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Zápisnica č. 4/2020
z riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty managementu UK v Bratislave (ďalej
len „AS FM UK“), ktoré sa konalo dňa 25. júna 2020 (štvrtok) o 15,30 hod. virtuálne
prostredníctvom MS Teams.

Prítomní: 11
Michal Greguš ml
Lucia Husenicová

Som prítomný
Som prítomný

Kristína Mravcová

Som prítomný

František Olšavský
René Pawera
Tomáš Peráček
Katarína Rentková
Darina Saxunová
Paulína Stachová
Peter Veselý
Jaroslav Vojtechovský

Som prítomný
Som prítomný
Som prítomný
Som prítomný
Som prítomný
Som prítomný
Som prítomný
Som prítomný

Ospravedlnení: 2
Zuzana Sýkorová
Emil Wojčák

Hostia: 16
Michal Greguš (dekan FM UK)
Zuzana Kovačičová (prorektorka
UK)

Som prítomný

Peter Bajzík
Ľubica Bajzíková
Gabriela Bartáková

Som prítomný
Som prítomný
Som prítomný

Lukáš Copuš

Som prítomný

Katarína Gubíniová
Miloslav Chalupka

Som prítomný
Som prítomný

Som prítomný

Jana Kajanová
Lucia Kočišová
Daniela Majerčáková

Som prítomný
Som prítomný
Som prítomný

Ján Papula

Som prítomný

Anna Pilková

Som prítomný

Michaela Reichová
Soňa Šúreková
Michal Valek

Som prítomný
Som prítomný
Som prítomný

Program zasadnutia:
1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2. Schvaľovanie: Výročná správa o činnosti a hospodárení fakulty za rok 2019
(predkladá dekan FM UK)
3. Schvaľovanie: Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov
uskutočňovaných fakultou (predkladá dekan fakulty)
4. Schvaľovanie: Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 2/2019 Organizačný poriadok
Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (predkladá dekan
fakulty)
5. Schvaľovanie: Rozpis štátnej dotácie na rok 2020 a rozpočet výnosov a nákladov na
rok 2020 (predkladá dekan fakulty)
6. Prerokovanie: Vnútorný predpis č. 10/2020 Smernica dekana Univerzity Komenského
v Bratislave, Zásady ktorými sa upravuje zabezpečovanie vzdelávacích činností
priamej výučby Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu
(predkladá dekan fakulty)
7. Stanovisko AS FM UK k pracovnému pomeru vysokoškolských učiteľov nad 70
rokov veku (predkladá dekan fakulty)
8. Predloženie správy o činnosti AS FM UK (predkladá predsedníčka AS FM UK)
9. Poďakovanie sa končiacim členom AS FMUK
10. 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, vyplnení Formulára na prezenčnú listinu a virtuálnom hlasovaní, ktoré
prebiehalo postupne prostredníctvom FORMS. Prítomných členov AS FM UK informovala
o písomnom ospravedlnení sa 2 členov AS FM UK (doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD., Zuzana
Sýkorová) a o ukončení členstva v AS FM UK (Bc. Michaela Reichová, Bc. Michal Valek)
z dôvodu ukončenia štúdia štátnou skúškou.
Následne oboznámila prítomných členov s programom zasadnutia a navrhla stiahnuť bod 7
(Stanovisko AS FM UK k pracovnému pomeru vysokoškolských učiteľov nad 70 rokov veku)
z programu a predmetnú problematiku presunúť na diskusiu do bodu rôzne, s uvedením, že
dekan FM UK bol o tomto návrhu vopred oboznámený a so stiahnutím bodu z programu
súhlasí. Program zasadnutia AS FM UK bol navrhnutý nasledovne:
1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2. Schvaľovanie: Výročná správa o činnosti a hospodárení fakulty za rok 2019
(predkladá dekan FM UK)
3. Schvaľovanie: Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov
uskutočňovaných fakultou (predkladá dekan fakulty)
4. Schvaľovanie: Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 2/2019 Organizačný poriadok
Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (predkladá dekan
fakulty)

5. Schvaľovanie: Rozpis štátnej dotácie na rok 2020 a rozpočet výnosov a nákladov na
rok 2020 (predkladá dekan fakulty)
6. Prerokovanie: Vnútorný predpis č. 10/2020 Smernica dekana Univerzity Komenského
v Bratislave, Zásady ktorými sa upravuje zabezpečovanie vzdelávacích činností
priamej výučby Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu
(predkladá dekan fakulty)
7. Predloženie správy o činnosti AS FM UK (predkladá predsedníčka AS FM UK)
8. Poďakovanie sa končiacim členom AS FMUK
9. Rôzne.

Hlasovanie:
ZA
10

PROTI
0

ZDRŽAL SA
1

Uznesenie č. 21/2020:
AS FM UK schválil navrhnutý program zasadnutia.
K bodu č. 2 Schvaľovanie: Výročná správa o činnosti a hospodárení fakulty za rok 2019
(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 a priblížil členom AS FM UK
predkladaný dokument „Výročná správa o činnosti a hospodárení fakulty za rok 2019“. Prof.
RNDr. Michal Greguš, PhD. vysvetlil, že na spracovaní dokumentu sa podieľali vo veľkej
miere prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD., doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. a veľa
informácií dodal doc. Ing. Ján Papula, PhD. Dekan FM UK predstavil členom AS FM UK
dokument, pričom zdôraznil, že výročná správa je kľúčovým prvkom pre PR fakulty, je
reprezentačná a reflektuje veľmi dobré výsledky FM UK (akreditované rôzne nové študijné
programy, rozvíjajúcu sa vedecko-výskumnú činnosť).
Po objasnení obsahu predkladaného dokumentu predsedníčka AS FM UK otvorila diskusiu
k prerokovávanému dokumentu.
Do rozpravy k bodu sa zapojili:
• doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
• doc. Ing. Ján Papula, PhD. – doplnil informácie k obsahu pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, ktoré parciálne boli predmetom rokovania predchádzajúceho
zasadnutia AS FM UK.
• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – požiadala o doplnenie informácií o Týždni
udržateľnosti, ako aktivity organizovanej FM UK. Rovnako požiadala o doplnenie
dátumov začiatku funkcie prodekanov u všetkých prodekanov uvedených vo výročnej
správe.
Hlasovanie:
ZA
10

PROTI
0

ZDRŽAL SA
1

Uznesenie č. 22/2020:
AS FM UK schválil výročnú správu o činnosti a hospodárení Univerzity Komenského v
Bratislave, Fakulty managementu za rok 2019.

K bodu č. 3 Schvaľovanie: Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných
programov uskutočňovaných fakultou (predkladá dekan fakulty)
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. požiadala doc. Ing. Jána
Papulu, PhD., aby členom AS FM UK objasnil a priblížil predkladaný dokument. Doc. Ing.
Ján Papula, PhD. vysvetlil členom AS FM UK, ako aj prítomným hosťom, že je veľmi zložitá
úloha dobre a správne naformulovať kritériá prijatia na štúdium bakalárskych študijných
programov uskutočňovaných fakultou tak, aby sa zachovala kvalita. Informoval, že bola
ukončená spolupráca so Scio testovaním, keďže iba málo uchádzačov tento druh testovania
využívalo, rovnako málo uchádzačov bolo schopných dané kritérium splniť. FM UK sa v
tomto roku zapojila do organizovania ekonomickej olympiády, takýchto relevantných
olympiád pre študentov stredných škôl je v súčasnosti viacero. S ohľadom na to a na prax
iných univerzít (napr. EUBA, UMB) sme upravili kritériá prijímania zohľadňujúc účasť
študentov práve na rôznych olympiádach z oblasti matematiky, ekonómie, manažmentu,
podnikania a pod. Doc. Ing. Ján Papula, PhD. informoval, že zmena kritérií nebude mať
dopad na otváranie študijných programov.
Po objasnení obsahu predkladaného dokumentu predsedníčka AS FM UK otvorila diskusiu
k prerokovávanému dokumentu.
Do rozpravy k bodu sa zapojili:
• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – sa dopytovala na bod 8 a 9c) a nastavený
minimus pre magisterský, aj bakalársky program.
• doc. Ing. Ján Papula, PhD. – podal vysvetlenie a doplnil, že pri zahraničných
uchádzačoch je minimus nastavený na aspoň 30 bodov.
• RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. – upozornila, že Vnútorný systém kvality má
obsahovať aj kritériá na prijatie.

Hlasovanie:
ZA
11

PROTI
0

ZDRŽAL SA
0

Uznesenie č. 23/2020:
AS FMUK schválil podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov
uskutočňovaných fakultou.
K bodu č. 4 Schvaľovanie: Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 2/2019 Organizačný
poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (predkladá dekan
fakulty)
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD., požiadala predkladateľa, prof.
RNDr. Michala Greguša, PhD. aby objasnil a priblížil členom AS FM UK predkladaný
dokument. Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. objasnil vytvorenie oddelenia štúdia
v anglickom jazyku, ktorého nutnosť vzniku vyplynula z narastajúceho a aj plánovaného
ďalšieho vyššieho počtu študentov v tejto forme štúdia. Vzhľadom na dynamický vývoj
a prechod na online výučbu ukázal nutnosť ponúkania identických služieb pre denné, aj
externé štúdium. Centrum online vzdelávania, jeho kreovanie, vyplýva aj z potreby
nedostatočných priestorov, zrušenia „kocky“, a nahradí referát dištančného online
vzdelávania.

Po objasnení obsahu predkladaného dokumentu predsedníčka AS FM UK otvorila diskusiu
k prerokovávanému dokumentu.
Do rozpravy k bodu sa zapojili:
• doc. Ing. Ján Papula, PhD. – podporil návrh, ktorý reflektuje aj na naplánovanie
strategických cieľov. Dôležitou oblasťou sú študenti na programe vyučovanom
v anglickom jazyku, kde musí byť našou snahou ich prijať a udržať na štúdiu, najmä
poskytovaním kvalitného vzdelania, avšak toto je požiadavka aj na študentov dennej,
aj externej formy štúdia. Agenda komunikácie so zahraničnými študentmi je
diametrálne odlišná než agenda so slovenskými študentmi.
• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – dopytovala sa na personálne zabezpečenie.
Podala otázku ohľadne Alumni Klubu, Kariérneho centra.
• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – podal vysvetlenie, že istá agenda zahraničným
študentom už poskytovaná je, čiže personálne zabezpečenie už je, napr. Mgr. Katarína
Rentková, PhD. už pôsobila ako študijná poradkyňa pre týchto študentov.
Samozrejme, časom je možné, že porastú nároky na personálne zabezpečenie, ak bude
expanzia samoplatcov.
• doc. Ing. Ján Papula, PhD. – podal vysvetlenie ohľadne ďalšieho fungovania Alumni
Klubu, Kariérneho centra a ITX klubu.
Hlasovanie:
ZA
10

PROTI
1

ZDRŽAL SA
0

Uznesenie č. 24/2020:
AS FMUK schválil Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v
Bratislave, Fakulty managementu.
K bodu č. 5 Schvaľovanie: Rozpis štátnej dotácie na rok 2020 a rozpočet výnosov a
nákladov na rok 2020 (predkladá dekan fakulty)
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD., požiadala predkladateľa, prof.
RNDr. Michala Greguša, PhD. aby objasnil a priblížil členom AS FM UK predkladaný
dokument. Dekan FM UK požiadal tajomníčku, Mgr. Soňu Šúrekovú, aby objasnila obsah
dokumentu. Mgr. Soňa Šúreková vysvetlila, že napriek potrebe šetrenia, bude naďalej
podporovaná veda a výskum, služobné cesty rozpočtované nie sú (s ohľadom na vývoj
epidemiologickej situácie vedenie FM UK zahraničné služobné cesty neodporúča). Pracovníci
FM UK vynakladali v uplynulom období väčšie úsilie na publikovanie v renomovaných
časopisoch, toto bude aj v aktuálnom rozpočte podporované. To sa ukázalo aj na dotácii
reflektujúcej výsledky v oblasti vedy a výskumu. Z dotačných prostriedkov budú vykryté
základné mzdy do októbra 2020, na mesiace november a december musí fakulta vyhradiť iné
zdroje. Veľký dôraz v aktuálnom roku sa kladie na šetrenie v rôznych oblastiach fungovania
fakulty (uplynulé mesiace reálne ukázali potvrdenie na ušetrení za papier, tonery, náklady
spojené s pravidelnou údržbou priestorov fakulty a pod.). Iné výdavky, ako napr. osobné
príplatky sú hradené z nedotačných zdrojov (zdroje z externého štúdia, príp. od samoplatcov).
Ďalej p. tajomníčka objasnila rozpočet výnosov a nákladov. Členov AS FM UK upozornila,
že aktuálne sú uhrádzané základné faktúry. V letných mesiacoch bude prebiehať
rekonštrukcia sociálnych zariadení na 2, 3, 4 poschodí. Nie je však ešte zapracovaný krízový
stav, tzn. režim, v akom bude FM UK v zimnom semestri. Stavba vo dvore, tzv. „kocka“ sa
od zimného semestra pre výučbu, s ohľadom na nevyhovujúce priestory a potrebu
rekonštrukcie, uzavrie.

Do rozpravy k bodu sa zapojili:
- doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – vyzdvihla doterajší prístup vedenia FM UK
k riešeniu krízového stavu, dôsledkom ktorého je skutočnosť, že zamestnanci FM UK
na svojom mzdovom ohodnotení zatiaľ dopady krízy nepocítili. Vedeniu sa za tento
zodpovedný prístup poďakovala a všetkým popriala, aby k reštriktívnym opatreniam
nebolo potrebné pristúpiť ani v nasledujúcom období.
Hlasovanie:
ZA
11

PROTI
0

ZDRŽAL SA
0

Uznesenie č. 25/2020:
AS FMUK schválil Rozpis štátnej dotácie na rok 2020 a rozpočet výnosov a nákladov na rok
2020.

K bodu č. 6 Prerokovanie: Vnútorný predpis č. 10/2020 Smernica dekana Univerzity
Komenského v Bratislave, Zásady ktorými sa upravuje zabezpečovanie vzdelávacích
činností priamej výučby Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu
(predkladá dekan fakulty)
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD., požiadala predkladateľa, prof.
RNDr. Michala Greguša, PhD. aby objasnil a priblížil členom AS FM UK predkladaný
dokument. Dekan FM UK informoval, že navrhovaná smernica upravuje zabezpečovanie
vzdelávacích činností priamej výučby uzatvorením pracovného pomeru na kratší pracovný čas
a uzatvorením dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Počty externých
vyučujúcich sa za uplynulé obdobie podarilo znížiť, smernica však má dať jednotné pravidlá
pre ich ďalšie zamestnávanie. Rozsah pracovného pomeru bude zodpovedať 50 percentám
z dôvodu, že externý spolupracovník participuje na výučbovej, avšak nie vedeckej činnosti
v rámci fakulty. Smernica by zároveň mala povzbudiť zabezpečovanie výučby internými
pedagogickými zamestnancami.
Do rozpravy k bodu sa zapojili:
• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – dopytovala sa či správne rozumie tomu, že
predmetná smernica sa dotýka vzdelávacích činností priamej výučby na všetkých
stupňoch vzdelávania v dennej forme štúdia v slovenskom jazyku poskytovania. Či nie
je potrebné doplniť aj výučbu v anglickom jazyku poskytovania.
• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – podal vysvetlenie, že anglická forma štúdia je
zvlášť financovaná študentami, ktorí sa na túto formu prihlásia (tzv. samoplatci) –
preto sa odmeňovanie v rámci tejto formy štúdia riadi inými podmienkami.
K bodu č. 7 Predloženie správy o činnosti AS FM UK (predkladá predsedníčka AS FM
UK)
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD., informovala prítomných
o Správe o činnosti AS FM UK a stručne priblížila základné informácie súvisiace s činnosťou
AS FM UK v rámci kalendárneho roka 2019. Správa bude zverejnená na webovom sídle
fakulty.

K bodu č. 8 Poďakovanie sa končiacim členom AS FMUK
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD., poďakovala za aktívne
pôsobenie v AS FM UK končiacim členom. Za študentskú časť v aktuálnom akademickom
roku svoje pôsobenie spolu s ukončením štúdia na FM UK ukončili Mgr. Michaela Reichová
a Mgr. Michal Valek. V akademickom senáte pôsobili počas jedného akademického roka,
predsedníčka vyzdvihla ich aktívny a otvorený prístup a popriala im veľa ďalších úspechov
v osobnom i pracovnom živote.
Za zamestnaneckú časť svoje pôsobenie v AS FM UK ukončí k 14.7.2020 doc. Mgr. Emil
Wojčák, PhD. Doc. Wojčák pôsobil v AS FM UK od roku 2010, kedy bol v doplňujúcich
voľbách zvolený za člena AS FM UK, ktorému v tom čase predsedal prof. RNDr. Michal
Greguš, PhD. Následne v riadnych voľbách do AS FM UK v novembri 2011 bol zvolený ako
riadny člen senátu FM UK, pričom členovia senátu ho zvolili za podpredsedu (na čele senátu
bola doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.). O štyri roky neskôr, v novembri 2015 bol
doc. Wojčák opätovne zvolený za člena AS FM UK, v tomto období pôsobil na pozícii jeho
predsedu. Rovnako bol zvolený za riadneho člena aj v posledných voľbách, ktoré sa konali
v októbri 2019. S ohľadom na uvedené, je zrejmé, že doc. Wojčák k svojmu pôsobeniu
v rámci FM UK pristupoval veľmi aktívne, čo rovnako platí pre pôsobenie priamo v rámci AS
FM UK. Predsedníčka AS FM UK vyjadrila doc. Wojčákovi poďakovanie za doterajšie
pomerne dlhé pôsobenie v štruktúrach akademického senátu a rovnako aj jemu popriala veľa
osobných i pracovných úspechov.
K bodu č. 9 Rôzne
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD., otvorila bod „Rôzne“
a vyzvala prítomných členov AS FM UK, ako aj hostí o príspevky do diskusie v rámci tohto
bodu.
V rámci bodu „Rôzne“ zazneli nasledujúce príspevky:
- dekan FM UK, prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., informoval o zázemí problematiky,
ktorá mala viesť k prijatiu stanoviska AS FM UK k pracovnému pomeru
vysokoškolských učiteľov nad 70 rokov veku (stiahnutý bod z programu zasadnutia).
Dekan FM UK zdôraznil, že pevne verí, že nebude potrebné prepúšťanie
zamestnancov, nerád by však v prípade, že by takýto krok bol nevyhnutný prihliadal
na vek zamestnancov. V prípade potreby by rád uprednostnil kritérium výkonu. Tieto
úvahy reflektovali aj vývoj v rámci UK, keď na Filozofickej fakulte UK prišlo
k nepredĺženiu, resp. ukončeniu pracovných pomerov niekoľkých zamestnancov nad
70 rokov veku.
Predsedníčka AS FM UK v reakcii na vysvetlenie dekana FM UK zdôraznila, že
akademický senát FM UK vyjadruje vedeniu FM UK podporu a pokiaľ sa
v budúcnosti ukáže ako potrebné podobné stanovisko na úrovni akademického senátu
prijať, akademický senát bude postupovať súčinne.
-

členka AS FM UK, Kristína Mravcová, si vyžiadala stanovisko vedenia FM UK
k hodnoteniu kvality výučby v uplynulom semestri. Poukázala pri tom na to, že
prístup vyučujúcich v rámci jednotlivých predmetov bol rozdielny a rovnako aj záťaž
na študentov, ktorá v niektorých prípadoch bola neodôvodnene vysoká.
Na položenú otázku reagoval dekan FM UK, prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., ktorý
v prvom rade zdôraznil, že uskutočnenie výučby formou online bolo zvládnuté
výborne, na FM UK ako na jednej z mála fakúlt. Je si vedomý, že prístup vyučujúcich
bol rôzny a vyskytli sa aj určité problémy. Z nazbieraných skúseností sa ale dá stavať
v rámci systematickej prípravy online výučby, ktorú zrejme budeme využívať aj
v nasledujúcom období (s ohľadom na epidemiologickú situáciu, ako aj priestorové

kapacitné možnosti fakulty s ohľadom na uzavretie „kocky“). V tejto súvislosti fakulta
zabezpečuje potrebnú techniku, aby online výučby mohla efektívne prebiehať.
-

člen AS FM UK, doc. PhDr. René Pawera, PhD., sa prihlásil do diskusie
s požiadavkou o transformáciu štátnych záverečných skúšok na kolokviálnu formu.
Apeloval na prodekana pre štúdium a dekana FM UK o prijatia potrebných opatrení.
Skúsenosť z posledných štátnic, počas ktorých sa dôraz kládol na obhajoby
záverečných prác, ukázala veľkú spokojnosť študentov s takouto formou štátnic.
Zároveň apeloval na prerozdelenie kritérií hodnotenia výkonov v snahe zvýšiť
dôležitosť pedagogických činností, ktoré sú v aktuálnom nastavení hodnotenia
výkonov zaznávané pri hodnotení vedecko-výskumných aktivít a výstupov.
Dekan FM UK, prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., v reakcii na to uviedol, že
prodekanka pre legislatívu, doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. spolu
s prorektorkou UK pre vzdelávanie a sociálne veci, RNDr. Zuzanou Kovačičovou,
PhD., zisťovali možnosti prechodu na kolokviálny systém štátnych skúšok. Ukazuje
sa, že táto transformácia možná bude a dôraz bude kladený na obhajoby záverečných
diplomových prác.
V reakcii na otázku ohľadom hodnotenia výkonov, dekan FM UK uviedol, že
prostredníctvom hodnotenia je snaha odlíšiť nadpriemerné, priemerné a podpriemerné
výkony. Diskusia ku kritériám hodnotenia prebiehala pomerne dlho a nie je potrebné
tieto výrazne meniť. Napriek tomu v rámci snáh o skvalitňovanie výučby, ako aj
zvyšovanie kvality záverečných prác, tieto budú predmetom ďalších úvah.

-

predsedníčka AS FM UK požiadala predsedu volebnej komisie doc. PhDr. JUDr.
Tomáša Peráčka, PhD. o vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS UK (zamestnanecká
časť) a AS FMUK (zamestnanecká + študentská časť). Informovala, že vyhlásenie
volieb do AS UK bolo schválené na zasadnutí AS UK, dňa 24.6.2020. Voľby musia
prebehnúť v čase 21.9. – 13.10.2020.

-

predsedníčka AS FM UK zároveň informovala o návrhu zriadiť od nového
akademického roka úložisko dokumentov na zasadnutia AS FMUK, aby tieto
nemuseli byť zasielané jednotlivo prostredníctvom e-mailov. Na tento účel navrhla
zriadenie „záložky“ na „One drive“, v ktorej budú zhromažďované všetky podklady
k jednotlivým zasadnutiam.

-

predsedníčka AS FM UK na záver informovala, že dňa 30.6.2020 uplynie rok čo nás
opustil dlhoročný dekan FM UK, prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.. Pripomenula
túto udalosť s konštatovaním, že je až neuveriteľné ako rýchlo ten čas letí a ako sa
fakulta posúva (akými zmenami prešla) – ČESŤ JEHO PAMIATKE!
Prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., pôsobil na Fakulte managementu Univerzity
Komenského v Bratislave od roku 1993. Dekanom FM UK bol dvakrát, prvýkrát v
rokoch 2000 až 2007 a druhýkrát v rokoch 2011 až 2018. Na pozícii vedúceho
Katedry ekonómie a financií FM UK pôsobil od roku 1993.

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 s prianím
príjemného letného obdobia.
V Bratislave, 25.6.2020
Zapísala:

................................................
Mgr. Katarína Rentková, PhD.

Overila:

......................................................
doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK

