladá dekan FM UK). 

8. Prerokovanie: Návrh doktorandského študijného programu na akademický rok 2020/2021 

(predkladá dekan FM UK). 

9. Prerokovanie: Študijný plán spoločného študijného programu právo a manažment 

poskytovaného v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave 

(predkladá dekan FM UK). 

10. Prerokovanie: Študijný plán študijného programu aplikovaný digitálny manažment 

(predkladá dekan FM UK). 

11. Prerokovanie: Študijný plán študijného programu manažment značky (predkladá dekan 

FM UK). 

12. Prerokovanie: Študijný plán študijného programu stratégia a podnikanie (predkladá dekan 

FM UK). 
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13. Prerokovanie: Študijný plán študijného programu manažment ľudských zdrojov (predkladá 

dekan FM UK). 

14. Rôzne. 

 

K bodu č. 1   Otvorenie  

Zasadnutie akademického senátu FMUK otvorila a viedla predsedníčka AS FM UK doc. 

PhDr. Paulína Stachová, PhD. pričom členov AS FM UK a hostí informovala 

o ospravedlnenej neprítomnosti 3 členov AS FM UK (doc. PhDr. René Pawera, PhD., doc. 

PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD., doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.). Následne 

oboznámila prítomných členov s programom zasadnutia a informovala o oprave programu 

s ohľadom na chybnú zámenu dvoch bodov. Korektná verzia programu bola prítomným 

distribuovaná v tlačenej podobe.  

 

Hlasovanie: 
ZA PROTI ZDRŽAL SA 

12 0 0 

 

Uznesenie č. 1/2020:  

AS FM UK schválil navrhnutý program zasadnutia. 

 

K bodu č. 2 Schvaľovanie: Rokovací poriadok AS FM UK (predkladá predsedníčka AS 

FM UK) 

Predsedníčka AS FM UK doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. poďakovala doc. JUDr. PhDr. 

Kataríne Gubíniovej, PhD. a doc. PhDr. JUDr. Tomášovi Peráčekovi, PhD. za prípravu 

dokumentu Rokovacieho poriadku AS FM UK. Následne otvorila diskusiu 

k prerokovávanému dokumentu.  

Do rozpravy k bodu sa zapojili: 

• doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. – navrhol, aby tajomníkom AS FM UK mohol byť 

človek mimo AS FM UK, aby bolo jednoduchšie sa pre člena sústrediť na rokovanie 

AS FM UK.  

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – v reakcii na návrh ustanovenia tajomníka mimo 

členov senátu reagovala, že sa oboznámila s rokovacími poriadkami iných fakúlt UK 

a takéto ustanovenie zahrnuté nemajú. Prax v rámci AS UK je iná s ohľadom na 

rozsah agendy, ktorú rieši AS UK. Tento výrazne prevyšuje agendu riešenú v rámci 

AS FM UK. 

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – navrhla úpravu v čl. 2 (4), ktorý pôvodne znel: 

„Akademický senát fakulty raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o 

svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle univerzity najmenej na štyri roky.  

Správu podáva akademický senát fakulty spravidla za uplynulé funkčné obdobie na 

začiatku akademického roka a vždy pred uplynutím svojho funkčného obdobia.“ Po 

úprave bude čl.2 (4) znieť: „Akademický senát fakulty raz za rok podáva akademickej 

obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle univerzity 

najmenej na štyri roky.“ 

 

Hlasovanie: 
ZA PROTI ZDRŽAL SA 

12 0 0 

 

 



 

Uznesenie č. 2/2020:  

Uznesenie č. 2/2020: AS FM UK schválil Vnútorný predpis č. 2/2020 - Rokovací poriadok AS 

FMUK s navrhnutou úpravou v čl. 2 (4). 

 

K bodu č. 3 Schvaľovanie: Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu FM UK (predkladá dekan FM 

UK) 

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 dokument. Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. odôvodnil navrhované oddelenie 

funkcie prodekana a vedúceho katedry s dôrazom na dopad na rast kvality výučby, vedy 

a výskumu. Následne predsedníčka AS FM UK otvorila diskusiu k prerokovávanému 

dokumentu. 

Do rozpravy k bodu sa zapojili: 

• Mgr. František Olšavský, PhD. – adresoval otázku na prítomných prodekanov 

a vedúcich katedier, či s nimi bol tento zámer prejednaný.  

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – informoval, že dokument a zámer oddelenia 

funkcie prodekana/prodekanky od funkcie vedúceho katedry/vedúcej katedry bol 

s dotknutými prejednaný. 

 

Hlasovanie: 
ZA PROTI ZDRŽAL SA 

12 0 0 

 

Uznesenie č. 3/2020:  

AS FM UK schválil predložený návrh Dodatku č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Fakulty managementu.  

 

K bodu č. 4 Schvaľovanie: Návrh kritérií na prijatie uchádzačov na doktorandské 

štúdium študijného programu manažment na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Fakulte managementu na akademický rok 2020/2021 (predkladá dekan FM UK). 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. požiadala dekana FM UK, aby 

objasnil predkladaný dokument. Dekan FM UK, prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., prenechal 

slovo prodekanke pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, prof. Ing. Anne Pilkovej, PhD., 

MBA, ktorá objasnila členom AS FM UK predkladaný dokument a vysvetlila, že 

k podstatným zmenám pri kritériách na prijatie uchádzačov na doktorandské štúdium 

študijného programu manažment na FM UK na akademický rok 2020/2021 neprichádza. 

Oproti akademickému roku 2019/2020 nastáva zmena len pri prijímacom konaní, ktoré bude 

rozšírené o navrhované tézy (ďalší z bodov rokovania AS FM UK). Následne predsedníčka 

AS FM UK otvorila diskusiu k prerokovávanému dokumentu. 

Do rozpravy k bodu sa zapojili: 

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – členov AS FM UK informoval, že dôležité je aj 

smerné číslo počtu prijatých uchádzačov pre akademický rok 2020/2021, ktoré bude 

10. Uvedené číslo je vo veľkej miere podmienené disponibilnými financiami FM UK. 

Členov AS FM UK rovnako upozornil, že smerné číslo sa môže aj navýšiť, keďže 

tento rok 4 doktorandi prerušili resp. sa vzdali doktorandského štúdia.   

 

Hlasovanie: 
ZA PROTI ZDRŽAL SA 

12 0 0 

 



 

Uznesenie č. 4/2020:  

AS FM UK schválil Návrh kritérií na prijatie uchádzačov na doktorandské štúdium študijného 

programu manažment na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu na 

akademický rok 2020/2021. 

 

K bodu č. 5 Schvaľovanie: Návrh harmonogramu doktorandského štúdia na 

akademický rok 2020/2021. (predkladá prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské 

štúdium FM UK). 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. požiadala prodekanku pre vedu, 

výskum a doktorandské štúdium, prof. Ing. Annu Pilkovú, PhD., MBA, aby členom AS FM 

UK priblížila harmonogram doktorandského štúdia na akademický rok 2020/2021. Prof. Ing. 

Anna Pilková, PhD., MBA vysvetlila, že harmonogram doktorandského štúdia na akademický 

rok 2020/2021 reflektuje na zákonné požiadavky a upozornila AS FM UK na 3 dôležité 

termíny, tzn. 11.6.2020 – termín podania prihlášok na doktorandské štúdium, 29.6.2020 – 

termín prijímacej skúšky a termín na obhajoby dizertačných prác, ktoré musia prebehnúť 

najneskôr do 15.7.2021.  

Následne predsedníčka AS FM UK otvorila diskusiu k prerokovávanému dokumentu. 

Do rozpravy k bodu sa zapojili: 

• Mgr. Lucia Husenicová – dotazovala sa k absencii kolokvií v harmonograme, a či by 

nebolo možné ich do harmonogramu doplniť.  

• prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA – informovala, že kolokviá sa riadia samostatnou 

smernicou.  

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – podotkol, že nie je možné presne špecifikovať 

dátumy na priebeh kolokvií, keďže súvisia s výučbovými týždňami letného a zimného 

semestra. 

• prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA – navrhla, že je možné doplniť informáciu, 

v ktorých mesiacoch prebehnú vedecké kolokviá.  

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – navrhla do harmonogramu doplniť termín 

priebehu dizertačných skúšok.  

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – reagoval, že tento termín nie je možné presne 

určiť, keďže termín dizertačnej skúšky závisí aj od časových možností externých 

členov komisií. 

• prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA – navrhla doplniť k termínu do 15.7.2021, že 

musia prebehnúť aj dizertačné skúšky. Pričom pre externých študentov 

doktorandského štúdia je platný termín „do 15.6.2021“, prihlásenie sa na dizertačnú 

skúšku.  

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – upozornil, že samotný harmonogram sa netýka 

len doktorandov, denných, či externých, ale aj školiteľov.  

Po zapracovaní pripomienok je znenie harmonogramu doktorandského štúdia na akademický 

rok 2020/2021 nasledovné: 

Zimný semester 

Dátum Aktivita 

do 11. 06. 2020 podanie prihlášok na doktorandské štúdium 

29. 06. 2020 prijímacia skúška 

do 29. 07. 2020 zaslanie rozhodnutia o výsledku prijímacej skúšky 

21. 09. 2020 slávnostné otvorenie akademického roka v Aule UK 

september 2020 zápisy do jednotlivých ročníkov doktorandského štúdia 

21. 09. – 18. 12. 2020 výučbové týždne v zimnom semestri 

do 31. 01. 2021 zápis tém dizertačných prác do systému AiS2 

do 31. 01. 2021 prihlásenie sa na dizertačnú skúšku – denní študenti 



január, február 2021 vedecké kolokviá 

 

Letný semester 

Dátum Aktivita 

15. 02. – 14. 05. 2021 výučbové týždne v letnom semestri 

do 30. 04. 2021 podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce1 

do 15. 06. 2021 prihlásenie sa na dizertačnú skúšku – externí študenti 

máj, jún 2021 vedecké kolokviá 

do 15. 07. 2021 dizertačné skúšky, obhajoby dizertačných prác 

 

 

Hlasovanie: 
ZA PROTI ZDRŽAL SA 

12 0 0 

 

Uznesenie č. 5/2020:  

AS FM UK schválil Návrh harmonogramu doktorandského štúdia na akademický rok 

2020/2021 so zapracovaním 2 doplnení (kolokviá, termín dizertačnej skúšky). 

 

K bodu č. 6 Prerokovanie: Návrh téz na ústne prijímacie skúšky doktorandského 

štúdia študijného programu manažment pre akademický rok 2020/2021 (predkladá 

dekan FM UK) 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD., so súhlasom dekana FM UK, 

požiadala prodekanku pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, prof. Ing. Annu Pilkovú, 

PhD., MBA, aby členom AS FM UK priblížila prerokúvaný dokument. Prodekanka 

vysvetlila, že zámerom téz na ústne prijímacie skúšky je zvýšiť kvalitu a objektívnosť 

prijímacieho konania. Reflektovala tiež na dôležitosť využívania kvantitatívnych metód 

v manažmente. Následne predsedníčka AS FM UK otvorila diskusiu k prerokovávanému 

dokumentu. 

Do rozpravy k bodu sa zapojili: 

• Mgr. Lucia Husenicová – sa opýtala, či uchádzač na doktorandské štúdium počas 

prijímacieho konania môže dostať otázku zo všetkých okruhov, tzn. akúkoľvek tézu, 

resp. iba z oblasti zvolenej témy dizertačnej práce. 

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – informoval, že tézy a okruhy sú spracované podľa 

vzoru iných podobne orientovaných fakúlt, a teda uchádzač o doktorandské štúdium 

bude musieť vedieť reagovať a zodpovedať otázky z akejkoľvek oblasti, čo je 

predpokladom kvality potenciálneho uchádzača. 

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – sa opýtala akým spôsobom boli vytvorené 

okruhy otázok a tézy, pretože tam chýba okruh téz z finančného manažmentu 

a ekonómie. Rovnako upozornila na používanie 2 skratiek IKT a ICT.  

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – v reakcii uviedol, že tézy a okruhy vychádzali 

z okruhov na dizertačnú skúšku, avšak nie je problém tézy z finančného manažmentu 

a ekonómie doplniť.  

 

Uznesenie č. 6/2020:  

AS FM UK prerokoval Návrh téz na ústne prijímacie skúšky doktorandského štúdia študijného 

programu manažment pre akademický rok 2020/2021. 

 
1 Študenti, ktorí nastúpili na štúdium v akademickom roku 2017/2018, musia do termínu podania žiadosti 

(30. 04. 2020) byť po zasadnutí katedry, ktorého bodom je predobhajoba dizertačnej práce. Do uvedeného 

dátumu musia mať so školiteľom prekonzultované a zapracované pripomienky, ktoré vyplynuli z predobhajoby 

dizertačnej práce. 



 

K bodu č. 7 Prerokovanie: Návrhy bakalárskych študijných programov (manažment, 

medzinárodný manažment) a magisterských študijných programov (manažment, 

medzinárodný manažment na akademický rok 2020/2021 (predkladá dekan FM UK) 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD., so súhlasom dekana FM UK, 

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

členom AS FM UK podal informáciu o prerokúvanom dokumente. Doc. Ing. Ján Papula, 

PhD. informoval členov AS FM UK o návrhu bakalárskych študijných programov 

(manažment, medzinárodný manažment) a magisterských študijných programov (manažment, 

medzinárodný manažment) na akademický rok 2020/2021. Tiež podal informáciu, že 

v akademickom roku 2019/2020 je v porovnaní s minulými rokmi oveľa nižší pokles 

odchodov a zanechania štúdia v prvých ročníkoch. Čo sa týka prihlášok, aktuálne v porovnaní 

s minulým rokom máme o 35% viac prihlášok na manažment a o 56% viac prihlášok na 

medzinárodný manažment. Z tohto dôvodu je snaha zvýšiť kvalitu a atraktivitu štúdia aj 

prostredníctvom posilnenia predmetov zameraných na business a podnikanie, preto sa do 

zimného semestra 1. ročníka presúva predmet Marketing a Obchodné právo, pričom predmety 

ekonomického zamerania (Ekonómia I, Ekonómia II, Ekonómia III a Medzinárodné 

ekonomické vzťahy) sa posunú o 1 semester. Čo sa týka predmetov Výpočtová technika 

a Spracovanie údajov pre manažment, pri Výpočtovej technike bola vykonaná redukcia 

kreditov z 5 na 2 kredity, pričom odobraté 3 kredity boli presunuté k predmetu Spracovanie 

údajov pre manažment. Pri Medzinárodnom manažmente je rovnako možnosť oddeliť 

Výpočtovú techniku a Spracovanie údajov pre manažment. Presun predmetu Obchodné právo 

I je odôvodnený zameraním predmetu na základy a formy podnikania. Pri predmete zároveň 

nastáva zmena kreditov (výmena kreditov medzi predmetmi Obchodné právo I a Obchodné 

právo II) a navýšenie počtu hodín (4 hodiny prednášok). Predpokladá sa, že dôjde aj k zmene 

samotných názvov predmetov, aby reflektovali na obsah učiva a boli viac atraktívne pre 

študentov, aj potenciálnych uchádzačov o štúdium.  

Následne predsedníčka AS FM UK otvorila diskusiu k prerokovávanému dokumentu. 

Do rozpravy k bodu sa zapojili: 

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – uviedol, že pri aktualizácii študijných programov 

je kľúčový počet hodín výučby. Rovnako, aby sa zatraktívnilo štúdium, predpokladá 

sa zmena názvov aj iných predmetov ako Matematika I, Matematika II, Ekonómia I, 

Ekonómia II, Ekonómia III, tak aby názov predmetu viac približoval tematický obsah 

štúdia. Vďaka navýšenému počtu prihlášok na štúdium na FM UK je veľký 

predpoklad, že prijímacie konanie pre akademický rok 2020/2021 nebude zrušené.  

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – reagovala, že na túto požiadavku už sú, pre 

predmety Ekonómia (I-III) pripravené návrhy názvov.  

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – v súvislosti s rastom počtu študentov a predmetov 

informoval AS FM UK o stave vyjednávania využívania auly, ktorá sa nachádza 

v budove na Odbojárov 10. Informoval, že Farmaceutická fakulta UK odmieta 

poskytnúť aulu na prednášky, ponúka ju na prenájom za odplatu. V tejto súvislosti bol 

oslovený rektor UK, aby pomohol pri negociovaní. Rovnako informoval členov AS 

FM UK o stave „kocky“, ktorá by sa mohla rekonštruovať v prípade, ak FM UK budú 

poskytnuté finančné prostriedky. Samozrejme, v prípade rekonštrukcie bude zmenšený 

priestor na výučbu, hrozí aj, že „kocka“  sa na výučbu nebude môcť v budúcnosti 

využívať vzhľadom na jej stav. V oboch prípadoch tak bude potrebné hľadať riešenia, 

napr. zníženie počtu výberových predmetov, navýšenie počtu kreditov pri výberových 

predmetoch z 2 na 3 kredity, prípadne v 3. roku štúdia ponúkať predmety miesto 5 

kreditových za 6 kreditov.  

• doc. Ing. Ján Papula, PhD. – upozornil, že v prípade „kocky“ je skutočne možné 

očakávať, že v jej priestoroch nebude výučba prebiehať.  



• Mgr. Katarína Rentková, PhD.  – uviedla, že na zníženie frontálnej výučby a zvýšenie 

počtu kreditov upozorňujú aj aktuálne štúdie zaoberajúce sa skvalitňovaním školstva 

na Slovensku, čo reflektuje aj na konanie konkurenčných zahraničných univerzít.  

• Kristína Mravcová – položila otázku ohľadom počtu a zamerania predmetov, o ktoré 

by sa možnosť výberu zmenšila. 

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – reagoval,  že zníženie počtu predmetov a zvýšenie 

kreditov by pozitívne pôsobilo na zníženie záťaže na študentov, samozrejme aj 

hodinovej záťaže.  

• PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA – upozornil, že s rastom počtu študentov, veľkým 

počtom predmetov a nízkou priestorovou kapacitou učební, LVT učební dochádza 

k problémom aj pri zostavovaní rozvrhu. Rovnako podal informáciu k novému 

rozvrhu a jeho tvorbe. Informoval členov AS FM UK a hostí o priebehu výučby na 

niektorých univerzitách v Rumunsku, kde pred začiatkom a na konci semestra 

prebieha bloková výučba niektorých predmetov. Rovnako je veľmi často využívaná aj 

online výučba prostredníctvom videí, e-learningu a pod.  

• doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. – zareagovala, že sa neponúknu 

predmety, ktoré dlhodobo štatisticky podľa výpisu z AISu nie sú študentmi obsadené 

a teda počas semestrov nakoniec ani ponúkané.  

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – je možné každej katedre určiť koľko predmetov 

bude vypísaných.  

• doc. Ing. Ján Papula, PhD. – upozornil na kreditovú vyhlášku, v ktorej je uvedené, že 

počet kreditov zodpovedá aj úsiliu a náročnosti predmetu.  

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – sa odvolala na formuláciuv ročenke „Kredity sú 

číselné hodnoty priradené k predmetom, ktoré charakterizujú množstvo práce 

potrebnej  na  ich  úspešné absolvovanie.  Štandardná  záťaž  študenta  za  celý  

akademický  rok je 60 kreditov, za semester 30 kreditov. Kredit teda vyjadruje jednu 

šesťdesiatinu štandardného pracovného  zaťaženia  priemerného  študenta  za  obdobie  

jedného  akademického  roka a cca 27 hodín  celkového  štúdia  (vrátane  

individuálneho  štúdia  a samoštúdia)  potrebných na jeho získanie. Priemerné 

pracovné zaťaženie okrem prednášok a seminárov, testov a skúšok, na  ktorých  je  

účasť  povinná,  sa  dá  vyjadriť  tiež  v kvantitatívnej  forme  tak,  že  jeden  kredit je 

ekvivalentný naštudovaniu minimálne 100 strán študijnej literatúry a napísaniu 

desiatich strán písomnej práce.“ 

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – na magisterskom štúdiu sú predmety ohodnotené 

vyšším počtom kreditov, pretože ide o predmety s vyššou náročnosťou.  

 

13:50 zo zasadnutia AS FM UK odišiel člen AS FM UK Bc. Michal Valek.  

 

Uznesenie č. 7/2020:  

AS FM UK prerokoval Návrhy bakalárskych študijných programov (manažment, 

medzinárodný manažment) a magisterských študijných programov (manažment, 

medzinárodný manažment na akademický rok 2020/2021. 

 

K bodu č. 8 Prerokovanie: Návrh doktorandského študijného programu na akademický 

rok 2020/2021 (predkladá dekan FM UK) 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD., so súhlasom dekana FM UK, 

požiadala prodekanku pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, prof. Ing. Annu Pilkovú, 

PhD., MBA, aby členom AS FM UK priblížila prerokúvaný dokument. Prof. Ing. Anna 

Pilková, PhD., MBA predstavila predkladaný dokument a upozornila, že zmena nastáva 

v názve predmetu „Metodológia vedeckej práce a písanie článkov I, II“, do ktorého sa pridá 

slovo „etika“, pričom názov predmetu po úprave bude „Metodológia a etika vedeckej práce 

a písanie článkov I, II“. Táto zmena v názve bude iba pre denné doktorandské štúdium. Doc. Ing. Ján 



Papula, PhD. doplnil, že v prípade externého doktorandského štúdia nie je takáto zmena 

možná, ale prirodzene v obsahovom zameraní predmetu bude etika zahrnutá. Následne 

predsedníčka AS FM UK otvorila diskusiu k prerokovávanému dokumentu. 

Do rozpravy k bodu sa zapojili: 

• Mgr. Lucia Husenicová – sa opýtala, aká zmena pri tejto zmene názvu nastane. 

• prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA – reagovala, že nejde len o zmenu v názve, ale 

veľmi dôležitá je hlavne obsahová zmena, ktorú je potrebné v súvislosti so zameraním 

predmetu zakomponovať v nadväznosti na problematiku plagiátorstva a dodržiavanie 

autorského zákona.  

 

Uznesenie č. 8/2020:  

AS FM UK prerokoval Návrh doktorandského študijného programu na akademický rok 

2020/2021. 

 

K bodu č. 9 Prerokovanie: Študijný plán spoločného študijného programu právo a 

manažment poskytovaného v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského 

v Bratislave (predkladá dekan FM UK). 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD., so súhlasom dekana FM UK, 

požiadala prodekanku pre legislatívu a akreditácie, doc. JUDr. PhDr. Katarínu Gubíniovú, 

PhD., aby členom AS FM UK priblížila predložený dokument na prerokovanie. Doc. JUDr. 

PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. informovala členov AS FM UK, že ide o spoločný študijný 

program dennej formy štúdia, ktorý bude poskytovaný v anglickom jazyku a je pripravený 

s Právnickou fakultou UK. FM UK bude zabezpečovať predmety, ktoré už teraz poskytuje 

v anglickom jazyku.  

Následne predsedníčka AS FM UK otvorila diskusiu k prerokovávanému dokumentu. 

Do rozpravy k bodu sa zapojili: 

• doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. – upozornil, že pri niektorých predmetoch figuruje 

ako vyučujúci zosnulý prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.  

• doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. – informovala, že ide o výpis 

z akreditačného spisu, a bude to opravené.  

• PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA – sa spýtal, kde sa dané predmety budú vyučovať, 

vzhľadom na aktuálnu kapacitnú problematiku. 

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – doplnil, že výučba bude prebiehať na Právnickej 

fakulte UK, rovnako sa do budúcnosti očakáva, že výučba študentov z Fakulty 

matematiky, fyziky a informatiky UK, rovnako aj študentov z Fakulty telesnej 

výchovy a športu UK sa presunie z našich priestorov do priestorov jednotlivých fakúlt.  

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. -  upozornila, že v tomto prípade však presun 

Ekonómie a Medzinárodných ekonomických vzťahov v študijných programoch 

bakalárskeho štúdia na FM UK, spraví problém vo výučbe, keď niektoré predmety 

budú vyučované v oboch semestroch.  

 

Uznesenie č. 9/2020:  

AS FM UK prerokoval Študijný plán spoločného študijného programu právo a manažment 

poskytovaného v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

K bodu č. 10 Prerokovanie: Študijný plán študijného programu aplikovaný digitálny 

manažment (predkladá dekan FM UK). 

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

RNDr. Michala Greguša, PhD., aby členov AS FM UK informoval o predložených 

dokumentoch na prerokovanie. Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. predniesol návrh, aby body 

č.10, 11, 12, 13 boli prerokované spoločne. AS FM UK nenamietal na spoločnom prerokovaní 

nasledovných bodov bod č. 10 Prerokovanie: Študijný plán študijného programu aplikovaný 



digitálny manažment (predkladá dekan FM UK), bod č. 11 Prerokovanie: Študijný plán 

študijného programu manažment značky (predkladá dekan FM UK), bod č. 12 Prerokovanie: 

Študijný plán študijného programu stratégia a podnikanie (predkladá dekan FM UK), bod č. 

13 Prerokovanie: Študijný plán študijného programu manažment ľudských zdrojov (predkladá 

dekan FM UK). Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. informoval členov AS FM UK o obsahu 

a zámere vyplývajúcom z predložených dokumentov na prerokovanie. Študijné programy 

v magisterskom stupni štúdia je možné otvoriť už od septembra, čím zaniknú bloky. Keďže 

nebolo možné akreditovať študijný program Finančný manažment, ten zostane ešte budúci 

rok vyučovaný vo forme bloku. Bude potrebná dohoda na smerných číslach delenia študentov 

do študijných programov. Akreditácia na študijné programy bola udelená v januári 2020. 

Následne predsedníčka AS FM UK otvorila diskusiu k prerokovávanému bodu. 

Do rozpravy k bodu sa zapojili: 

• PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA – uviedol, že pokiaľ sa bloky zrušia, a teda zostane 

zatiaľ iba blok Financie a ostatní študenti budú rozdelení iba na študijné programy, 

uľahčí to prácu aj pri zostavovaní rozvrhu. 

• Bc. Michaela Reichová – položila otázku ohľadne blokov ponúkaných na bakalárskom 

stupni, či tieto budú aj naďalej ponúkané. 

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – podal vysvetlenie, že v prípade bakalárskeho 

stupňa štúdia k zmene nedochádza.  

 

Uznesenie č. 10/2020:  

AS FM UK prerokoval súčasne: Študijný plán študijného programu aplikovaný digitálny 

manažment, Študijný plán študijného programu manažment značky, Študijný plán študijného 

programu stratégia a podnikanie, Študijný plán študijného programu manažment ľudských 

zdrojov. 

 

K bodu č. 14 Rôzne  

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. otvorila bod rôzne a vyzvala 

členov AS FM UK, či majú nejaké podnety. V rozprave k bodu zaznelo: 

AD1) Vizualizácia FM UK a UK 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. navrhla v rámci bodu rôzne 

prerokovať plánovanú zmenu vizualizácie UK, s čím súvisí aj zmena vizualizácie FM UK. 

Požiadala doc. RNDr. Michala Greguša, PhD., ktorý sa zúčastnil rokovania AS UK 

o predstavenie plánovaných zmien. Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. informoval členov AS 

FM UK o materiáloch, ktoré boli prerokované na vedení UK. Zmena loga UK, zmena 

farebnej identifikácie, rovnako aj plánovaná zmena/úprava log a pri niektorých fakultách aj 

zmena farby je aktivita rektora UK, prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. Vykonaním úlohy bol 

poverený prorektor pre vonkajšie vzťahy, doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. Z prieskumov 

vyplýva, že v spoločnosti panuje slabé povedomie o UK ako celku a vzťahu fakúlt., tzn. že 

prorektor, doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD., sa vykonaním úlohy snaží o propagáciu UK 

ako celku, a teda aj zakomponovaním fakúlt do vnímania UK. V prípade FM UK dôjde 

k zmene farby, pričom z rokovania vedenia vyplynulo, že bola navrhovaná modrá farba, ktorá 

však už medzičasom bola pozmenená na farbu fialovú. Čo sa týka prezentácie loga FM UK, 

dôjde rovnako k zmene. Celá zmena vizualizácie UK a jej súčastí (fakúlt) bude prerokovaná 

na najbližšom zasadnutí AS UK. Do rozpravy k bodu sa zapojili: 

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – UK zadala realizačnej firme, aby upravila logá 

fakúlt a UK tak, aby všetky čiary použité na logách mali rovnakú hrúbku.  

• doc. Ing. Ján Papula, PhD. - informoval členov AS FM UK, že z pozície prodekana 

pre štúdium a vzťahy s verejnosťou sa spolu s Mgr. Katarínou Rentkovou, PhD. 

zúčastnil minulý týždeň stretnutia prodekanov pre PR, na ktorom bolo prezentované, 

že 11.3.2020 bude v programe zasadnutia AS UK zaradený na prerokovanie bod 

ohľadne vizualizácie UK a fakúlt. Pričom aktuálny stav bol prezentovaný ako 



prerokovaný na fakultách, ktoré s danými návrhmi súhlasia a neprejavujú žiaden 

problém. Na stretnutí prodekanov pre PR položil otázku ohľadne možnosti súbežného 

používania loga/symbolu UK, na ktorom je zobrazený Jan Amos Komenský a nového 

navrhovaného loga, na ktorom je zobrazená budova Univerzity Komenského. Zo 

stretnutia vyplynulo, že vzhľadom na autorské práva, pripravovanú smernicu a Dizajn 

manuál, súbežné používanie nebude možné. Doc. Ing. Ján Papula, PhD. informoval 

členov AS FM UK, že počas ostatných niekoľko rokov, FM UK vynaložila značný 

objem vlastných finančných prostriedkov do propagácie FM UK, pričom vždy 

zároveň propagovala aj UK, pretože v jej propagačných materiáloch a v printovej 

inzercii, vždy uvádzala logo FM UK, ale aj logo UK. Niekoľko rokov si FM UK platí 

printovú inzerciu (Trend, Pravda, Sme, Profit), pričom vždy bolo snahou sa práve 

pomocou loga UK (Jan Amos Komenský) odlíšiť od ostatných univerzít a fakúlt 

podobného zamerania. Vždy bola propagácia robená v súlade s aktuálnym Dizajn 

manuálom, ktorý je platný od roku 2016. V prípade ak sa bude meniť logo UK, farba 

UK, ale najmä dôjde k zmene/úprave loga FM UK a k zmene nami používanej farby, 

FM UK pociťuje krivdu zmarených financií. Na stretnutí taktiež položil otázku, či 

takéto rázne zavádzanie zmien pri vizualizácii UK a fakúlt bude následne zaplatené 

UK a rovnako budú vynaložené prostriedky na propagáciu nového vizuálu UK a jej 

fakúlt. Pričom odpoveďou bolo, že jednotlivé fakulty si budú zmeny implementovať 

a tieto financovať samostatne. Doc. Ing. Ján Papula, PhD. informoval členov AS FM 

UK, že urobil analýzu použitých farieb pri fakultách podobného zamerania ako je FM 

UK, pričom Fakulta managementu Prešovskej univerzity v Prešove, Ekonomická 

univerzity, Vysoká škola ekonomická v Praze, a mnohé iné sú práve prezentované 

modrou farbou. Tým, že FM UK používala dlhodobo univerzitnú farbu a jej 3 odtiene, 

sa nám podarilo odlíšiť od iných univerzít, ale aj od konkrétnych fakúlt. Čo sa úpravy 

loga týka, prvotný návrh nezodpovedal príbehu, ktorý sa za pôvodným logom FM UK 

skrýva a pod ktorým je FM UK identifikovateľná už aj na mnohých výstavách 

a veľtrhoch. Po komentovaní prvého návrhu loga bolo vytvorené iné logo, kde je 

mierne zapracovaný „mozog“, avšak pri danom logu bol odkaz, že takéto logo sa 

neodporúča na používanie. Ďalším dotazom bola navrhovaná farba, pričom sme od 

agentúry, ktorá zákazku vypracováva žiadali aspoň možnosť zadefinovania danej 

farby v CMYKu a či by bolo možné si farbu vybrať. Odpoveďou bolo, že fakulty 

nemajú možnosť si farbu vybrať a farbu určí agentúra. Vzhľadom na zmenu loga, 

zmenu farby, FM UK príde o svoju rozpoznateľnosť. Rovnako nie je záruka, že UK 

disponuje rozpočtom, ktorý by mohol byť použitý na promovanie zmeny. 

• Mgr. Soňa Šúreková – nasledujúci akademický rok bude FM UK oslavovať 30. 

výročie svojho založenia. V súvislosti s týmto výročím je potrebné už dopredu 

plánovať, organizovať a objednávať niektoré veci a pokiaľ nebudeme mať možnosť 

upravovať a používať logá UK, FM UK staré, resp. aj novšie v upravenej verzii, môže 

to komplikovať organizáciu osláv.  

• Kristína Mravcová – bolo stretnutie senátorov za študentskú časť UK, na ktorej bolo 

prorektorom prezentované, že zámerom aktivít je promovať UK ako jeden celok, tzn. 

aj úpravou rovnakého webu, rovnakého štýlu na logo, avšak farby na stretnutí riešené 

neboli.  

• doc. Ing. Ján Papula, PhD. – pokiaľ zostane ako symbol UK budova, ktorá je bez 

nápisu, bez názvu, a v súvislosti s obmedzeným rozpočtom UK na promo, tak aj ako 

UK budeme ťažko identifikovateľný a rozpoznateľný.  

AD2) Stretnutie na rektoráte UK 

Informáciu o stretnutí dekanov FM UK a Farmaceutickej fakulty UK (ďalej ako „FaF UK“), a 

riaditeľky CĎV UK, ktoré sa konalo u rektora UK,  podal členom AS FM UK dekan FM UK, 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. Zásadným bodom stretnutia boli vzťahy medzi 

jednotlivými súčasťami UK, ktoré môžu byť narušené zavedením a spustením turniketov vo 



vstupnej hale hlavnej budovy na Odbojárov 10. FM UK, ale aj CĎV UK vníma ako 

problematické, že návštevy, ktoré pôjdu na FM UK alebo CĎV UK budú musieť byť 

nahlasované na FaF UK. Zo strany CĎV UK je zrejmá obava o poslucháčov ich programov, 

najmä Univerzity tretieho veku. Ako ďalší problematický bod, po stretnutí, sa ukázala správa 

jednotlivých častí (budovy, vchody, parkovisko). V dobe, keď FM UK preberala budovu po 

Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK (ďalej ako „FSEV UK“), FM UK prebrala do 

správy aj vedľajší vchod (vchod zo strany od lekárne), FaF UK zostal v správe hlavný vchod 

zo strany od námestia. Rektor UK poveril dekana FM UK, FaF UK, riaditeľku CĎV UK, aby 

spísali všetky požiadavky a doručili ich jemu. Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. vníma zo 

strany FM UK ako základné: 

1. Rozdeliť správu budov, priestorov medzi FM UK, FaF UK a CĎV UK. 

2. Užívanie auly spolu s FaF UK ako rovnocenný partner, tzn. aby bolo zachované 

užívanie také ako na začiatku pôsobenia – tzn. aula bola pre FM UK k dispozícii na 1 

a ½ dňa počas týždňa, rovnako boli k dispozícii miestnosti 101 a 102 

3. Vzhľadom na počet študentov, ktorých FM UK má – mať k dispozícii na používanie 

nevyužívané učebne, napr. 101 a 102 

4. FM UK požaduje mať v správe vedľajší vchod (zo strany lekárne) a dvor – najmä 

v zmysle plánovanej rekonštrukcie „kocky“ 

5. Správa parkoviska – zostáva pod FM UK, ktorá investovala aj vlastné prostriedky do 

jeho efektívnej a ekonomickej správy, ale aj opravy.  

Do rozpravy k bodu sa zapojili: 

• Mgr. Soňa Šúreková – informovala členov AS FM UK, že FaF UK požaduje správu 

Parkoviska pred budovou, pričom argumentujú tým, že parkovisko bolo 

zrekonštruované z vlastných finančných prostriedkov ich fakulty. Upozornila členov 

AS FM UK, že aj keď FM UK spravuje parkovisko, ½ zisku z jeho prevádzky je 

poskytovaná FaF UK. Informovala aj o situácii s „kockou“, v súvislosti s ktorou bola 

na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podaná žiadosť na jej 

rekonštrukciu vo výške cca. 800 000 Eur. Pričom táto žiadosť ešte nie je schválená, 

ale ako protireakcia zo strany FaF UK bolo oznámené, že začínajú s rekonštrukciou 

dvora.  

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – argumentoval aj tým, že FM UK zabezpečuje 

výučbu pre takmer ½ prichádzajúcich študentov na UK cez program Erasmus +, 

a malo by byť v záujme celej UK to, v akých priestoroch a podmienkach zahraniční 

študenti študujú.  

• Mgr. Katarína Rentková, PhD. – vyslovila obavu, že v prípade ak FaF UK dostane do 

správy dvor, zrekonštruuje dvor a my pristúpime nie k rekonštrukcii „kocky“, ale k jej 

zbúraniu, či máme istotu, že následne budeme na jej mieste môcť vybudovať 

a postaviť novú budovu.  

AD3) Corona vírus 

Doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. položila otázku vedeniu, či sú zabezpečené nejaké 

opatrenia pred touto hrozbou, resp. či nie je možné posilniť hygienické prostriedky na 

sociálnych zariadeniach FM UK, keďže chýbajú napr. mydlá.  

Do rozpravy k bodu sa zapojili: 

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – informoval, že rektor UK zriadil pracovnú 

skupinu, ktorej úlohou je plánovať a riešiť vzniknutú situáciu.  

• Mgr. Soňa Šúreková -  informovala, že už pred 3 týždňami boli objednané hygienické 

gély a dezinfekčné mydlá, ktoré by boli umiestnené v sociálnych zariadeniach. Avšak 



tým, že FM UK môže toto objednávať cez vysúťaženého dodávateľa, ten ich aktuálne 

na sklade nemá, musíme počkať, kým ich FM UK dodá.  

AD4) Kolokviálne štátne skúšky na Medzinárodnom manažmente 

Doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. informovala členov AS FM UK, že bola požiadaná doc. 

PhDr. Reném Pawerom, PhD., vzhľadom na jeho neprítomnosť, odprezentovať ideu 

zavedenia kolokviálnych štátnych skúšok na Medzinárodnom manažmente, pričom komisia 

by bola zložená max. zo 4 členov, z čoho aspoň 1 člen by pochádzal z praxe.  

Do rozpravy k bodu sa zapojili: 

• Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. - sa vyjadril, že túto myšlienku podporuje, ale pri 

zavedení iného spôsobu štátnych skúšok, musia rovnakou formou prebiehať všetky 

štátne skúšky, nielen v rámci študijného programu Medzinárodný manažment. 

• doc. Ing. Ján Papula, PhD. – konštatoval, že počet členov štátnicovej komisie určuje 

zákon o vysokých školách. V akreditácii zároveň máme uvedenú formu štátnej 

skúšky, ktorú musíme s ohľadom na prebiehajúce kontroly dodržať. Tézy k štátnym 

skúškam musia byť vopred zverejnené a prístupné študentom. Zmena priebehu 

štátnych záverečných skúšok ale môže byť predmetom diskusií, hľadajúc vhodný 

spôsob riešenia.  

 

 

Po ukončení riadneho zasadnutia AS FM UK poďakovala predsedníčka AS FM UK jeho 

členom ako aj prítomným hosťom za účasť a ukončila zasadnutie AS FM UK.  

 

V Bratislave, 02.03.2020   

 

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

Mgr. Katarína Rentková, PhD.  

 

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

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. 

predsedníčka AS FM UK 

  

 

 

 

 

 


