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Zápisnica č. 4/2015  

 
z rokovania Akademického senátu Fakulty managementu UK v Bratislave, ktoré sa konalo 
dňa 21. mája 2015 o 12:30 hod. v zasadačke dekana, miestnosť 14., IV. poschodie. 
 
Prítomní: 10 
Ospravedlnení: 2 
Hostia: 9 
 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Návrh rozpisu štátnej dotácie na rok 2015 na FM UK  
3. Učebné plány na ak. rok 2015 / 2016  
4. Štatút FM UK 
5. Zásady volieb do AS UK  Fakulty managementu 
6. Informácie z AS UK 
7. Rôzne 

 
 

 

Priebeh rokovania: 
 

1. Otvorenie 
 
Rokovanie AS FM UK otvorila doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc., predsedníčka 
Akademického senátu FM UK. Konštatovala, že AS je uznášaniaschopný. Privítala všetkých 
zúčastnených a oboznámila ich s programom zasadnutia. Privítala tiež hostí, zvlášť dekana 
fakulty a jej prodekanov.  
 
Uznesenie: 
AS FM UK schválil navrhnutý program zasadnutia. 
 
Hlasovanie: 
Za:              10 
Proti:           0 
Zdržalo sa:  0 
 
 

2. Návrh rozpisu štátnej dotácie na rok 2015 na FM UK  
 



Tajomníčka FM UK Mgr. Soňa Szabóová informovala o rozpise štátnej dotácie na rok 2015. 
Informovala členov senátu o tom, že z dotácie nie je možné vykryť všetky výdavky súvisiace 
s chodom fakulty. Osobné príplatky, ako aj časť doktorandských štipendií sú vyplácané 
z nedotačných zdrojov fakulty. Celý rozpočet je zapracovaný do excelovskej tabuľky – 
Rozpis výnosov a nákladov. Pri rozpočtovaní výnosov sa vychádzalo zo skutočnosti, že zatiaľ 
ideme podľa starej akreditácie (rátalo sa však s 5% poklesom uchádzačov).  
Parkovisko pred budovou fakulty sa osvedčilo ako podnikateľská činnosť, keďže výnosy boli 
30 000 Eur, pričom tento rok správa parkoviska mesačne nákladovo činí cca 100 EUR. T.j. 
možno očakávať, že tento rok budú príjmy z parkoviska vyššie ako jeho prevádzkové 
náklady. 
Znížili sa náklady súvisiace s organizáciou externého štúdia, vzhľadom na to, že 
predpokladáme, že externé štúdium bude prebiehať len v Bratislave, redukovali sa prostriedky 
na služobné cesty.  
Aktuálne sú požiadavky z viacerých katedier. Katedra informačných systémov potrebuje 
opraviť okná, je potrebné predĺžiť licencie na softvéry využívané vo výučbe (napr. 
Mathematica, SPSS), v rámci všetkých troch poschodí v hlavnej budove je nevyhnutná 
rekonštrukcia chodieb, konkrétne dlažby, na prístavbe je v havarijnom stave strecha, knižnica 
potrebuje zabezpečovaciu ochranu na knihy proti krádeži.  
Ak výnosy budú na predpokladanej úrovni, možno predpokladať, že tento rok skončíme so 
ziskom. 
 
Dekan FM UK, prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., zdôraznil, že chod fakulty je závislý od 
príjmov z externého štúdia. Zatiaľ to vyzerá, že noví prváci ešte stále pôjdu podľa aktuálne 
platných pravidiel, teda nebudú mať predĺžené štúdium. Tento rok by sme teda mali byť 
schopní finančne vykryť.  
Predsedníčka AS FM UK upozornila, že predĺženie externého štúdia je zadefinované 
v zákone. Informovala, že rektor UK sa vyjadril, že ak zákon bude až po voľbách, bude UK 
žiadať zmenu. Dekan FM UK o tom hovoril s niektorými poslancami, ale žiaľ nestretol 
s s podporou a pochopením. 
Do následnej diskusie sa zapojili: 
doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD. sa  pýtala , či by nebolo vhodné externých študentov 
opakujúcich ročníky, resp. niektoré skúšky motivovať k zodpovednejšiemu prístupu pri 
príprave, tým, že opakovaná skúška bude spoplatnená.  
Dekan FM UK zareagoval, že externé štúdium si zarobí dvojnásobok toho čo spotrebuje, 
a preto nie je vhodné nikoho „dráždiť“. 
Mgr. Soňa Szabóová, tajomníčka FM UK doplnila, že v ročnom školnom sa už počíta aj 
s prenášaním skúšok a pod.  
RNDr. Michal Greguš, PhD. sa opýtal, či už vieme, či sa bude dať urobiť 4-ročné štúdium za 
3 roky, či sú stanovené nejaké limity na to koľko predmetov môžu absolvovať študenti za rok. 
Dekan FM UK zareagoval, že tento kalendárny rok nás to netrápi, ale rád by videl o kúsok 
ďalej. 
Tomáš Kaščák sa opýtal, že pokiaľ sa fakulte darí generovať zisk, ako s týmito financiami 
nakladá.  
Dekan FM UK zareagoval, že nechceme mať nulovú rezervu, lebo musíme byť pripravení na 
jesenné výkyvy. Už sa niekoľkokrát stalo, že vláda pred koncom roka rozhodla, že zaviaže 
prostriedky a stopne dotácie, musíme mať rezervy aj na takéto situácie. 



Tomáš Kaščák sa informoval ohľadom fakultnej stratégie týkajúcej sa doktorandov. 
Vzhľadom na to, že naša fakulta robí malé percento vedeckého výkonu, sa opýtal, či je 
predpoklad, že počet doktorandov bude klesať. 
Dekan FM UK zareagoval, že my nemôžeme za to, čo urobia na ministerstve ohľadom zmeny 
metodiky. Aktuálny plán je 8 interných doktorandov, pričom vždy sa berú len takí, čo si to 
zaslúžia.   
 
Uznesenie: 
AS FMUK schvaľuje návrh rozpisu štátnej dotácie na rok 2015 na FM UK, ako aj rozpis 
výnosov a nákladov. 
 
Hlasovanie: 
Za:              10 
Proti:           0 
Zdržalo sa:  0 
 
 

3. Učebné plány na ak. rok 2015 / 2016  
 
Prodekani pre denné a doktorandské štúdium, doc. PhDr. Peter Štarchoň, PhD. a doc. PhDr. 
Rozália Sulíková, PhD. sú zo zasadnutia AS FM UK ospravedlnení. Vzhľadom na to sa ujal 
slova dekan FM UK, ktorý oboznámil senát s tým, že pre ďalší akademický rok sa počíta, že 
všetko pôjde ako doteraz. Neplánujeme meniť počet externých pedagógov. Navyšovanie tohto 
počtu sa javí ako rozumné len v prípade firiem, ktoré následne ponúkajú študentom fakulty 
prácu. Zástupcov takýchto firiem je preto výhodné na pôdu fakulty vpustiť.  
Dekan navrhol, že v tomto období nie je vhodné experimentovať, preto bude dobré 
postupovať ako doteraz. Radšej buďme konzervatívni. Oznámil, že na VR FMUK bude viac 
informácií. AS FMUK vzhľadom na končiaci sa akademický rok už nemá možnosť sa k tomu 
vrátiť. Na zasadnutie VR FMUK by mali študenti delegovať svojich zástupcov (v tejto 
súvislosti sa prítomní študenti zhodli na delegovaní Petra Streichera, ktorý na obdobie leta 
ako jediný nestráca štatút študenta a teda ani mandát). 
 
Do následnej diskusie sa zapojili: 
Tomáš Kaščák mal pripomienku k študijným plánom, predmety, ktoré sa vyučujú sú dobré, 
moderné a pod., ale študenti by ocenili, keby bolo na fakulte viac „povinne -voliteľných“ 
predmetov. Výberové predmety nie úplne pokrývajú hlavné myslenie výučbového procesu, čo 
je trendom aj na iných univerzitách. 
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD. poukázala na to, že v rámci bakalárskeho štúdia je 
v ponuke veľa voliteľných predmetov, v rámci magisterského štúdia sú aj povinne voliteľné 
predmety. Pokiaľ študent vie, čo chce a prečo chce študovať, tak si zvolí voliteľné predmety 
podľa toho, čo potrebuje. Netreba im to povinne navoliť. 
Dekan FM UK poznamenal, že to čo navrhuje Tomáš Kaščák je vlastne v novej akreditácii.   
Tomáš Kaščák upozornil, že kredity sú v rámci štúdia na fakulte tak presne „na mieru ušité“, 
že študentom stačí si zobrať telesnú výchovu. 



Mária Barteková doplnila, že nebolo až tak veľa povinných predmetov na magisterskom 
štúdiu, ale bola voľba voliteľných predmetov, takže nie je to problém, je to na študentovi – čo 
si navolí, aj voliteľné predmety sú u nás na fakulte veľmi kvalitné. 
 
Uznesenie: 
AS FMUK berie na vedomie Správu o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2014. 
 
Hlasovanie: 
Za:              10 
Proti:           0 
Zdržalo sa:  0 
 
 

4. Štatút FM UK 
 
Predsedníčka AS FMUK oboznámila členov senátu, že štatút fakulty bol datovaný ešte z roku 
2008. Vzhľadom na to bola snaha, v rámci ustanoveného tímu vypracovať kvalitné znenie, 
pričom sme mali podporu aj z rektorátu UK. Na príprave štatútu sa podieľali najmä 
prorektorka RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.; JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 
a RNDr. Róbert Kysel, PhD. (člen právnej komisie RUK a tajomník AS UK).  
 
Do následnej diskusie sa zapojili: 
 JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. doplnila, že do dnešného dňa vychytávali drobnosti, 
oproti verzii, ktorá už bola v rámci AS FMUK schválená. Závažnou zmenou v rámci AS 
FMUK je, či sa schváli jeden podpredseda za zamestnancov a jeden za študentov. 
RNDr. Róbert Kysel, PhD. doplnil, že je to interná úprava, je na fakulte ako to upraví. Máme 
definované predsedníctvo, ale nie je definované, kto tvorí predsedníctvo.  
 dekan FMUK  navrhol, aby sme to nechali tak ako je, že tam môže byť študent a nemusí. 
Tomáš Kaščák upozornil, že v novej úprave je jeden predseda a dvaja podpredsedovia. 
 predsedníčka AS FMUK zdôraznila, že príprava štatútu bola náročná. Zároveň upozornila, že 
musíme zrušiť uznesenie z minulého zasadnutia, vzhľadom na to, že budeme schvaľovať text, 
ktorý sme dostali. Pochválila spoluprácu s doktorom Kyselom, o ktorého pomoc už prejavili 
záujem aj ďalšie fakulty.  
JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. doplnila, že v prechodných záverečných 
ustanoveniach funkčné obdobie oboch častí senátu končí k 30.10.2015. Na konci septembra 
budeme musieť vyhlásiť nové voľby do AS FM UK  a do AS UK. 
 
Uznesenie: 
AS FMUK ruší uznesenie zo zasadnutia senátu 11.5.2015 a berie na vedomie pripomienky 
právnej komisie a ostatných zainteresovaných strán a schvaľuje Štatút FMUK dňa 21.5.2015. 
 
Hlasovanie: 
Za:              10 
Proti:           0 
Zdržalo sa:  0 
 



 
5. Zásady volieb do AS UK  Fakulty managementu  

 
Predsedníčka AS FMUK oznámila, že JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová , PhD. predložila 
Zásady volieb do AS FMUK.  
JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. informovala členov senátu, o zmenách, ktoré 
v Zásadách volieb do AS FMUK nastali. Napríklad počet členov vo volebnej komisii má byť 
3  – 2 za zamestnancov, 1 za študentov. Doplňujúce voľby sa konajú na uvoľnené miesto 
člena, ale aj na miesto, ktorého mandát ostal neobsadený (napr. ak by kandidovali 4 študenti, 
pričom miest je 5). 
 
Do následnej diskusie sa zapojili: 
 dekan FMUK sa opýtal, či v prípade, že časovo ostáva krátky čas do volieb, už netreba robiť 
doplňujúce voľby, ak niektorý z členov senátu ukončí svoje pôsobenie v ňom (napr. z dôvodu 
presunu na pozíciu prodekana a pod.). 
RNDr. Michal Greguš, PhD.  upozornil na to, že ak odídu dvaja študenti, neostane zachovaný 
pomer študentov a učiteľov v rámci AS. V tejto súvislosti sa opýtal, ako treba v takejto 
situácii postupovať a či je potrebné vyhlásiť doplňujúce voľby. 
Tomáš Kaščák uviedol, že členovia volebnej komisie nemôžu zároveň kandidovať vo voľbách 
do príslušného orgánu. 
 
Uznesenie: 
AS FMUK schvaľuje Zásady volieb do AS FMUK. 
 
Hlasovanie: 
Za:              10 
Proti:           0 
Zdržalo sa:  0 
 
 

 
6. Informácie z AS UK 

 
Predsedníčka AS FMUK doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc. informovala o priebehu 
posledného predsedníctva AS UK, na ktorom sa prerokovala výročná správa, cenník za 
ubytovacie služby, prijal sa dodatok k zásadám volieb, a pod. 
Diskusia bola aj o inštitúte Veda UK s.r.o., ktorého vznik inicioval ešte bývalý rektor UK 
prof. PhDr. František Gahér, CSc.. 
Posledné zasadnutie AS UK v tomto akademickom roku bude 17. júna 2015. 
RNDr. Róbert Kysel, PhD. doplnil, že v poslednom období je problém s miestnosťami na 
zasadnutia AS, preto senát „kočuje“ po fakultách. Posledné zasadnutie bolo na LF UK, 
nasledujúce bude v priestoroch FTVŠ UK. 
 
 
 
Predsedníčka AS FMUK poďakovala za aktívnu účasť a ukončila zasadnutie AS FMUK. 



Najbližší senát fakulty bude v septembri 2015. 
 
 
 
 

 
V Bratislave, 21. 5. 2015   
 
Zapísala  
doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. 
 

 

Overila: 
doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc. 

doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc. 
predsedníčka AS FMUK 


