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Zápisnica č. 5/2020 

 

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

len „AS FM UK“), ktoré sa konalo dňa 21.septembra 2020 o 12:30 v miestnosti č. 20 

 

Prítomní: 9 

Ospravedlnení: 2 

Hostia: 8 

Viď. Prezenčná listina zo zasadnutia AS FM UK.  

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 

2. Voľba zástupcu študentov do volebnej komisie. 

3. Prerokovanie: Poskytované študijné programy v akademickom roku 2021/2022 (predkladá 

dekan fakulty). 

4. Prerokovanie: Úprava študijného plánu dennej formy magisterského stupňa štúdia včasti 

štátnych záverečných skúšok (posilnenie  obhajoby  diplomovejpráce)(predkladá dekan 

fakulty). 

5. Schvaľovanie: Návrh  na  vymenovanie  prodekana  pre  štúdium avzťahy  s verejnosťou 

(predkladá dekan fakulty). 

6. Prerokovanie: Vnútornýpredpis, ktorý upravuje pracovnýpomer vysokoškolských učiteľov 

nad 70 rokov veku (predkladá dekan fakulty). 

7. 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 ospravedlnení 

neprítomnosti členov AS FM UK (doc. PhDr. René Pawera, PhD, doc. RNDr. Darina 

Saxunová, PhD.). Následne oboznámila prítomných členov s programom zasadnutia a 

informovala o oprave programu z dôvodu plánovanej výučby Mgr. Františka Olšavského, 

PhD. Z uvedeného dôvodu navrhla presunúť z pôvodného programu bod 5 do nového poradia 

bodov programu ako bod 3.   

 

Hlasovanie: 
ZA PROTI ZDRŽAL SA 

9 0 0 

 

 

mailto:asfmuk@fm.uniba.sk
http://www.fm.uniba.sk/


Uznesenie č. 25/2020:  

AS FM UK schválil navrhnutý program zasadnutia. 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 

2. Voľba zástupcu študentov do volebnej komisie. 

3. Schvaľovanie: Návrh  na  vymenovanie  prodekana  pre  štúdium avzťahy  

s verejnosťou (predkladá dekan fakulty). 

4. Prerokovanie: Poskytované študijné programy v akademickom roku 2021/2022 

(predkladá dekan fakulty). 

5. Prerokovanie: Úprava študijného plánu dennej formy magisterského stupňa štúdia 

včasti štátnych záverečných skúšok (posilnenie  obhajoby  diplomovejpráce)(predkladá 

dekan fakulty). 

6. Prerokovanie: Vnútornýpredpis, ktorý upravuje pracovnýpomer vysokoškolských 

učiteľov nad 70 rokov veku (predkladá dekan fakulty). 

7. Rôzne. 

 

K bodu č. 2 Voľba zástupcu študentov do volebnej komisie. 

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

o nutnostni doplniť zástupcu študentov do volebnej komisie, a to formou voľby a vyzvala 

zástupcov študentov, aby navrhli kandidátov. Mgr. Lucia Husenicová navrhla Kristínu 

Mravcovú. Následne predseda volebnej komisie, doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD., 

rozdal členom AS FM UK hlasovacie lístky a prebehlo tajné hlasovanie. Následne vyzval 

člena volebnej komisie, Ing. Jaroslava Vojtechovského, PhD.,  aby spolu spočítali hlasy 

a overili obálky s hlasovacími lístkami. Volebná komisia spočítala odovzdané hlasy 

a vyhlásila výsledky.  

 

Hlasovanie: 
ZA PROTI ZDRŽAL SA 

9 0 0 

 

Uznesenie č. 26/2020:  

AS FM UK za zástupcu študentov do volebnej komisie zvolil Kristínu Mravcovú.  

 

K bodu č. 3 Schvaľovanie: Návrh  na  vymenovanie  prodekana  pre  štúdium a vzťahy  

s verejnosťou (predkladá dekan fakulty). 

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 návrh na vymenovanie prodekana pre štúdium a vzťahy s verejnosťou 

a predstavil kandidáta. Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. predstavil ako kandidáta, doc. Ing. 

Jána Papulu, PhD. V krátkom príhovore priblížil jeho silné stránky, jeho nasadnie a plnenie 

úloh prodekana v predchádzajúcom období, ale samozrejme spomenul aj úlohy, ktoré bude 

potrebné plniť v nasledujúcom období.  

Následne predsedníčka AS FM UK otvorila diskusiu k prerokovávanému návrhu. 

Do rozpravy k bodu sa zapojili: 

• Mgr. Lucia Husenicová – informovala sa, či agendy na poste prodekana pre štúdium 

a vzťahy s verejnosťou nie je príliš veľa, pretože aj zo strany študentov znejú hlasy 

o obsiahlej agende, ktorá má dopad na pedagogický proces. Dotazovala sa, či sa 

neuvažuje o prerozdelení agendy, resp. o pridelení asistentky  



• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – podal vysvetlenie, že agenda je veľmi dobre 

umiestnená pod prodekana a radšej sa bude uvažovať o znížení pedagogických 

povinností, resp. upravení pedagogického úväzku.  

• prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA – rovnako vyzdvihla silné stránky kandidáta a aj 

jeho plné nasadenie pri vykonávaní funkcie. Z pozície vedúcej Katedry stratégie 

a podnikania dohliadne na to, aby sa adekvátne upravil kandidátov pedagogický 

úväzok.   

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – spojenie agendy PR a agendy týkajúcej sa štúdia 

(denného, externého) je veľké. V dôsledku toho informácie, ktoré dostávajú 

katedry/tajomníci sú v ostatnej dobe menej koordinované, prichádzajú oneskorene, 

opakovanie sa to týka aj rozvrhu.  

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – tento semester bol rozvrh riešený vo veľmi 

špecifickej situácii, keďže zápisy presahovali až do septembra.   

 

Po diskusii, ktorá k bodu prebehla, predseda volebnej komisie, doc. PhDr. JUDr. Tomáš 

Peráček, PhD., rozdal členom AS FM UK hlasovacie lístky a prebehlo tajné hlasovanie. 

Následne vyzval členov volebnej komisie, Ing. Jaroslava Vojtechovského, PhD. a Kristínu 

Mravcovú,  aby spolu spočítali hlasy a overili obálky s hlasovacími lístkami. Volebná komisia 

spočítala odovzdané hlasy a vyhlásila výsledky.  

 

Hlasovanie: 
ZA PROTI ZDRŽAL SA 

9 0 0 

 

Uznesenie č. 27/2020:  

AS FM UK schválil návrh na vymenovanie doc. Ing. Jána Papulu, PhD. za  prodekana  pre  

štúdium a vzťahy  s verejnosťou. 

 

K bodu č. 4 Prerokovanie: Poskytované študijné programy v akademickom roku 

2021/2022 (predkladá dekan fakulty). 

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., objasnil 

zaradenie bodu do zasadnutia AS FM UK, pričom upozornil, že pri schvaľovaní kritérií 

nebolo presne určené, ktoré študijné programy sa otvárajú. Tento bod je zaradený, aby senát 

bol informovaný, že sa otvárajú všetky študijné programy.  

Zároveň sa pán dekan vrátil ešte k téme prípravy rozvrhov v budúcnosti. Upozornil, že pokiaľ 

chceme, aby bol rozvrh zverejnený skôr, je nutné organizovať prijímanie a zapisovanie 

študentov skôr.  Upozornil, že v tejto oblasti musia nastať nutné zmeny. Aj v tejto dobe nám 

robí problém, približne 30 študentov z Ukrajiny, ktorí sú podmienečne prijatí, avšak 

nepredložili požadované dokumenty (nostrifikáciu), a teda nebudú zapísaní.  

Následne predsedníčka AS FM UK otvorila diskusiu k prerokovávanému návrhu. 

Do rozpravy k bodu sa zapojili: 

• doc. Ing. Ján Papula, PhD. – je nutné otvoriť diskusiu k smerným číslam a vyvstáva 

nutnosť na vytvorenie modelu, ktorý umožní efektívne prepočítanie. Rovnako je nutné 

začať informovať o študijných programoch, informovať študentov stredných škôl. 

Úlohou katedry nie je len zabezpečiť stránku garancie študijného programu, ale aj jej 

napĺňania. FMUK ponúka 18 študijných programov od budúceho akademického roku.  

 

13:05  z AS FM UK odišiel Mgr. František Olšavský, PhD. z dôvodu výučby.  

 



• doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.  – metodika je rozsiahla. Vytvára sa 

metodické usmernenie (na katedrách je dôležité riešiť kvalitu vzdelávania, 

poskytovaného vzdelávania). 

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – 18 študijných programov je ambiciózne číslo.  

 

Uznesenie č. 28/2020:  

AS FM UK prerokoval poskytované študijné programy v akademickom roku 2021/2022. 

 

K bodu č. 5 Prerokovanie: Úprava študijného plánu dennej formy magisterského stupňa 

štúdia v časti štátnych záverečných skúšok (posilnenie  obhajoby  diplomovej práce) 

(predkladá dekan fakulty). 

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

RNDr. Michala Greguša, PhD., aby členom AS FM UK priblížil úpravu študijného plánu 

dennej formy magisterského stupňa štúdia v časti štátnych záverečných skúšok. Prof. RNDr. 

Michal Greguš, PhD. priblížil, že celosvetový trend stále viac kladie váhu na diplomové 

práce. Preto by bolo vhodné, aby sme aj na FM UK smerovali študentov tak, aby sa 

zameriavali na písanie diplomovej práce. Dôraz však nemá byť kladený len pri spracovaní 

práce, ale komisia na štátnych skúškach by mala venovať väčšiu pozornosť obhajobe 

diplomovej práce. Dokonca, mnohé fakulty slovenských vysokých škôl/univerzít, majú 

kladenú váhu na diplomovú prácu až 21 kreditov. Toto je 1. krok k zmene a posilneniu 

dôležitosti DP v magisterskom štúdiu.  

Následne predsedníčka AS FM UK otvorila diskusiu k prerokovávanému návrhu. 

Do rozpravy k bodu sa zapojili: 

• doc. Ing. Ján Papula, PhD.  – úprava študijného plánu vyvstala aj z podnetov 

študentov. Piataci si potrebujú byť vedomí, že práca má skutočne väčšiu váhu. 

O tomto treba čo najrýchlejšie informovať aj študentov, pretože sa to bude týkať 

študentov, ktorí budú končiť už v tomto akademickom roku.  

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – senát víta tento návrh, ktorý bol iniciovaný na 

pôde senátu doc. PhDr. Reném Pawerom, PhD. z pohľadu kolokviálnych štátnych 

skúšok. 

• Kristína Mravcová – týka sa táto zmena aj bakalárskeho stupňa štúdia? A ak nie, či sa 

tiež o tom uvažuje. 

• doc. Ing. Ján Papula, PhD. – podal vysvetlenie, že bakalárskeho stupňa štúdia sa to 

netýka a v prípade bakalárskych prác ide o prepájanie znalostí v rámci predmetov. 

Vyzdvihol, že na tomto stupni štúdia došlo k zmene štátnicových otázok, ktoré sú 

prepojené medzipredmetovo.  

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. -aktuálnou prioritou je magisterské štúdium, lebo na 

diplomové práce smeruje aktuálne pozornosť ako Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR, tak aj Akreditačnej agentúry. Transformácia bude zložitejšia 

a dokument bude musieť byť dopracovaný pre potreby Akreditačnej agentúry.  

• Mgr. Katarína Rentková, PhD. – premýšla a plánuje sa zmena dizertačnej skúšky (zo 

skúšania predmetov) rovnako na kolokviálnu skúšku, kde by bol dôraz kladený na 

obhajobu projektu dizertačnej práce? 

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – zatiaľ nie, aj keď aktuálne sa kladie väčší dôraz 

na štúdium. Avšak premýšľa sa o vytvorení smernice, ktorá by upravovala práve 

Projekt dizertačnej práce. Rovnako by možno bolo vhodné opätovne zaviesť 

autoreferáty.  

• Mgr. Lucia Husenicová – apelovala na aktuálnu situáciu, kedy doktorandi v prvom 

roku štúdia na dennej forme štúdia cvičia štatistiku s vysvetlením, aby sa ju aj oni 

lepšie naučili. Avšak vyvstáva obava, z jej strany, či budú študentom kvalitne 

poskytnuté informácie zo strany doktorandov.  



• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – každý doktorand má učiť 4h/týždenne. Doc. 

Stankovičová uvítala, že doktorandi cvičia štatistiku a každý týždeň má s nimi 

seminár.  

 

 

Uznesenie č. 29/2020:  

AS FM UK prerokoval úpravu študijného plánu dennej formy magisterského stupňa štúdia v 

časti štátnych záverečných skúšok. 

 

K bodu č. 6 Prerokovanie: Vnútorný predpis, ktorý upravuje pracovný pomer 

vysokoškolských učiteľov nad 70 rokov veku (predkladá dekan fakulty). 

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

RNDr. Michala Greguša, PhD., aby členom AS FM UK priblížil prerokúvaný dokument. 

Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. informoval, že mnoho fakúlt/univerzít počas a v dôsledku 

koronakrízy pristúpilo k prepúšťaniu vysokoškolských učiteľov nad 70 rokov veku. 

Predkladaný dokument má chrániť našich vysokoškolských učiteľov nad 70 rokov veku, aby 

bol pre nich vytvorený priestor pre ďalšie pôsobenie na fakulte. Návrh je vytvorený podľa 

vzoru iných fakúlt.  

Následne predsedníčka AS FM UK otvorila diskusiu k prerokovávanému návrhu. 

Do rozpravy k bodu sa zapojili: 

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.  – predkladaná smernica je prehľadne napísaná. Je 

veľmi dobré aj pre fakultu mať emeritných vysokoškolských učiteľov. Smerovala 

otázku k čl. 3, odsek 5 ohľadom vyplácania odmien týmto pedagógom.  

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.- pri emeritných vysokoškolských učiteľoch sa 

predpokladá, že im bude umožnené pôsobenie na fakulte bez nároku na finančnú 

odmenu, resp. môžu byť vyplácaní z grantov, z publikačnej činnosti tzn. A-čkových 

publikačných výstupov. Daný článok však v prípade profesorov umožňuje, ak bude 

fakulta v dobrej finančnej kondícii, uzavrieť s týmito učiteľmi  dohodu/pracovný 

pomer.  

 

 

Hlasovanie: 
ZA PROTI ZDRŽAL SA 

8 0 0 

 

Uznesenie č. 30/2020:  

AS FM UK schválil vnútorný predpis, ktorý upravuje pracovný pomer vysokoškolských 

učiteľov nad 70 rokov veku. 

 

K bodu č. 7 Rôzne 

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

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

• Kristína Mravcová – dopytovala sa, ako sme sa poučili z minulého semestra? Bol na 

fakulte realizovaný prieskum, resp. analýza kvality, napr. fakultnou Radou pre 

kvalitu? 

o  doc. Ing. Ján Papula, PhD. – počas minulého semestra smernica dekana 

obsahovala viacero foriem, ktoré sa mohli používať na podporu výučby. Prof. 

Mgr. Peter Štarchoň, PhD. realizoval prieskum na Katedre marketingu. 

Sledovali sa výkazy učiteľov o dištančnej forme štúdia. Tento semester nie 

sme v režime krízového scenára. Je dôležité podchytiť systematickú spätnú 

väzbu. Ročníkoví poradcovia kontrolujú každý mesiac študentov, ich 

spokojnosť, informovanosť. Je však dôležitá kontinuita.  



o  prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. – ankiet bolo veľa. Bola realizovaná anketa 

predmetov zabezpečovaných Katedrou marketingu.125 študentov sa zapojilo, 

ale nerealizovala sa celofakultne. V rámci UK sa anketa realizovala, avšak za 

FMUK sa zúčasnilo iba 17 respondentov.  

o  PhDr. Peter Veselý, PhD. – minulý semester sa využilo, čo sme mali 

dostupné. Teraz sa bude realizovať tak ako sme sa naučili a poučili.  

o  doc. Ing. Ján Papula, PhD. – vyzdvihol aktivity/diskusiu, ktorú zrealizovali 

PhDr. Peter Veselý, PhD. a Mgr. Zuzana Kirchmayer, PhD. so študentmi.  

o  prof. Ing. Anna Pilková, PhD. -  každá katedra realizovala porady, zdieľali sa 

informácie. Zrealizovali sme online konferecniu v podstate zo dňa na deň, 

ktorá bola veľmi pozitívne vnímaná aj účastníkmi a ku ktorej úspešnému 

priebehu výrazne napomohla Mgr. Katarína Rentková, PhD.  

o  Kristína Mravcová – upozornila, že je potrebné nebáť sa komunikácie medzi 

študentmi, napr. aj tak ako to robila UK „káva o 9tej“ a pod. Zároveň 

upozornila na vnímaný nedostatok informácií na strane študentov počas 

medializovanej kauzy z júla 2020, ktorá sa priamo dotýkala FM UK.  

o  Mgr. Lucia Husenicová – je nutné zvýšiť komunikáciu dovnútra 

zamestnancov, študentov, AS FM UK a pod.  

o  doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – aj z pohľadu AS FM UK je vnímaná 

potreba zvýšenia komunikácie, AS FM UK je ochotný participovať na 

komunikácii a riešení problémov, ktoré môžu na FM UK vyvstať. Objasnila aj 

stanovisko predsedníctva AS FM UK z júla 2020, ktorým predsedníctvo 

reagovalo na vývoj udalostí týkajúcich sa FMUK. Stanovisko bolo použité len 

na internú komunikáciu s vedením, čím aj do budúcnosti AS FMUK poukazuje 

na potrebu priamejšej internej komunikácie medzi vedením FM UK a AS FM 

UK.  

o  doc. Ing. Ján Papula, PhD. – určite on, aj dekan FM UK majú záujem a ochotu 

otvorenej komunikácie. Rovnako podal objasnenie vývoja situácie z júla tohto 

roku, ktorá sa cez medializáciu priamo dotkla FM UK.  

 

• Bezpečnostný incident – prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. objasnil bezpečnostný 

incident, ktorý nastal dňa 18.9.2020 niekoľkokrát (4) na FM UK. Poukázal na 

dôležitosť prijatia smernice, ktorá bude upravovať prácu a postupy práce 

s informáciami na FM UK. Doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. priblížila 

pripravovanú smernicu členom AS FM UK, ktorá bude obsahovať povinnosti 

študijného oddelenia, povinnosti fakultných správcov a rovnako aj určenie 

funkcionality, ako aj povinnosti katedrových správcov, tzn. pracovať len s údajmi, 

ktoré potrebujú, rovnako je potrebné sa zaoberať potrebnými dostupnými 

informáciami zo systému AIS2 aj pre vyučujúcich (napr. stačia vo vygenerovanom 

hárku pre internú potrebu len základné informácie a napr. liveID.). Iné konanie sa 

bude považovať za závažné porušenie pracovnej disciplíny.  

o  doc. Ing. Ján Papula, PhD.  – on, aj dekan FM UK boli predvolaní na RUK 

podať vysvetlenie vzhľadom na bezpečnostný incident. Bude potrebné určiť 2 

členov do tímu ochrany osobných údajov (1 za organizačnú stránku, navrhol 

by za Personálne oddelenie, p. Pawerovú, 1 by bol Martin Jamroškovič – ako 

správca AIS2 na FM UK). Rovnako upozornil, že bezpečnostný incident určite 

bude znamenať aj vyrúbenie pokuty, pretože je vyhodnotený ako stredná 

úroveň rizika. Pravdepodobne bude pokuta (v desiatkach tisíc Eur) prenesená 

z RUK na fakultu. 

o  PhDr. Peter Veselý, PhD.  – RUK je upozornený aj na to, že neznalosť zákona 

neospravedlňuje. Rovnako upozornil, že po vzniku incidentu, bol incident 

nahlásený. Dôležité je zistiť, či unikli informácie výlučne týkajúce sa 



slovenských študentov, alebo v zozname boli aj študenti členských štátov EÚ, 

resp. mimo EÚ, pretože v takom prípade bude musieť slovenský úrad 

kontaktovať úrady v členských štátoch EÚ.  

Uznesenie č. 31/2020:  

AS FM UK prerokoval situáciu so vzniknutým bezpečnostným incidentom na FM UK.  

 

• Mgr. Soňa Šúreková – informovala AS FM UK o prebiehajúcej rekonštrukcii 

sociálnych zariadení v hlavnej budove na 2., 3., 4. poschodí a o jej plánovanom 

ukončení. 

• Kristína Mravcová – informovala sa o príprave a plánoch na oslavy 30. výročia 

založenia FM UK.  

• doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.  – podala informáciu, že oslavy sa zatiaľ plánujú, sú 

v počiatočných krokoch a určite je vítaná spolupráca/pomoc zo strany študentov.  

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – podala informáciu o doplňujúcich voľbách do 

zamestnaneckej časti AS FM UK, o voľbách do zamestnaneckej časti AS UK, 

o voľbách do študentskej časti AS FM UK.  

 

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

AS FM UK za účasť a ukončila zasadnutie AS FM UK.  

 

V Bratislave, 21.09.2020   

 

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

Mgr. Katarína Rentková, PhD.  

 

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

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. 

predsedníčka AS FM UK 

  

 

 

 

 

 


