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Zápisnica č. 5/2022 

 

zo zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu 
(ďalej len „AS FM UK“), konaného dňa 30. júna 2022 (štvrtok) o 13:30 hod. prezenčne v zasadačke 
dekana (miestnosť č.14, 4.poschodie).   
 
Zúčastnení:  
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. 
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. 
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. 
doc. PhDr. René Pawera, PhD. 
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.  
Mgr. Lucia Kohnová, PhD. 

Mgr. František Olšavský, PhD. 
Mgr. Katarína Rentková, PhD. 
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD. 
Bc. Kristína Mravcová 
Natália Kuklová 

 
Hostia:  
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.  
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA 
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.  
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.  
doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD. 

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.  
doc. Ing. Ján Papula, PhD.   
Ing. Miloslav Chalupka, PhD.  
Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.  
Mgr. Soňa Šúreková  

 
Priebeh rokovania 
 
K bodu č. 1 Otvorenie a schválenie programu zasadnutia AS FM UK 
 
Zasadnutie AS FM UK otvorila a viedla predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. 
Prítomných členov a členky AS FM UK, členov a členky vedenia FM UK a hostí zasadnutia privítala na 
riadnom zasadnutí AS FM UK.  
Následne informovala členov a členky AS FM UK, že doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD., Bc. Miroslava 
Zelizňáková vopred ospravedlnili svoju neúčasť, Bc. Lenka Lehocká ukončila bakalárske štúdium, 
preto požiadala o pozastavenie členstva a 1 členka prerušila štúdium, čím sa jej členstvo v AS FM UK 
ukončilo. Skonštatovala, že prítomných je 11 členov a členiek AS FM UK, teda AS FM UK je 
uznášaniaschopný a informovala o programe zasadnutia.  
 
Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

11 0 0 

 
Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 
2. Prerokovanie: Návrh harmonogramu štúdia na ak. rok 2022/2023 (predkladá dekan v z. 

prodekankou pre štúdium) 
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3. Schvaľovanie: Kritéria prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov 
uskutočňovaných fakultou pre akademický rok 2023/2024 (predkladá dekan v z.   
prodekankou pre štúdium) 

4. Schvaľovanie: Kritéria prijímania na štúdium magisterských študijných programov 
uskutočňovaných fakultou pre akademický rok 2023/2024 (predkladá dekan v z. 
prodekankou pre štúdium) 

5. Schvaľovanie: Rozpis štátnej dotácie na rok 2022 a rozpočet výnosov a nákladov na rok 2022 
(predkladá dekan fakulty) 

6. Schvaľovanie: Návrh na vymenovanie prodekana (predkladá dekan) 
7. Informácie z AS UK (informuje predsedníčka AS FM UK) 
8. Rôzne 
9. Záver 

 
Uznesenie č.12/2022:  
AS FM UK schválil program zasadnutia. 

K bodu č.2 Návrh harmonogramu štúdia na ak. rok 2022/2023 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD., požiadala dekana FM UK, aby priblížil 
členom a členkám AS FM UK, ale aj hosťom, prejednávaný bod programu. Dekan FM UK,  prof. 
RNDr. Michal Greguš, PhD., požiadal prodekanku pre štúdium, doc. JUDr. PhDr. Silviu Treľovú, 
PhD., aby dokumenty predložené k bodu rokovania AS FM UK priblížila. Doc. JUDr. PhDr. Silvia 
Treľová, PhD. informovala, že sled jednotlivých aktivít zostal rovnaký ako v akademickom roku 
2021/2022, zmeny nastali najmä po vecnej stránke, a to napr. v bode týkajúcom sa odovzdávania 
záverečných prác, kedy sa vypustilo ich „odovzdávanie na katedry, či na oddelenie pre externé 
štúdium“. Zmena nastala aj pri PhD. štúdiu, konkrétne pri dizertačnej skúške, kedy sa sprísnila 
požiadavka na min. počet kreditov, t.j. 55, ktoré sú naviazané na publikačnú činnosť. Predsedníčka 
AS FM UK poďakovala prodekanke pre štúdium za priblíženie obsahu prerokovávaného dokumentu 
a následne otvorila diskusiu k prejednávanému bodu. Do diskusie sa zapojili: 

• doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. – upozornila na niekoľko štylistických nezrovnalostí. 
Skonštatovala, že harmonogram pre akademický rok 2022/2023 je skutočne zhutnený 
a presahuje až do zimného semestra akademického roka 2023/2024, v dôsledku 
zakomponovania informácií pre externých študentov. Rovnako upozornila, že pri 
doktorandskom štúdiu niekedy chýba vymedzenie, či sa daný termín týka externých alebo 
denných študentov, preto to vyznieva akoby sa to týkalo všetkých a požiadala o zváženie 
nápravy.  

• Mgr. Katarína Rentková, PhD. – informovala sa, či sa dátum 30.6.2023 na splnenie 
požiadaviek a odovzdanie záverečných prác týka iba denných študentov, ako je uvedené 
v harmonograme, a či odtiaľ nevypadol aj termín pre externých študentov, ktorí by pri 
štandardnej dĺžke štúdia mali mať náhradný a opravný termín štátnej skúšky v auguste. 
Rovnako sa informovala, či má relevantnosť uvádzanie termínu 30.6., vzhľadom na 
skúsenosť a prax ostatných rokov, kedy sa termín prodekanom, či prodekankou pre štúdium 
štandardne predlžuje, v zmysle študijného poriadku.   

• doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD. – podala vysvetlenie, že študenti externej formy štúdia 
majú štátnice v jesennom období (v zmysle harmonogramu), a teda odovzdávajú záverečné 
práce do termínu uvedeného v mesiaci september. Čo sa dátumu 30.6. týka, tento dátum je 
uvádzaný, aby študenti prednostne počítali s termínom 30.6. a nespoliehali sa na 
konzultovanie a dokončovanie prác v letnom období, počas čerpania dovoleniek školiteľmi 
a školiteľkami.  
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• doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. – požiadala vedenie, či by bolo možné, v prípade ak sú 
študenti informovaní ohľadne relevantných skutočností, ktoré sa týkajú aj vyučujúcich, či 
školiteľov a školiteliek, aby aj tí boli o predmetných veciach informovaní.  

• doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD. – prisľúbila preposielanie relevantných informácií aj 
vyučujúcim. 

 
Uznesenie č.13/2022:  
AS FM UK prerokoval návrh harmonogramu štúdia na ak. rok 2022/2023.  
 

K bodu č.3 Kritéria prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov uskutočňovaných 
fakultou pre akademický rok 2023/2024 (predkladá dekan v z.   prodekankou pre štúdium) 
 
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD., požiadala dekana FM UK, aby priblížil 
členom a členkám AS FM UK, ale aj hosťom prejednávaný bod programu. Predsedníčka AS FM UK 
informovala členov a členky že v rámci prejednávaného bodu budú predstavené kritéria na denné, 
externé štúdium, ale aj štúdium poskytované v anglickom jazyku, na bakalárskom stupni štúdia. 
Dekan FM UK,  prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., požiadal prodekanku pre štúdium, doc. JUDr. 
PhDr. Silviu Treľovú, PhD., aby dokumenty predložené k bodu rokovania AS FM UK priblížila. Doc. 
JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD. informovala, že podmienky a obsah prijímania zostali prevažne 
rovnaké ako v ostatnom akademickom roku. Zmena je v náraste poplatku za prijímacie konanie, a to 
na 50 Eur. Touto zmenou sa zjednotil poplatok za prijímacie konanie v externej, aj dennej forme 
štúdia. Ďalšia zmena sa týka dĺžky štúdia v externej forme, pretože sa uplatňuje dĺžka štúdia 
vzhľadom na prijatú novelu vysokoškolského zákona, a to sú 3 roky štúdia na bakalárskom stupni, 2 
roky štúdia na magisterskom stupni štúdia. Na základe podnetu od prodekanky, Mgr. Lucie 
Vilčekovej, PhD., bola pri študijnom programe poskytovanom v anglickom jazyku zapracovaná 
možnosť prijatia bez prijímacej skúšky, a to na základe stupňa anglického jazyka deklarovaného 
certifikátmi a vymedzenými skúškami. Upravil sa aj predpokladaný počet prijatých uchádzačov na 
študijný program poskytovaný v anglickom jazyku, a to na 50 z pôvodných 150 na magisterskom 
stupni štúdia, a na bakalárskom stupni štúdia sa počet navýšil. Predsedníčka AS FM UK poďakovala 
prodekanke pre štúdium za priblíženie obsahu prerokovávaného dokumentu a následne otvorila 
diskusiu k prejednávanému bodu. Do diskusie sa zapojili: 

• Mgr. Katarína Rentková, PhD. – informovala sa o kritériách prijímania na študijný program 
poskytovaný v anglickom jazyku, najmä na možnosť prijímania bez prijímačiek na základe 
predkladaných certifikátov a skúšok, najmä čo sa týka uchádzačov o štúdium, ktorých 
materinským jazykom, ale aj oficiálnym národným jazykom je anglický jazyk, pretože títo 
uchádzači pravdepodobne nebudú môcť predložiť žiadne certifikáty, či skúšky. Rovnako sa 
informovala, či existujú kritéria bodovania, tzn. rozdelenia 100 bodov na ústnom pohovore 
z prijímania na študijný program v anglickom jazyku.  

• doc. Ing. Ján Papula, PhD. – podal vysvetlenie, čo sa prijímacieho konania na študijný 
program v anglickom jazyku týka.   

• doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. – upozornila, že pri externom štúdiu nie je dodržané 
správne odkazovanie na jednotlivé očíslované body.  

• Bc. Kristína Mravcová – informovala sa o zvýšenom poplatku za prijímacie konanie 
a možnosť odpustenia poplatku.  

• doc. JUDr. PhDr. Silviu Treľovú, PhD. – na základe individuálnej žiadosti je možné odpustiť 
poplatok za prijímacie konanie.  

• prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. – upozornila, že v prípade ústnych pohovorov by malo 
byť zakotvené to, kto môže realizovať, tzn. byť členom vo výberovej komisii, rovnako by 
bolo vhodné, aby členom, či členkou výberovej komisie bol pedagóg, pedagogička, ktorá na 



 

 

 

www.uniba.sk 

  

FM UK zabezpečuje výučbu anglického jazyka. Na zhodnotenie odbornej pripravenosti 
uchádzača, členom alebo členkou výberovej komisie by mal byť pedagóg, pedagogička, 
ktorí zabezpečujú výučbu odborných, nosných, predmetov na FM UK, najmä na 
magisterskom stupni štúdia.  

• doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. – rovnako upozornila na dôležitosť odbornosti 
a kompetencií členov, členiek výberovej komisie.  

• prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. – doplnil, že členom, členkou výberovej komisie môže byť 
iba človek, ktorý prešiel výberovým konaním.  

• doc. PhDr. René Pawera, PhD. – konštatoval, že za ostatné roky, so zdesením vníma rastúce 
pochybnosti o kompetenciách ľudí na FM UK.  

• doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. – vzhľadom na informácie uvedené v dokumente, 
prijímacia skúška na študijný program poskytovaný v anglickom jazyku pozostáva zo skúšky 
z anglického jazyka a motivačného rozhovoru, je potrebné aby vo výberovej komisii boli 
členovia, ktorí vedia objektívne posúdiť jazykovú úroveň uchádzača. V tomto bode sa 
naskytá aj otázka do budúcnosti, a to nastavenia kritérií a kvality uchádzačov, a tým aj 
kvality a smerovania celého študijného programu poskytovaného v anglickom jazyku. 
Rovnako tak je do budúcnosti na zváženie aj prijímanie na externú formu štúdia bez 
prijímacích pohovorov. Možno predpokladať, že to bude otázka pre budúce vedenie fakulty 
pre zadefinovanie vízie fakulty na ďalšie roky jej smerovania. 

Predsedníčka AS FM UK poďakovala  za diskusiu k prejednávanému bodu a informovala členov 
a členky AS FM UK, že hlasovanie a uznesenie bude súhrnné, a to ku kritériám prijímania 
na bakalárske študijné programy uskutočňované na FM UK, teda poskytované v slovenskom jazyku 
v dennej a externej forme štúdia a študiný program poskytovaný v anglickom jazyku.  

 
Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

11 0 0 

 
Uznesenie č.14/2022:  
AS FM UK schválill kritéria prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov uskutočňovaných 
fakultou pre akademický rok 2023/2024. 

K bodu č.4 Kritéria prijímania na štúdium magisterských študijných programov 
uskutočňovaných fakultou pre akademický rok 2023/2024 (predkladá dekan v z. prodekankou 
pre štúdium) 
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. skonštatovala, že diskusia 
k prejednávanému bodu bola zčasti vedená pri predchádzajúcom bode zasadnutia AS FM UK, avšak 
vyzvala členov a členky AS FM UK k diskusii. Do diskusie sa nezapojil nik.  

 
Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

11 0 0 

 
Uznesenie č.15/2022:  
AS FM UK schválill kritéria prijímania na štúdium magisterských študijných programov 
uskutočňovaných fakultou pre akademický rok 2023/2024. 

K bodu č.5 Rozpis štátnej dotácie na rok 2022 a rozpočet výnosov a nákladov na rok 2022 
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Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD., požiadala dekana FM UK, aby priblížil 
členom a členkám AS FM UK, ale aj hosťom prejednávaný bod programu. Dekan FM UK,  prof. 
RNDr. Michal Greguš, PhD., požiadal tajomníčku FM UK, Mgr. Soňu Šúrekovú, aby členom 
a členkám priblížila prejednávaný bod programu. Mgr. Soňa Šúreková informovala, že fakulte bolo, 
v rozpise štátnej dotácie, pridelených viac finančných prostriedkov na vedu a výskum a excelentný 
tím, než tomu bolo v minulom roku. Aj napriek navýšeným finančným prostriedkom, FM UK sa 
nachádza v „červených číslach“, v dôsledku pandémie covid-19 (značné finančné prostriedky sa 
použili na nákup výpočtovej techniky), ale aj v dôsledku nárastu nákladov na energie. Celkový 
predpoklad je, že v roku 2022 bude chýbať cca 200 000 Eur na hrubé mzdy, v super hrubej mzde ide 
o vyššiu čiastku. Mgr. Soňa Šúreková priblížila, že FM UK má excelentný tím zamestnancov, ktorý je 
vytvorený dekanom. V tíme sa nachádzajú pracovníci s najvyšším počtom publikačných výstupov 
a s vysokohodnotenými publikačnými výstupmi. V roku 2022 sa plánuje rekonštrukcia chodby. Čo sa 
„kocky“ týka, tak bol vykonaný orez stromov, v nevegetačnom období, následne sa do poriadku dala 
strecha danej budovy. V roku 2022 bude využitých približne 200 000 Eur na ďalšie rekonštrukčné 
práce na budove „kocky“. Predsedníčka AS FM UK poďakovala pani tajomníčke FM UK za priblíženie 
obsahu prerokovávaného dokumentu a následne otvorila diskusiu k prejednávanému bodu. Do 
diskusie sa zapojili: 

• Mgr. František Olšavský, PhD. – dopytoval sa, či FM UK platí paušálne Farmaceutickej 
fakulte UK za energie. Rovnako podotkol, či sa na FM UK uvažuje o využití finančných 
prostriedkov z Fondu obnovy, v rámci grantu Zelenej univerzity.   

• Mgr. Soňa Šúreková – informovala, že z Farmaceutickej fakulty UK dostávame faktúru, kde 
sú jednotlivo rozpočítané položky za vodu, či teplo.  

• doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. – informovala sa, či podpora excelentných tímov je to isté 
ako excelentné centrum, vzhľadom na zmenený charakter predloženého dokumentu 
s ohľadom na rozpis jednotlivých položiek. Rovnako sa informovala ohľadne položky 
„licencie“, či FM UK boli skončené licencie, a preto je táto položka vyššia než zvyčajne. 
Rovnako sa informovala o rozpise zahraničných ciest, konferenčných poplatkov pre 
excelentný tím.  

• Mgr. Soňa Šúreková – podala vysvetlenie, že položka „excelentný tím“ je povinnou položkou 
v rámci rozpočtovania pridelených prostriedkov, ale na financovanie v rámci nej 
(konferencie, zahraničné cesty a pod.) majú nárok všetci zamestnanci.  

• doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD. – položil otázku o zložení excelentného tímu.  

•  prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – upresnil, že v excelentnom tíme sú zaradení pracovníci 
podľa výsledkov publikačnej činnosti, ale samotné zaradenie do tímu zaradenie nerobí 
medzi zamestnancami z pohľadu finančnej odmeny rozdiely. 

Hlasovanie: 
ZA PROTI ZDRŽAL SA 

11 0 0 

 
Uznesenie č.16/2022:  
AS FM UK schválill Rozpis štátnej dotácie na rok 2022 a rozpočet výnosov a nákladov na rok 2022. 

K bodu č.6 Návrh na vymenovanie prodekana 
 
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD., požiadala dekana FM UK, aby priblížil 
členom a členkám AS FM UK, ale aj hosťom prejednávaný bod programu. Dekan FM UK, prof. RNDr. 
Michal Greguš, PhD. priblížil členom a členkám AS FM UK prejednávaný bod programu. Informoval, 
že pôvodne plánoval tento bod zaradiť do programu zasadnutia AS FM UK na jeseň, avšak ide o 
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dôležitého prodekana pre oblasť IT, čo je nevyhnutne relevantná oblasť v kontexte akreditácie, 
zabezpečovania kvality a pod. Doplnil, že členovia a členky AS FM UK podklady týkajúce sa Mgr. 
Vincenta Karoviča, PhD. dostali pred zasadnutím AS FM UK, teda sa s nimi mohli oboznámiť. 
Predsedníčka AS FM UK poďakovala za priblíženie bodu zasadnutia a následne otvorila diskusiu 
k prejednávanému bodu. Do diskusie sa zapojili: 

• Mgr. František Olšavský, PhD. – dopytoval sa na kompetencie a oblasť pôsobenia nového 
prodekana. 

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – prodekan bude mať na starosť IT oblasť. 

• prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. – sa dopytoval, či bol Mgr. Vincent Karovič, PhD. prizvaný 
na zasadnutie AS FM UK, s ohľadom na to, že nie je na zasadnutí prítomný.  

• doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. – informovala, že pozvánku na zasadnutie AS FM UK 
zasielala všetkým zamestnancom a zamestnankyniam FM UK.  

• doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. – doplnil, že oblasť IT je veľmi dôležitou oblasťou, ktorú je 
nutné jednotne spravovať a riadiť a fakulta potrebuje svojho zástupcu v tejto oblasti aj 
s ohľadom na riadenie IT v rámci celej UK.  

• doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. – položila otázku ohľadne funkčného obdobia prodekana, 
pretože podľa predložených podkladov je funkčné obdobie 1.7.2022 – 28.2.2023, a tomu sú 
prispôsobené aj hlasovacie lístky. Ide o obdobie do konca funkčného obdobia aktuálneho 
dekana FM UK. Priamo na dĺžku funkčného obdobia sa pýtala aj na zasadnutí vedenia FM 
UK, ktoré zasadnutiu AS FM UK predchádzalo a na ktorom bol online pripojený aj kandidát 
na prodekana, Mgr. Vincent Karovič, PhD. 

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – informoval, že je zvykom, že s koncom funkčného 
obdobia dekana sa prodekani vymenovaní dekanom vzdávajú svojej funkcie, avšak nemožno 
nikoho do ničoho nútiť. Funkčné obdobie by tak malo byť na 4 roky.  

• doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD. - vzniesol však polemiku, či je možné, aby aktuálne 
pôsobiaci AS FM UK, schválil prodekana len na obdobie do konca funkčného obdobia 
dekana. Vyjadril sa, že je podľa neho potrebné schváliť prodekana na celé funkčné obdobie 4 
roky a vzhľadom na nutnosť tajného hlasovania, je preto nutné prerobiť hlasovacie lístky, 
ktoré boli pripravené podľa zaslaných podkladov. 

• doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. – požiadala prodekanky doc. JUDr. PhDr. Katarínu 
Gubíniovú, PhD. a doc. JUDr. PhDr. Silviu Treľovú, PhD. o ich stanovisko. Obe potvrdili, že 
funkčné obdobie nového prodekana sa schvaľuje na 4 roky.  

Doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD., predsedníčka AS FM UK, požiadala doc. PhDr. JUDr. Tomáša 
Peráčeka, PhD., predsedu volebnej komisie AS FM UK, aby členov a členky AS FM UK informoval 
o priebehu tajného hlasovania. Po tajnom hlasovaní, ktoré prebiehalo vo vedľajšej miestnosti, 
informoval o výsledkoch: 
  
Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA NEPLATNÝ 
HLAS 

  

8 2 0 1   

 
Uznesenie č.17/2022:  
AS FM UK schválill Návrh na vymenovanie prodekana. 

K bodu č.7 Informácie z AS UK 
 
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD., informovala členov a členky AS FM UK 
o dôležitých informáciách z AS UK – Univerzita Komenského v Bratislava dostala korekciu za rok 



 

 

 

www.uniba.sk 

  

2013 pri výstavbe Vedeckého parku UK v sume 4,5 mil Eur, voči ktorej sa mieni odvolať; na úrovni UK 
sa kreuje Správna rada UK a rieši sa aj odmeňovanie členov Správnej rady UK. Pre študentov je 
dôležitou informáciou, že UK mení cenník za ubytovanie, ktorý je stále konkurencieschopný iným 
formám ubytovania študentov.  
 
K bodu č.8 Rôzne 
 
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD., vyzvala členov a členky na diskusiu 
k bodu rôzne. Do diskusie sa zapojili: 

• prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. – ako predseda Disciplinárnej komisie FM UK informoval 
členov a členky AS FM UK, že na disciplinárnu komisiu boli predložené 3 návrhy na podnety 
na disciplinárne konanie. Aktuálne však disciplinárna komisia nie je uznášaniaschopná, 
keďže chýba 1 člen/členka za študentov, keďže 1 členka aktuálne zložila štátnu skúšku. 
Vzhľadom na to, je dôležité, aby AS FM UK schválil 1 členku/člena disciplinárnej komisie za 
študentskú časť. Návrh na člena by mal vyjsť zo študentskej časti AS FM UK.  

o  študentská časť AS FM UK navrhla – Natáliu Kuklovú.  

 
Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

10 0 1 

 
Uznesenie č.18/2022:  
AS FM UK schválill návrh na členku Disciplinárnej komisie FM UK – Natáliu Kuklovú.  
 
   
Predsedníčka AS FM UK vyzvala k ďalším podnetom do diskusie.  

 

K bodu č.9 Záver 

S ohľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, predsedníčka AS FM UK členom a členkám AS 

FM UK poďakovala za účasť a súčinnosť na zasadnutí AS FM UK, rovnako poďakovala za účasť 

zástupcom vedenia FM UK a zúčastneným hosťom a zasadnutie AS FM UK ukončila.  

 

V Bratislave, 30.6.2022   

 

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

Mgr. Katarína Rentková, PhD.  

 

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

doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. 

                            predsedníčka AS FM UK 


