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Zápisnica č. 2/2020 

 

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

len „AS FM UK“), ktoré sa konalo dňa 14. mája 2020 (štvrtok) o 13,00 hod. virtuálne 

prostredníctvom MS Teams. 

 

Prítomní: 15 

Michal Greguš ml  Som prítomný 

Lucia Husenicová Som prítomný 

Kristína Mravcová Som prítomný 

František Olšavský Som prítomný 

René Pawera Som prítomný 

Tomáš Peráček  Som prítomný 

Michaela Reichová  Som prítomný 

Katarína Rentková Som prítomný 

Darina Saxunová Som prítomný 

Paulína Stachová Som prítomný 

Zuzana Sýkorová Som prítomný 

Michal Valek Som prítomný 

Peter Veselý  Som prítomný 

Jaroslav Vojtechovský  Som prítomný 

Emil Wojčák Som prítomný 

 

Ospravedlnení: 0 

Hostia: 21 

Ľubica Bajzíková Som prítomný 

Mária Bohdalová Som prítomný 

Lukáš Copuš  Som prítomný 

Michal Greguš (dekan FM UK)  Som prítomný 

Katarína Gubíniová Som prítomný 

Miloslav Chalupka  Som prítomný 

Bianka Chorvátová  Som prítomný 

Jana Kajanová Som prítomný 

Lucia Kočišová  Som prítomný 
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Anna Lašáková Som prítomný 

Daniela Majerčáková  Som prítomný 

Barbora Marišová  Som prítomný 

Radomír Masaryk (prorektor 
UK) Som prítomný 

Petra Milošovičová Som prítomný 

Ľudmila Mitková Som prítomný 

Ján Papula Som prítomný 

Anna Pilková  Som prítomný 

Soňa Šureková Som prítomný 

Ľuba Strážovská Som prítomný 

Peter Štarchoň Som prítomný 

Lucia Vilčeková Som prítomný 

 

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.  

2. Schvaľovanie: Návrh správy o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2019 (predkladá 

prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium)  

3. Schvaľovanie: Návrh správy o vzdelávacej činnosti za rok 2019 (predkladá prodekan pre 

štúdium a vzťahy s verejnosťou) 

 4. Prerokovanie: Študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia na akademický rok 

2020/2021 (predkladá prodekan pre štúdium a vzťahy s verejnosťou)  

5. Schvaľovanie: Návrh harmonogramu štúdia na akademický rok 2020/2021 (predkladá 

prodekan pre štúdium a vzťahy s verejnosťou)  

6. 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 priebehu 

virtuálneho zasadnutia, vyplnenia Fomulára na prezenčnú listinu a virtuálnom hlasovaní. 

Následne oboznámila prítomných členov s programom zasadnutia a informovala, že aj keď 

podklady k niektorým bodom boli zaslané pár dní pred zasadnutím, na virtuálnom zasadnutí 

sú prítomní všetci predkladatelia a ku každému z bodov je plánovaná diskusia, je možné 

zaradiť body do programu.  

 

Hlasovanie: 
ZA PROTI ZDRŽAL SA 

15 0 0 

 

Uznesenie č. 11/2020:  

AS FM UK schválil navrhnutý program zasadnutia. 

 

 

 



K bodu č. 2 Návrh správy o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2019  

(predkladá prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium) 

 

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

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

aby objasnila a priblížila členom AS FM UK predkladaný dokument „Návrh správy 

o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2019“. Prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA predstavila 

správu, zamerala sa na objasnenie kľúčových častí správy, najmä zamerania publikačnej a 

projektovej činnosti, ktoré sú v súlade s dlhodobým zámerom fakulty. V sumáre zhrnula, že 

v oblasti projektových a grantových aktivít bol v roku 2019 zaznamenaný pozitívny jav, a to 

nárast počtu podaných projektov, avšak upozornila, že do budúcnosti je dôležité klásť dôraz 

na zvyšovanie počtu podávania zahraničných projektov a grantov. Pozitívny jav bol 

zaznamenaný aj v náraste zdrojov. Čo sa týka publikačnej činnosti za rok 2019 prebehla 

transformácia v kategóriách A a B, kde bol zaznamenaný nárast, pričom pre kategóriu C a D 

bol zaznamenaný pokles publikačnej činnosti. V roku 2019 bol zaznamenaný mierny nárast 

publikačných záznamov evidovaných v databázach WoS a Scopus, rovnako aj karentov. 

Oproti roku 2018 bol v roku 2019 mierny pokles citácií, čo však môže byť zapríčinené aj 

technickým problémom, a to dlhším časom evidencie citácií v indexovaných zdrojoch. Prof. 

Ing. Anna Pilková, PhD., MBA upozornila, že prioritou do nasledujúceho roka by mala byť 

najmä publikačná činnosť, ktorá je podporovaná aj motivačnými kritériami prijatými 

v uplynulom období. Následne prešla na vedecko-výskumnú činnosť doktorandov, kde 

upozornila na slabú stránku, a to počet študentov doktorandského štúdia zapojených do 

grantov mladých, projektov, zahraničných grantov, či ich publikačnú činnosť. Z analýzy roku 

2019, v súlade s cieľmi nového vedenia FMUK pre rok 2019 pre oblasť vedy a výskumu bolo 

realizovaných a prijatých niekoľko činností, a to najmä projektová podpora, aktivity na 

podporu publikačnej činnosti, aktivity na podporu vedecko-výskumnej činnosti doktorandov 

ako kolokviá a konferencie. Po priblížení predkladaného dokumentu predsedníčka AS FM 

UK otvorila diskusiu k prerokovávanému dokumentu. 

Do rozpravy k bodu sa zapojili: 

 doc. PhDr. René Pawera, PhD. – ocenil prístup k detailnému spracovaniu správy, 

príprave a včasnosti jej vypracovania.  

 doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. – prodekanka pre legislatívu a akreditácie 

– informovala predsedníčku a členov AS FM UK, že ide o Návrh správy o vedecko-

výskumnej činnosti za rok 2019, a teda AS FM UK daný dokument len prerokúva, 

podobne tomu je aj v prípade ďalších bodov rokovania: Návrhu správy o vzdelávacej 

činnosti za rok 2019 a Návrhu harmonogramu štúdia na ak. rok 2020/2021.  

 doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – informovala zapisovateľku, aby do zápisnice 

uviedla, že daný bod bol prerokovaný, a teda sa nebude o ňom hlasovať.  Ako aj 

oznámila zmenu v priebehu rokovania o ďalších zaradených bodoch programu, ktoré 

budú prerokované. 

 

Uznesenie č. 12/2020:  

AS FM UK prerokoval Návrh správy o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2019. 

 

K bodu č. 3 Návrh správy o vzdelávacej činnosti za rok 2019 (predkladá prodekan pre 

štúdium a vzťahy s verejnosťou) 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD., 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 o obsahu 

správy o vzdelávacej činnosti za rok 2019. Členov AS FM UK upozonil, že vypracovaná 



správa je v súlade a vychádza z dlhodobého zámeru FM UK a z dlhodobého zámeru 

Univerzity Komenského v Bratislave. Pozornosť zameral najmä na hlavné aktivity. 

Kľúčovými informáciami, ktoré informujú o pozitívnom trende, je rastúci počet študentov 

v jednotlivých formách štúdia (v správe s. 10, Tabuľka 7).  

Počet prihlásených a prijatých uchádzačov o bakalárske a magisterské štúdium v roku 2019 (k 

31. 10. 2019) 

Počet prihlásených 

uchádzačov o štúdium 
2019 2018 

Počet prijatých 

uchádzačov 
2019 2018 

Denné bakalárske štúdium 686 594 Denné bakalárske štúdium 585 525 

Denné magisterské štúdium 346 282 Denné magisterské štúdium 269 254 

Externé bakalárske štúdium 231 251 Externé bakalárske štúdium 228 234 

Externé magisterské štúdium 227 179 
Externé magisterské 

štúdium 
219 174 

 

Pri vzdelávacej činnosti  sa však vyhodnocujú aj parciálne ukazovatele a na ich základe sú 

prijímané rôzne opatrenia, napr. Informačné dni na začiatku semestra určené pre študentov 

prvých ročníkov, ktoré boli veľmi pozitívne vnímané zo strany študentov. Dôraz je kladený 

na záujem o štúdium a jeho zvyšovanie, na nadväznosť štúdia a pod. Pozitívne je vnímaný aj 

ukazovateľ, ktorý hovorí o záujme mimobratislavských študentov o štúdium na FM UK (s.15 

– Tabuľka 20). 

Podiel mimobratislavských študentov FM UK na celkovom počte študentov FM UK, v dennej 

forme štúdia v roku 2019 (na základe dát ZS 2019/2020) 

 

Prváci Bc. 
všetky ročníky Bc., 

Mgr. 

bratislavskí 23,73% 27,01% 

mimobratislavskí 76,27% 72,99% 

 

Doc. Ing. Ján Papula, PhD. informoval, že súčasťou sú aj rôzne marketingové a propagačné 

aktivity, napr. Deň otvorených dverí, MiniErasmus orientovaný na zvýšenie záujmu 

o štúdium medzinárodného manažmentu, hodnotenie končiacich absolventov k priebehu 

štúdia. Rovnako vyzdvihol ako kľúčové kontinuálne zapájanie odborníkov z praxe do 

vzdelávacieho procesu, inovácie predmetov, prenos vedecko-výskumných výsledkov do 

pedagogického procesu (napr. Business Ethics), ktoré je pozitívne vnímané zo strany 

študentov, tak ako aj prenosy projektových výsledkov do pedagogického procesu. Dôležitým 

ukazovateľom je aj participácia a zapájanie sa FM UK do komerčných projektov, napr. v roku 

2019 projekt pre Ministerstvo spravodlivosti SR, čo svedčí o kvalite pedagógov, ktorí do 

predmetov neprinášajú len teóriu, ale aj praktické skúsenosti. Takisto vyzdvihol 

medzinárodné aktivity, Erasmus+ (kde je menší negatívny trend v počte odchádzajúcich 

študentov, pretože na FM UK viac študentov cez program príde, než FM UK vyšle). V roku 

2019 bol zaznamenaný nárast medzinárodnej spolupráce nie len v rámci Európskej únie, ale aj 

so Saudskou Arábiou.  

Po priblížení predkladaného dokumentu predsedníčka AS FM UK otvorila diskusiu 

k prerokovávanému dokumentu. 

Do rozpravy k bodu sa zapojili: 

 Kristína Mravcová – informovala, že aj ona bola účastníčkou práve projektu 

MiniErasmus a aj navzdory priestorom ju presvedčila kvalita pedagógov a zaujímavý 

program.  

 Mgr. Lucia Husenicová – položila otázku ohľadne riešenia podnetov, ktoré sú vedeniu 

predkladané aj zo strany študentov. 



 doc. Ing. Ján Papula, PhD. – informoval, že výsledky prieskumov sa diskutujú. Za 

najviac problematické sú vnímané priestory, ktoré sú veľmi negatívne hodnotené, a to 

tak z pohľadu ich kvality, ale najmä kapacity – tento problém je častokrát diskutovaný 

aj na úrovni vedenia FM UK, ale aj na RUK. Druhým ukazovateľom je poskytnutie 

študijných podporných materiálov, lebo rovnako to bolo vnímané negatívne. V tomto 

bode sa pristúpilo k monitoringu študijných a podporných materiálov k výučbe.  

 doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – ako problematické je možné vnímať niektoré 

procesy výučby na dennej forme štúdia. V súvislosti s predloženým návrhom správy 

požiadala o textové vysvetlenie tabuliek 7, 8, 9.  

 doc. Ing. Ján Papula, PhD. – podal vysvetlenie uvedených tabuliek. Rovnako 

informoval, že v súvislosti so zabezpečením výučby sú prijaté smernice dekana vo 

vzťahu k zabezpečeniu pedagogických procesov, navyše sú možné hospitácie.  

 PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA – spätná väzba od študentov bude zisťovaná cez IT 

tím.  

 Bc. Michaela Reichová – doplnila, že aj ona sa s ponukou FM UK stretla na veľtrhu, 

čo ju ako študentku presvedčilo.  

 doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – informovala zapisovateľku, aby do zápisnice 

uviedla, že daný bod bol prerokovaný.  

 

Uznesenie č. 13/2020:  

AS FM UK prerokoval Návrh správy o vzdelávacej činnosti za rok 2019. 

 

K bodu č. 4 Študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia na akademický 

rok 2020/2021 (predkladá prodekan pre štúdium a vzťahy s verejnosťou) 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD., 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., študijné programy 

bakalárskeho a magisterského štúdia na akademický rok 2020/2021 predstavil AS FM UK. 

Predmet Výpočtová technika bude rozdelený na 2 predmety (navýšenie o 3 kredity), pričom 

sa nebude meniť počet predmetov v povinných predmetoch. Rovnako je možnosť otvoriť 

nové lukratívne študijné programy, ale problém sú kapacitné možnosti a priestory. Preto 

riešením je, že všetky nové predmety sa zaradili medzi výberové predmety a vedúci katedier 

rozhodnú, ktoré sa otvoria.  

Po priblížení predkladaného dokumentu predsedníčka AS FM UK otvorila diskusiu 

k prerokovávanému dokumentu. 

Do rozpravy k bodu sa nezapojil nik.  

 

Uznesenie č. 14/2020:  

AS FM UK prerokoval študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia na 

akademický rok 2020/2021. 

 

K bodu č. 5  Návrh harmonogramu štúdia na akademický rok 2020/2021 (predkladá 

prodekan pre štúdium a vzťahy s verejnosťou) 

 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD., 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. podal vysvetlenie 

o harmonograme štúdia na akademický rok 2020/2021. Vysvetlenie podal na základe 

vizualizácie vytvoreného cyklu, pričom sa zameral najmä na vysvetlenie harmonogramu pre 

externých študentov. (viď. Obrázok 1)  

Po priblížení predkladaného dokumentu predsedníčka AS FM UK otvorila diskusiu 

k prerokovávanému dokumentu. 



Do rozpravy k bodu sa zapojil: 

 prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – požiadal o doplnenie dátumu „február 2021“ do 

harmonogramu, pretože tým dátumom by mali začať oslavy 30. výročia založenia FM 

UK. Rovnako informoval, že celý rok 2021 sa bude niesť v znamení osláv, čo sa dá 

veľmi dobrým spôsobom využiť na propagáciu fakulty. Rovnako v tejto súvislosti je 

potrebné sa zamerať na vizuálnu identitu, čo doplnil aj doc. Ing. Ján Papula, PhD. 

 

Obrázok1 - Vizualizácia cyklu akademického roka a v externej forme štúdia 

 
 

Uznesenie č. 15/2020:  

AS FM UK prerokoval Návrh harmonogramu štúdia na akademický rok 2020/2021. 

 

K bodu č. 6 Rôzne  

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

členov AS FM UK, či majú nejaké podnety. Do rozpravy k bodu sa zapojili: 

AD1) Vizuálna identita. (Predkladá prorektor pre vonkajšie vzťahy UK, doc. PhDr. 

Radomír Masaryk, PhD.) 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. privítala na zasadnutí 

prorektora pre vonkajšie vzťahy UK,  doc. PhDr. Radomíra Masaryka PhD. a požiadala ho, 

aby členom AS FM UK, ale aj hosťom priblížil novú pripravovanú vizuálnu identitu 

Univerzity Komenského v Bratislave, s ktorou je spojená aj nová vizuálna identita FM UK. 

Doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. členov AS FM UK informoval, že pôvodný plán bol 

prerokovať v rámci AS návrh vizuálnej identity už v marci 2020. Vzhľadom na situáciu 

s pandémiou sa pôvodný plán posunul. Centrálna zmena loga UK sa posúva na september 

(tzn. akademický rok 2020/2021). Cieľom je modifikovať logo „100 ročnice“, ale rovnako aj 

zachovať znak univerzity, tzn. Jana Amosa Komenského. S pripravovanou zmenou sú spojené 

aj ďalšie aktivity, a to najmä úprava hlavičkového papiera (univerzitný, fakultné). Niektoré 

fakulty budú meniť ich „fakultné farby“, nastane aj úprava loga. Čo sa FM UK týka, príde ku 

zmene farby, zostane tá, ktorú používame už na väčšine letákov (tzn. bordová) a UK bude 

používať viac karmínovú.  

Po priblížení vizuálnej identity prorektorom pre vonkajšie vzťahy, predsedníčka AS FM UK 

otvorila diskusiu k prerokovávanému dokumentu. 

Do rozpravy k bodu sa zapojili: 

 doc. Ing. Ján Papula, PhD. – priblížil problematiku novej korporátnej identity a návrh 

lôg pre FM UK, ktoré vyvstali z diskusie z ostatného zasadnutia AS FM UK. 



Vyzdvihol komunikáciu a diskusiu s RUK, a aj to, že pripomienky a návrhy zo strany 

FM UK boli po vzájomnej diskusii zapracované.  

 PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA – položil otázku, či s prípravou novej vizuálnej 

identity bude pripravený aj nový design manuál, pretože existujú voľné fonty bez 

poplatkov, tie použité v novej koncepcii nie sú bez poplatkov dostupné. Rovnako sa 

informoval akým spôsobom sa budú riešiť poplatky a autorské práva. V nadväznosti 

na uvedené vyvstáva aj problém prípravy redizajnu webových stránok, a teda otázkou 

je, čo treba práve na to používať. FM UK v akademickom roku 2020/2021 oslavuje 

30. výročie založenia s čím je spojené aj naše logo, za ktorým stojí istý príbeh. 

Zároveň sa opýtal, či bude možné od septembra 2020 používať nové logo, najmä 

v súvislosti s pripravovanými oslavami FMUK. 

 doc. PhDr. Radomír Masaryk PhD. – dizajn manuál pripravený bude. Autor GO BIG 

NAME odporúča proprietárny font. Zo strany RUK je aj ochota zjednotenia 

univerzitných zmlúv. Čo sa týka redizajnu webových stránok, ak je potrebný 

font/prvky sú k dispozícii. Čo sa týka napr. nášho nového fakultného loga, môžeme 

ho používať už od septembra 2020, keďže pripravujeme oslavy výročia.  

 

Uznesenie č. 16/2020:  

AS FM UK prerokoval návrh na úpravu vizuálnej prezentácie Univerzity Komenského. 

 

 

AD2) Informácia o príprave a tvorbe rozpočtu (Informuje Mgr. Soňa Šúreková, 

tajomníčka FM UK) 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. požiadala  Mgr. Soňu 

Šurekovú, tajomníčku FM UK, aby členov AS FM UK informovala o príprava a tvorbe 

rozpočtu a problémoch spojených s pandémiou Covid-19. Mgr. Soňa Šúreková priblížila 

členom AS FM UK najmä problematiku rozpočtu, výnosov a nákladov. Informovala 

o probléme UK, ktorá sama nemá rozpis štátnej dotácie ešte schválený, tzn. že aj ona pracuje 

stále iba s návrhom rozpočtu. UK akuálne funguje v krízovom režime, a teda FM UK čaká na 

rozpočtové usmernenie z rektorátu, pretože FM UK pracuje zatiaľ iba s neoverenými číslami, 

ktoré následne môžu byť nesprávne a usmernením zmenené. Z návrhu vyplýva, že FM UK by 

mala disponovať s približne 479 000 EUR viac, napr. aj vzhľadom na lepšiu vedecko-

výskumnú činnosť. Čo sa týka výdavkovej stránky, na tovary a služby by malo byť 

o približne 50 000 Eur menej vynaložených, keďže sa nerozpisovali výdavky na zahraničné 

a tuzemské služobné cesty, aj keď je započítaná podpora na vedu a výskum.  

Po priblížení problematiky tajomníčkou FM UK, predsedníčka AS FM UK otvorila diskusiu 

k prerokovávanému dokumentu. 

Do rozpravy k bodu sa zapojili: 

 doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – informovala členov AS FM UK, že 

pravdepodobne bude potrebné sa k rozpočtu stretnúť ešte raz, keď pani tajomníčka 

FM UK bude mať dostupné všetky potrebné informácie. Zasadať je možné do 

31.8.2020 k rozpočtu, čo potvrdila aj prodekanka pre legislatívu a akreditácie FM UK, 

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 

 PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA – informoval sa, či už niekedy v histórii FM UK bola 

v takomto rozpočtovom postavení. 

 Mgr. Soňa Šúreková – informovala, že ešte sa nestalo, aby v polovici mája neboli 

dostupné informácie na tvorbu rozpočtu. Z informácií dostupných z RUK vyplýva, že 

najvhodnejšie je počkať na usmernenie z RUK na schválenie rozpisu prerozdelenia 

štátnej dotácie, výnosov a nákladov. Aj ostatné fakulty UK zatiaľ čakajú, iba 

Prírodovedecká fakulta UK si dala schváliť rozpis dotácie a výnosov a nákladov. RUK 

schválil zatiaľ iba granty. Mesačná 1/12 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu 



a športu SR zatiaľ pravidelne chodí, avšak je možné očakávať zníženie rozpočtu 

v 3.kvartáli.  

 Mgr. František Olšavský, PhD. – položil otázky, čo z toho vyplýva pre FM UK.  

 Mgr. Soňa Šúreková – informovala, že aj pokiaľ by AS FM UK schválil návrh rozpisu 

prerozdelenia štátnej dotácie, tak by sa nestalo nič závažné, avšak je to zostavené len 

na základe nepotvrdených informácií. S istotou však vieme, že je potrebné šetriť.  

 doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. – informoval členov AS FM UK, že RUK ide 

v rozpočtovom provizóriu a rovnako čakajú na informácie, keď kríza spojená 

s pandémiou Covid-19 začne ustupovať. Rovnako podal informáciu, že zo strany 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR už došlo k pozastaveniu 

financovania niekoľkých projektov. Členov AS FM UK informoval, že na RUK je 

príprava nového štatútu, avšak predsedníctvo AS UK, ani členovia zatiaľ rovnako 

nemajú viac informácií, ani dostupné materiály.  

 Členovia AS FM UK sa v rámci diskusie zhodli, že v aktuálnej situácii je 

najvhodnejšie počkať na usmernenie z RUK, a následne sa AS FM UK stretne 

k danému bodu ešte do 30.8.2020.  

Uznesenie č. 17/2020:  

AS FM UK prerokoval návrh na informáciu o príprave a tvorbe rozpočtu, ktorú berie na 

vedomie a k bodu sa stretne ešte do 30.8.2020.  

 

 

AD3) Licencie MS TEAMS 

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

IT, PhDr. Petra Veselého, PhD., MBA, aby členov AS FM UK informoval hlavne 

o pripravovaných zmenách spojených s licenciami MS TEAMS. PhDr. Peter Veselý, PhD., 

MBA informoval, že v 09/2020 by sme mali prestúpiť z aktuálnej licencie A1 na nový systém 

licencie A3, ktorý má RUK. Zásadný rozdiel medzi A1 a A3 je, napr. v navýšení kapacity 

virtuálne prítomných ľudí na zasadnutí. Kým pri licencii A1 môže byť maximálne prítomných 

250 ľudí „v miestnosti“, pri licencii A3 je možné mať prítomných 10 000 ľudí, pričom 

počúvajúci nemôžu organizátora napr. vypínať, preberať kontrolu, ľahko môžu byť pripojení 

aj iní užívatelia, hostia. V lete 2020 by mala prebehnúť táto migrácia na novú licenciu.   

Následne predsedníčka AS FM UK otvorila diskusiu k prerokovávanému dokumentu. 

Do rozpravy k bodu sa zapojili: 

 Mgr. Lucia Husenicová – upozornila, že dôraz by mal byť kladený najmä na 

zjednotenie IT manažmentu.  

 doc. PhDr. René Pawera, PhD. – vyslovil podporu zjednoteniu IT manažmentu.  

 PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA – navrhol otvoriť problematiku úpravy/zmeny 

organizačnej štruktúry, a teda spojenia oddelenia CIT, dištančného vzdelávania 

a elearningového oddelenia.  

 doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – dodala, že univerzitné rozhranie ponúka oveľa 

väčšie rozhranie, pričom je za jednotnú podporu systému. 

 Kristína Mravcová – určite podporila jednotný systém.  

 PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA – informoval, že existujú aj ďalšie možnosti ako 

napr. G SUITES.  

 doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. – môže sa spraviť návrh zmeny 

organizačného poriadku.  

 Doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD. – určite je vhodný a vítaný jednotný systém 

najmä vzhľadom na prednášky. Zo skúseností zo zahraničia vie, že na skúšky sa veľmi 

dobre používa napr. aj Flexi Quiz, pričom od MS TEAMS sa upustilo, pretože 

aktuálne používaný systém umožňuje robiť aj rôzne case study, open online book testy 



a pod. Informovala sa, či sa aj v podmienkach FM UK neuvažuje napríklad o takejto 

zmene.  

 PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA – informoval, že rektorát má autentifikačné 

a licenčné/autorizované systémy.  

 Kristína Mravcová – ako sú rešpektované pravidlá počas skúšok? Či sú skúšky 

koordinované cez MS TEAMS? 

 PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA – skúšky sú cez MS TEAMS koordinované cez 

kalendár ročníkových skupín. 

 doc. Ing. Ján Papula, PhD. – informoval členov AS FM UK, čo sa považuje za 

dištančné vzdelávanie a o rôznych didaktických prístupoch.  

 doc. PhDr. René Pawera, PhD. – položil dotaz ohľadne softvérového a hardverového 

vybavenia, pričom však zjednotenie IT manažmentu by malo byť 1.krokom 

koordinovaného virtuálneho vzdelávania.  

 doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD. – na externom štúdiu bude predpoklad 

využívania aj dištančnej formy výučby, a teda nahrávok prednášok.  

  prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. – podal informáciu ohľadom dotazníka od učiteľov 

na zistenie spätnej väzby a rovnako prípravy formulára spätnej väzby pre študentov. 

 Mgr. Petra Milošovičová, PhD. – v rámci diskusie podala informáciu/pohľad 

didaktičky a dôležitosť zisťovania spätnej väzby od študentov. Navrhla vytvorenie 

skupín na výmenu skúseností, rovnako sa z jej pohľadu zdajú vhodné a možné online 

hospitácie, čo prináša príležitosť učenia sa od iných.    

 

 

Uznesenie č. 18/2020:  

AS FM UK berie na vedomie informáciu k licenciám MS TEAMS.   

 

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 Moste pri Bratislave, 15.05.2020   

 

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

Mgr. Katarína Rentková, PhD.  

 

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

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. 

predsedníčka AS FM UK 

 


