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Zápisnica č. 7/2021 

 

zo zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 

managementu (ďalej len „AS FM UK“), konaného dňa 7. júna 2021 (pondelok) o 13:00 hod. 

kombinovane, tzn. prezenčne v učebni č. 18 (4. poschodie, FM UK) a virtuálne, 

prostredníctvom MS Teams (link na pripojenie sa bol súčasťou pozvánky na zasadnutie).   

 

Zúčastnení:  

prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. 

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

doc. PhDr. René Pawera, PhD. 

doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD. 

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. 

PhDr. Lukáš Copuš, PhD. 

Mgr. František Olšavský, PhD. 

Mgr. Katarína Rentková, PhD. 

PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA 

Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD. 

Mgr. Lucia Husenicová 

Kristína Mravcová 

Miroslava Zelizňáková 

Barbora Laurová 

Lenka Lehocká (online pripojená) 

 

Hostia: 

prof. RNDr. Greguš Michal, PhD. 

doc. JUDr. PhDr. Gubíniová Katarína, PhD. 

doc. PhDr. Holienka Marian, PhD. 

doc. Ing. Kajanová Jana, PhD. 

RNDr. Kovačičová Zuzana, PhD. (online) 

prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD. (online) 

doc. Ing. Papula Ján, PhD. 

prof. Ing. Pilková Anna, PhD. MBA 

prof. Mgr. Štarchoň Peter, PhD. (online) 

Mgr. Šúreková Soňa 

 

Priebeh rokovania 

 

K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia AS FM UK 

 

Zasadnutie AS FM UK otvorila a viedla predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína 

Stachová, PhD. Prítomných členov a členky AS FM UK, členov a členky vedenia FM UK, 

a hostí zasadnutia privítala na zasadnutí AS FM UK.  

Následne privítala 3 nové členky za študentskú časť. Skonštatovala, že z 15 členov a členiek 

je prezenčne prítomných 13, 1 členka je online prítomná, teda AS FM UK je 

uznášaniaschopný. Doc. PhDr. René Pawera, PhD. bol prítomný online, avšak nereagoval na 

výzvu, od 13:26 sa zúčastňoval zasadnutia AS FM UK prezenčne.   

Následne oboznámila členov AS FM UK s návrhom na vyňatie 2 bodov programu, body č. 2 

a č. 8, s ohľadom na nedoručené podklady. Avizovala, že členovia budú požiadaní tieto 

prerokovať formou per rollam, akonáhle budú podklady doručené. Zároveň členov a členky 

http://www.fm.uniba.sk/


 

 

AS FM UK informovala, že po telefonickom rozhovore s dekanom FM UK (prof. RNDr. 

Greguš Michal, PhD.) budú ním, v piatok 4.6.2021 popoludní mailom oznámené, navrhnuté 2 

doplnené body do programu zasadnutia – Ukončenie činnosti členov a členiek Vedeckej rady 

FM UK, a Voľba a schválenie členov a členiek Vedeckej rady FM UK - prerokované v bode 

Rôzne a následne bude k tomuto bodu zvolané mimoriadne zasadnutie AS FM UK, keďže 

členovia a členky neobdržali podklady k daným bodom v termíne, v kontexte Rokovacieho 

poriadku.  

Pred samotným hlasovaním o pozmenenom programe vyzvala členov a členky AS FM UK, či 

majú nejaké ďalšie návrhy na zmeny programu: 

• Prihlásil sa doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD. – s odvolaním sa na Rokovací 

poriadok AS FM UK, ten dovoľuje zaradiť body do programu, preto má procedurálny 

návrh, zaradiť ako: 

Bod č. 10 – Ukončenie činnosti členov Vedeckej rady FM UK (ďalej len „VR“) 

Bod č.11 – Voľba a schválenie členov Vedeckej rady FM UK na funkčné obdobie od 

8.6.2021 do 9. 6. 2023 

• prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. – dopytovala sa, či so zmenou VR nie je 

efektívnejšie vyčkať do plánovanej novely Vysokoškolského zákona. 

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – informovala, že predkladateľ bodov, po 

telefonickom rozhovore súhlasí so zaradením bodov do bodu Rôzne, pričom v čase 

diskusie sa predkladateľ nenachádzal na zasadnutí AS FM UK. Zároveň poukázala na 

fakt, že tajné hlasovanie v takom rozsahu je potrebné pripraviť. Prečítala článok 12 

Rokovacieho poriadku a vyžiadala si vyloženie od prodekanky, doc. JUDr. PhDr. 

Kataríny Gubíniovej, PhD. 

• doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD. – senát má právo schvaľovať a odvolávať 

členov a členky VR, pričom Rokovací poriadok AS FM UK uvádza, že „spravidla“ sú 

zaslané vopred písomné podklady, teda je možné rokovať aj bez nich. Zároveň 

vyjadril, že tajné hlasovanie je pripravené. 

• doc. JUDr. PhDr. Gubíniová Katarína, PhD. – podala vysvetlenie a informovala, že 

v zmysle Rokovacieho poriadku je možné bod do programu zaradiť a schváliť 

program v doplnenom znení. Termín „spravidla“ slúži práve na takéto situácie. 

• doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. – každý člen AS FM UK má právo podať 

procedurálny návrh na doplnenie programu a následne je potrebné rokovať 

o doplnenom programe.  

 

13:23 -13:24 zasadnutia AS FM UK sa nezúčastňoval doc. RNDr. Greguš Michal, PhD. 

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – dala hlasovať o pozmenenom a doplnenom 

programe.  

 

Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

12 0 2 

 

13:26 zasadnutia AS FM UK sa zúčastňuje doc. PhDr. René Pawera, PhD. 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 

2. Prerokovanie: Návrh harmonogramu štúdia na ak. rok 2021/2022 (predkladá dekan v 

z. prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou) 



 

 

3. Schvaľovanie: Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov 

uskutočňovaných fakultou pre akademický rok 2022/2023 (predkladá dekan v z. 

prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou) 

4. Schvaľovanie: Podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov 

uskutočňovaných fakultou pre akademický rok 2022/2023 (predkladá dekan v z. 

prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou) 

5. Prerokovanie: Návrh správy o vzdelávacej činnosti za rok 2020 (predkladá dekan v z. 

prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou) 

6. Schvaľovanie: Dodatok č. 4 k vnútornému predpisu č. 2/2019 Organizačný poriadok 

Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (predkladá dekan 

fakulty) 

7. Schvaľovanie: Rozpis štátnej dotácie na rok 2021 a rozpočet výnosov a nákladov na 

rok 2021 (predkladá dekan fakulty) 

8. Schvaľovanie: Výročná správa o činnosti a hospodárení fakulty za rok 2020 

(predkladá dekan FM UK) 

9. Schvaľovanie: Dlhodobý zámer FMUK na roky 2021-2027 (predkladá dekan) 

10. Ukončenie činnosti členov Vedeckej rady FM UK (predkladá dekan) 

11. Voľba a schválenie členov Vedeckej rady FM UK na funkčné obdobie od 8.6.2021 do 

9. 6. 2023 (predkladá dekan) 

12. Rôzne. 

 

Uznesenie č. 19/2021:  

AS FM UK schválil pozmenený a doplnený program zasadnutia. 

 

K bodu č.2 Návrh harmonogramu štúdia na ak. rok 2021/2022 (predkladá dekan v z. 

prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou) 

 

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

štúdium, doc. Ing. Jána Papulu, PhD., aby členov AS FM UK oboznámil s predkladaným 

dokumentom. Doc. Ing. Papula Ján, PhD. informoval členov AS FM UK o predkladanom 

dokumente. Daný harmonogram je prispôsobený dátumom v súlade s harmonogramom 

Univerzity Komenského v Bratislave. Zmena nastala pri externej forme štúdia, kde je 

posunutý jesenný termín na odovzdanie záverečných prác o týždeň, čo vyplynulo zo záverov 

diskusií so študentami. 

 

13:29 zasadnutia AS FM UK sa zúčastňuje prof. RNDr. Greguš Michal, PhD, dekan FM UK. 

 

Predsedníčka AS FM UK poďakovala za priblíženie obsahu prejednávaného bodu, privítala 

na zasadnutí pána dekana a následne otvorila diskusiu. Do diskusie sa zapojili: 

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – informovala sa o termíne 29.10.2021 – 

zapisovanie tém bakalárskych prác, pričom konštatovala, že študenti majú Seminár 

k bakalárskej práci od začiatku semestra, či by nebolo lepšie tento termín posunúť.  

• doc. Ing. Papula Ján, PhD. – termín je v prospech študentov, aby mali časový priestor 

sa v 3.ročníku oboznámiť aj s odbornými predmetmi, v rámci študijného programu. 

• Kristína Mravcová – konštatovala za študentskú časť, že témy záverečných prác by 

mohli byť vypísané skôr, aby študenti na Seminári k bakalárskej práci už pracovali 

s konkrétnou témou.  

• doc. Ing. Papula Ján, PhD. – Seminár k bakalárskej práci by mal prechádzať základné 

témy. Dôležité je, aby prezentácia študijných odborov bola lepšia a skôr pripravená.  



 

 

• prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. – určite by bolo v prospech celej veci, ak by témy 

bakalárskych prác boli vypísané skôr.  

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – informovala predkladateľa, že v dokumente sa 

nachádzajú občasné preklepy a štylistické nezrovnalosti, rovnako aj niektoré 

informácie je potrebné po formálnej stránke opraviť. Dokument s komentármi 

predkladateľovi zašle.  

 

Uznesenie č. 20/2021:  

AS FM UK prerokoval Harmonogramu štúdia na ak. rok 2021/2022. 

 

13:32 - 13:44 doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD. sa nezúčastňuje zasadnutia AS FM UK 

 

K bodu č. 3 Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov 

uskutočňovaných fakultou pre akademický rok 2022/2023 (predkladá dekan v z. 

prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou) 

 

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. Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. požiadal prodekana pre štúdium, doc. 

Ing. Jána Papulu, PhD., aby členov AS FM UK oboznámil s predkladaným dokumentom. 

Doc. Ing. Papula Ján, PhD. informoval členov a členky AS FM UK, že zameranie sa na 

úspešnosť uchádzačov na olympiádach sa ukázalo ako dobré rozhodnutie, čo nahradilo Scio 

testovanie. Poznamenal, že v tomto smere sa ukázalo dôležité zamerať sa na Medzinárodný 

manažment, kde uchádzači mali mať prijímacie konanie z matematiky, anglického jazyka, 

doplnených o nemecký jazyk/resp. francúzsky jazyk. Spätnou väzbou sa ukázalo, že 2 cudzie 

jazyka na prijímacom konaní sú veľmi náročné. Prijímacie konanie na študijný program 

Medzinárodný manažment bude prebiehať ústnym pohovorom v cudzom jazyku, čo sa 

ukázalo ako veľmi dobrý spôsob prijímacieho konania na študijný program poskytovaný 

v anglickom jazyku. Členov a členky AS FM UK informoval, že pribudol ďalší študijný 

program – Podnikanie.  

Predsedníčka AS FM UK poďakovala za priblíženie obsahu prejednávaného bodu a následne 

otvorila diskusiu. Do diskusie sa zapojili: 

• Mgr. František Olšavský, PhD. – v kontexte prijímacej skúšky položil otázku, či je 

možné vyhodnotiť lepšie pozicionovanie našej fakulty. 

• doc. Ing. Papula Ján, PhD. – uchádzačom o štúdium na FM UK sme vždy dávali 

informáciu, že prijímacia skúška prebieha. Zakaždým sa nám hlásia vysokokvalitní 

uchádzači.  

• Kristína Mravcová – dopytovala sa na skriptá/prípravy na prijímacie pohovory.  

• doc. Ing. Papula Ján, PhD. – podal informáciu, že tieto informácie je nutné 

aktualizovať, avšak uchádzači o štúdium dostali informáciu o témach/zameraniach, 

ktoré budú tvoriť súčasť prijímacieho konania. 

 

13:49 – 13:51 PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA sa nezúčastňoval zasadnutia AS FM UK 

 

• Mgr. Šúreková Soňa – prebieha dopredaj starých skrípt, ktoré ešte máme.  

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – navrhla opraviť bod 12.  

 

Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

15 0 0 



 

 

 

Uznesenie č. 21/2021:  

AS FM UK schválil Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov 

uskutočňovaných fakultou pre akademický rok 2022/2023. 

 

K bodu č. 4 Schvaľovanie: Podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných 

programov uskutočňovaných fakultou pre akademický rok 2022/2023 (predkladá dekan 

v z. prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou) 

 

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. Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. požiadal prodekana pre štúdium, doc. 

Ing. Jána Papulu, PhD., aby členov AS FM UK oboznámil s predkladaným dokumentom. 

Doc. Ing. Papula Ján, PhD. oboznámil členov AS FM UK s predkladaným dokumentom 

a informoval členov a členky AS FM UK, že zmena nastala v bode 11, a to v kontexte spätnej 

väzby od študentov, a teda priemer je do 2,0.  

Predsedníčka AS FM UK poďakovala za priblíženie obsahu prejednávaného bodu a následne 

otvorila diskusiu. Do diskusie sa zapojili: 

• Kristína Mravcová – dopytovala sa na dôvod zasielania tlačených dokumentov spolu 

s prihláškou.  

• doc. Ing. Papula Ján, PhD. – navrhol akceptovať úpravu totožnú s pravidlami 

nastavenými pre bakalársky študijný program, prevzatím formulácie z bodu 2 z 

dokumentu pre bakalársky študijný program. 

 

Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

15 0 0 

 

Uznesenie č. 22/2021:  

AS FM UK schválil Podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov 

uskutočňovaných fakultou pre akademický rok 2022/2023 v znení prediskutovanej úpravy. 

 

K bodu č. 5 Návrh správy o vzdelávacej činnosti za rok 2020 (predkladá dekan v z. 

prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou) 

 

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. Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. požiadal prodekana pre štúdium, doc. 

Ing. Jána Papulu, PhD., aby členov AS FM UK oboznámil s predkladaným dokumentom. 

Doc. Ing. Papula Ján, PhD. oboznámil členov AS FM UK s predkladaným dokumentom 

pričom informoval, že rok 2020 priniesol množstvo zmien. Fakulta sa prispôsobovala 

potrebným zmenám v najlepšom smere. Mnoho zmien vyvstalo z povinností vyučujúcich, čo 

bolo potrebné v kontexte zabezpečenia kvality poskytovaného vzdelávania. Fakulta však 

preukázala vysokú akcieschopnosť a flexibilitu pri prijímaní rozhodnutí, ale aj pri ich 

implementácii. V roku 2020 boli realizované investície do technického vybavenia. Vyzdvihol 

aktivity Mgr. Zuzany Kirchmayer, PhD., doc. Mgr. Jany Fratričovej, PhD., PhDr. Petra 

Veselého, PhD., MBA, či Mgr. Eleónory Beňovej, PhD., ktorí aj pre kolegov realizovali 

rôzne pomocné webináre. Realizovali sa online diskusie, online stretnutia aj za jednotlivé 

ročníky. Veľa informácií je už zapracovaných. Veľmi pozitívnou správou je, že rastie počet 

študentov na Bc. stupni štúdia, negatívny trend je pri študentoch na Mgr. stupni štúdia, čo 

môže byť spôsobené slabšími predchádzajúcimi ročníkmi.  



 

 

Predsedníčka AS FM UK poďakovala za priblíženie obsahu prejednávaného bodu a následne 

otvorila diskusiu. Do diskusie sa zapojili: 

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – predkladaný dokument je implementovaný do 

Dlhodobého zámeru FM UK, preto mu treba venovať patričnú pozornosť. Odporučila 

zamerať pozornosť aj na občasné preklepy, či štylistické nezrovnalosti. Dotazovala sa, 

či sú nám známe dôvody zanechania PhD. štúdia. Rovnako položila otázku na 

vysvetlenie online kampaní, uvedených v dokumente. Ďalej sa dopytovala na 

strategický cieľ 1.2. 

• doc. Ing. Papula Ján, PhD. – najčastejším dôvodom je plnenie študijných povinností. 

Čo sa týka online kampaní, ide o zacielené platené posty. V kontexte strategického 

cieľa 1.2. objasnil význam uvádzaných %-podielov na jednotlivých programoch. 

• prof. RNDr. Greguš Michal, PhD. – dôvodom odlivu doktorandov sú aj nároky na 

vedecko-výskumnú činnosť. Popri pracovných povinnostiach nestíhajú externí 

doktorandi napĺňať požiadavky práve v tejto oblasti.  

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – navrhla do Tabuľky 25 doplniť aj Medzinárodný 

manažment. Dopytovala sa na cieľ 1.3 a objasnenie počtu ponúkaných svetových 

jazykov (Tabuľka 28). Zároveň poukázala na, v dokumente 

zdôrazňovanú prenositeľnosť kompetencií uvedených ako ukazovateľ n (zahrnutie 

etických, sociálnych a komunikačných kompetencií do kurikúl študijného programu), 

pričom predmety týkajúce sa podnikateľskej etiky boli vyňaté z povinných 

celoročníkových predmetov na magisterskom stupni štúdia.  

• doc. Ing. Papula Ján, PhD. – objasnil význam a dôležitosť poskytovania nie len 

predmetov v cudzích jazykoch, ale aj predmetov cudzích jazykov. Podal rovnako 

vysvetlenie, že problematika etiky je implementovaná do mnohých predmetov 

poskytovaných na FM UK.  

• prof. RNDr. Greguš Michal, PhD. – vyzdvihol význam Erasmus programu, ktorý 

fakulta podporuje v maximálnej možnej miere. Veľký význam a dôležitosť má aj 

študijný program poskytovaný v anglickom jazyku.  

 

Uznesenie č. 23/2021:  

AS FM UK prerokoval Návrh správy o vzdelávacej činnosti za rok 2020. 

 

K bodu č. 6 Dodatok č. 4 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. (dekana FM UK), aby objasnil členom AS FM UK 

predkladaný návrh. Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. objasnil význam prerokovávaného 

bodu v kontexte realizovaného projektu APVV, ktorého záverom bolo založenie Centra pre 

podnikateľskú etiku. Z toho dôvodu je realizovaná zmena Etickej poradne na Centrum pre 

podnikateľskú etiku. Následne požiadal prof. Mgr. Annu Lašákovú, PhD., aby členom 

a členkám AS FM UK predstavila toto centrum. Prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD. 

informovala členov a členky AS FM UK o APVV projekte, a potrebe vytvorenia Centra pre 

podnikateľskú etiku, ktoré je jedným z výstupov projektu. Centrum bude poskytovať 

poradenstvo na mnohých úrovniach, cez študentov, pedagogických pracovníkov, ako aj 

spoluprácu s rôznymi inštitúciami z praxe. 

Do diskusie sa nezapojil nik.  

 

14:35 doc. PhDr. René Pawera, PhD. odišiel zo zasadnutia AS FM UK 

 



 

 

Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

14 0 0 

 

Uznesenie č. 24/2021:  

AS FM UK schválil Dodatok č. 4 k vnútornému predpisu č. 2/2019 Organizačný poriadok 

Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu. 

 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. vyhlásila 10 minútovú 

prestávku, do 14:47.  

 

K bodu č. 7 Rozpis štátnej dotácie na rok 2021 a rozpočet výnosov a nákladov na rok 

2021 (predkladá dekan fakulty) 

 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. skonštatovala, že sú prítomní 

všetci členovia a požiadala predkladateľa, prof. RNDr. Michala Greguša, PhD. (dekana FM 

UK), aby objasnil členom AS FM UK predkladaný návrh. Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

požiadal tajomníčku fakulty, Mgr. Soňu Šúrekovú, aby členov AS FM UK oboznámila s 

predkladaným dokumentom. Mgr. Soňa Šúreková informovala členov a členky AS FM UK, 

že fakulta v roku 2020 skončila s kladným hospodárskym výsledkom a priblížila návrh 

rozpisu štátnej dotácie, pričom poukázala najmä na markantné medziročné rozdiely, napr. 

pokles na vedu a výskum, tzn. súvis so štipendiami doktorandov, ktoré vypláca sama fakulta. 

Avšak pozitívom je, že záujem o FM UK je značný tak na dennom, ako aj na externom štúdiu. 

120 000 Eur dotácia na opravu „kocky“ nebola použitá v dôsledku covid-19 situácie, tu bude 

nutné prekalkulovať projekt.  

Predsedníčka AS FM UK poďakovala za priblíženie obsahu prejednávaného bodu a následne 

otvorila diskusiu. Do diskusie sa zapojili: 

• Kristína Mravcová – dopytovala sa na odliv pedagógov z FM UK.  

• Mgr. Soňa Šúreková – personálna politika je v riadení dekana FM UK, ale určite je 

vedená v smere zvyšovania kvality. Doplnila informácie k podpore Vedy a výskumu, 

ktorá je realizovaná na FM UK, rovnako ako aj investície spojené so zvyšovaním 

kvality výučby, v kontexte technického a technologického vybavenia.  

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – za ostatné roky bolo na FM UK prijatých viac 

pedagógov, než z nej odišlo. V kontexte tohto je dôležitá dynamika procesov. Doplnil 

informácie, že v kontexte zatvorenej budovy „kocky“, sa plne na prezenčnú formu 

v nasledujúcom akademickom roku nevrátime, keď prednášky budú aj naďalej 

zabezpečované online.  

• Mgr. František Olšavský, PhD. – dopytoval sa na počet študentov, ktorí zanechali 

štúdium medzi prvým a druhým rokom.  

• doc. Ing. Papula Ján, PhD. – študenti v prvom a druhom ročníku sú veľmi dobrí 

a kvalitní študenti, už minulý rok sme mali značný % postup do ďalšieho ročníka. 

Nastala však zmena metodiky, a na 1 študenta dostáva fakulta nižšie financie. 

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – dopytovala sa na odoberanie tlačených periodík.  

• Mgr. Soňa Šúreková – zodpovedala dotaz.  

 

Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

15 0 0 

 

Uznesenie č. 25/2021:  



 

 

AS FM UK schválil Rozpis štátnej dotácie na rok 2021 a rozpočet výnosov a nákladov na rok 

2021. 

 

K bodu č. 8 Výročná správa o činnosti a hospodárení fakulty za rok 2020 (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 členom AS FM UK 

predkladaný návrh. Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. požiadal doc. JUDr. PhDr. Katarínu 

Gubíniovú, PhD., aby priblížila členom a členkám AS FM UK prejednávaný dokument. Doc. 

JUDr. PhDr. Gubíniová Katarína, PhD. predstavila dokument, pričom informovala, že 

dokument pozostáva zo Správy o vede a výskume, Správy o vzdelávacej činnosti a Správy 

o hospodárení, ktoré už boli prejednávané individuálne.  

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. skonštatovala, že ide 

o rozsiahly dokument, pri ktorého predložení nebola dodržaná doba 3 pracovných dní, aby sa 

členovia a členky AS FM UK dokázali detailne s dokumentom oboznámiť, avšak verí, že mali 

možnosť venovať mu dostatočnú pozornosť.  

Predsedníčka AS FM UK poďakovala za priblíženie obsahu prejednávaného bodu a následne 

otvorila diskusiu. Do diskusie sa zapojili: 

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. -  požiadala upraviť v úvode dátum zo 14.6.2021 

na 7.6.2021 a skontrolovať niektoré nedostatky, na ktoré upozornila pri Správe 

o vzdelávacej činnosti.  

 

Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

15 0 0 

 

Uznesenie č. 26/2021:  

AS FM UK schválil Výročnú správu o činnosti a hospodárení fakulty za rok 2020. 

 

K bodu č. 9 Dlhodobý zámer FMUK na roky 2021-2027 (predkladá dekan) 

 

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. Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. požiadal prodekana pre štúdium, doc. 

Ing. Jána Papulu, PhD., aby členov AS FM UK oboznámil s predkladaným dokumentom. 

Doc. Ing. Papula Ján, PhD. oboznámil členov AS FM UK s predkladaným dokumentom.  

 

15:15 – 15:28 PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA sa nezúčastňuje zasadnutia AS FM UK 

 

Doc. Ing. Papula Ján, PhD. skonštatoval, že Dlhodobým zámerom je na FM UK zabezpečená 

istá kontinuita. Obsah vychádza z analýzy trendov a diskusií, pričom impulzom je aj 

Dlhodobý zámer UK v Bratislave. V dokumente sú zapracované aj ukazovatele hodnotenia 

kvality z magisterských dotazníkov. Rovnako sú zapracované aj ukazovatele investícií, či 

riziká.  

 

15:33 – 15:38 doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD. sa nezúčastňuje zasadnutia AS FM UK 

 

Predsedníčka AS FM UK poďakovala za priblíženie obsahu prejednávaného bodu a následne 

otvorila diskusiu. Do diskusie sa zapojili: 



 

 

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – sa dopytovala na cieľ 2 (s.8) a snahu zapojiť ľudí 

z praxe. Rovnako sa dopytovala na cieľ 3 a teda využívanie aj zahraničnej literatúry 

pri výučbe. Dotaz položila v kontexte bodu 4 (s.8), a to spolupráce zástupcov praxe na 

vedení záverečných prác. 

• doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. – podala vysvetlenie ohľadne cieľa 2. 

• doc. Ing. Ján Papula, PhD. – vysvetlil, že všetko má svoje pozitívne, ale aj negatívne 

stránky. Samozrejme, využívanie zahraničnej literatúry vyvstáva ako povinnosť zo 

zákona. Vedenie záverečných prác ľuďmi z praxe sa stretlo so značnými 

komplikáciami. 

• prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. – priblížila skúsenosť zo zahraničia.  

• doc. Ing. Jána Papulu, PhD. – reagoval na zmienené ukazovatele, pretože tie je nutné 

voliť tak, aby ich bolo možné správne a efektívne interpretovať. 

• doc. JUDr. PhDr. Gubíniová Katarína, PhD. – podala vysvetlenie v kontexte 

s akreditáciou.  

• doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD. – konštatoval, že je problematické niektoré 

ukazovatele dopredu zadefinovať, nastaviť a predvídať ich naplnenie.  

 

Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

15 0 0 

 

Uznesenie č. 27/2021:  

AS FM UK schválil Dlhodobý zámer FMUK na roky 2021-2027. 

 

K bodu č.10 Ukončenie činnosti všetkých členov Vedeckej radu Fakulty managementu 

Univerzity Komenského v Bratislave 

 

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. Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. informoval členov AS FM UK, že na 

tento bod bude naviazaný nasledujúci bod, a to je voľba nových členov VR FM UK. Členom 

a členkám AS FM UK priblížil úlohu a štruktúru VR, pričom podal informáciu, že pri návrhu 

tohto bodu vychádzal zo skúsenosti VR Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú po 

svojom zvolení za rektora s relevantným odôvodnením súčasný rektor výrazne obmenil. Čo sa 

skúseností z iných fakúlt týka, tak vedecké rady sú spravidla zložené z vedenia fakulty, 

vedúcich katedier, a samozrejme, externých členov. Z praxe iných fakúlt je zrejmé, že po 

nastúpení do funkcie nového dekana sa stará VR zruší a nový dekan si zvolí novú VR. 

Navrhnutí kandidáti na členstvo v novo vykreovanej VR FM UK preto budú mať funkčné 

obdobie nastavené len na obdobie ukončenia funkčného obdobia dekana, resp. o pár mesiacov 

dlhšie (do júna 2023), aby nový dekan mohol navrhnúť nové zloženie vedeckej rady. 

V prípade FM UK sa VR postupne historicky rozširovala a priebežne dopĺňala. Dostala sa na 

počet 38 členov, kedy jej funkčnosť naráža na nesúčinnosť niektorých členov a na to 

nadväzujúce problémy pri dôležitých hlasovaniach. Pri voľbe členov VR platí, že menej ako 

1/3 a viac ako ¼ členov musí byť externých. Pri zostavení novej VR nebude navrhnutý nik 

nový, VR bude zostavená z jej aktuálnych členov. Význam tohto bodu je, že je snaha 

o zúženie počtu členov VR, zefektívnenie jej činnosti, čo bude viesť aj k jej skvalitneniu. 

Dôležité je, aby sa pri zložení VR dbal dôraz na jej kvalitu, pretože to potvrdzuje aj kvalitu 

habilitovaných docentov a inaugurovaných profesorov, ktorí vzídu z hlasovania VR. Snahou 

je, aby VR bola akčnejšia.  



 

 

Predsedníčka AS FM UK poďakovala za priblíženie obsahu prejednávaného bodu a následne 

otvorila diskusiu. Do diskusie sa zapojili: 

• doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD. – vyjadril podporu návrhu a poukázal na 

obdobnú prax, napr. Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Rovnako pristúpil k priblíženiu hlasovania, v prípade, ak by sa o bode hlasovalo. 

Informoval členov a členky AS FM UK, že vo vedľajšej miestnosti je zabezpečený 

priestor na realizáciu tajného hlasovania a rovnako sú aj pripravené hlasovacie lístky. 

• doc. PhDr. René Pawera, PhD. – vyjadril podporu návrhu v kontexte zefektívnenia 

činnosti VR FM UK.  

• RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. – podporuje snahu o zefektívnenie procesov. 

Doplnila, že podľa zákona, členovia VR sú menovaní na 4-ročné obdobie. Položila 

otázku ohľadne zabezpečenia tajného hlasovania a neobmedzenia hlasovacieho práva 

online prítomnej členke AS FM UK. 

• doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD. – informoval, že voľba členov VR FM UK 

bude striktne v zmysle zákona. 

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – VR FM UK má aktuálne 38 členov (26 

interných/12 externých), pričom informovala, že VR FM UK rieši zásadné a dôležité 

otázky FM UK. 

• Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – v reakcii na poznámku p. prorektorky, RNDr. 

Zuzany Kovačičovej, PhD., opravil, že zvolení noví členovia budú mať mandát podľa 

ustanovení zákona, teda do 7.6.2025. 

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – položila otázku ohľadom zefektívnenia novej VR 

FM UK, rovnako sa dopytovala na nové zloženie VR FM UK, tzn. na kandidátov na 

členov VR FM UK.  

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – zloženie novej VR FM UK bude užšie a budú ho 

tvoriť vybraní doterajší členovia VR. 

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. –  navrhla presunúť 2 doplnené body na 

mimoriadne zasadnutie AS FM UK. 

• RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. – pri návrhu externých členov sa dopytovala, či 

dekan FM UK nezvažoval aj členov zo zahraničia, práve v kontexte zvyšovania 

kvality.  

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – doplnil, že kľúčovými sú práve externí členovia 

VR FM UK a podľa ich počtu sa dopĺňajú interní členovia. Pričom doplnil, že nové 

zloženie VR FM UK je vlastne zredukovanie počtu starých členov VR FM UK. 

O členoch VR zo zahraničia pravdaže uvažuje. 

• PhDr. Lukáš Copuš, PhD. – dopytoval sa na dôsledky zrušenia VR FM UK a voľby 

nových členov VR FM UK v kontexte jeho plánovanej habilitačnej prednášky 

(9.6.2021). 

• PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA – poukázal na možný konflikt záujmov predsedníčky 

AS FM UK, ak žiada o presun bodu na mimoriadne zasadnutie AS FM UK, keďže je 

členkou aj starej VR FM UK. 

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – informovala, že na poslednom zasadnutí 

rozšíreného vedenia FM UK, dňa 31.5.2021, sa prerokovával program zasadnutia AS 

FM UK a doplnené body programu nastolené neboli. Dekan FM UK požiadal 

o rozšírenie programu v piatok (4.6.2021) popoludní mailom. 

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – bod bol súčasťou rokovania niekoľkých minulých 

zasadnutí vedenia. V prípade, ak akademický senát nebude mať vôľu tieto body 

prerokovať, on ich už na ďalšie zasadnutie nepredloží. 



 

 

• doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD. – informoval, že pri schválení programu 

členovia a členky schválili, že o tomto bode sa bude rokovať. Doplnil, že dekan FM 

UK nemá zo zákona povinnosť odôvodňovať svoje rozhodnutia. 

• prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. – súhlasila, že v zmysle zvyšovania kvality je 

nutné zefektívniť činnosť VR FM UK. 

• Mgr. Katarína Rentková, PhD.  – podotkla, že z predkladaného bodu je snahou dekana 

FM UK zefektívniť činnosť VR FM UK. 

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – podstatou kvalitnej FM UK, je efektívna činnosť 

VR. Zároveň je zámer posilniť činnosť odborovej komisie, ktorá je v súčasnosti 

zahltená posudzovaním kvality predložených dizertačných prác, o členov VR, ktorí 

v jej novom zložení nebudú pokračovať.  

• doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD. – v zmysle zabezpečenia tajného hlasovania, 

bude umožnené tajné online hlasovanie. Bude vytvorený hlasovací lístok, pri každom 

členovi je možnosť rozhodnúť o odvolaní, teda je možné vyjadriť súhlas s odvolaním, 

resp. nesúhlas. Hlasovací lístok bude obsahovať 37 mien, pretože 38.členom VR FM 

UK je dekan FM UK. Pri online hlasovaní má možnosť každý člen AS FM UK 

vyjadriť svoj súhlas. 

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – s ohľadom na pokročilý čas zasadnutia, podala 

procedurálny návrh – aby členovia AS FM UK vyjadrili súhlas s pokračovaním 

schvaľovania prejednávaných bodov a online priebehu hlasovania.  

 

Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

12 3 0 

 

Uznesenie č. 28/2021:  

AS FM UK schválil pokračovanie zasadnutia v prejednávaných bodoch a online priebeh 

hlasovania o odvolávaní členov a členiek VR FM UK. 

 

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – požiadala predsedu volebnej komisie 

o vysvetlenie priebehu voľby so zabezpečením tajnej formy hlasovania aj pre členku 

AS FM UK prítomnú online. 

• doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD. – ako predseda volebnej komisie informoval, 

že hlasovacie lístky pre online hlasovanie pripraví s PhDr. Petrom Veselým, PhD., 

MBA, na jeho počítači, keďže on sám aktuálne pri sebe počítač nemá. Hlasovanie 

prebehne využitím nástroja ADOODLE.org, ktorý sa využíva v rámci FM UK na 

účely tajného hlasovania. Informoval členov a členky AS FM UK, že postupne 

dostanú e-mailom link na hlasovanie za odvolanie každého člena/členky VR FM UK.  

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – upozornila, že PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA 

nie je členom volebnej komisie a vyzvala členov volebnej komisie, aby tajné 

hlasovanie pripravili.  

• doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD. – informoval členov a členky AS FM UK, že 

na fakultný mail im príde link na online hlasovanie, pričom čas na vyplnenie 

hlasovacieho lístka je nastavený na 16:56 – 17:10.  

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – po obdržaní hlasovacieho lístka informovala 

členov volebnej komisie, že na danom hlasovacom lístku chýba možnosť „zdržal sa 

hlasovania“, ktorú prezenčná forma hlasovania umožňuje. Vyzvala následne volebnú 

komisiu na nápravu.  

• doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD. – oproti pôvodne zvolenej forme hlasovania 

prostredníctvom jedného hlasovacieho lístka, upovedomil členov AS FM UK, že 



 

 

volebná komisia pripraví individuálny hlasovací lístok o každom členovi VR FM UK, 

teda obdržia formou mailov 37 hlasovacích lístkov.  

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – počas priebehu hlasovania informovala predsedu 

volebnej komisie, že jeden hlasovací lístok opäť nemá možnosť „zdržal sa 

hlasovania“, čiže túto voľbu bude nutné zopakovať a zároveň upozornila na chýbajúci 

hlasovací lístok k jednému členovi VR FM UK. 

• Obe námietky boli akceptované, volebná komisia vystavila v týchto 2 prípadoch nové 

hlasovacie lístky. 

 

Doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. po ukončení diskusie a uzatvorení online hlasovania 

požiadala volebnú komisiu o oznámenie výsledkov tajného hlasovania. 

Doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD. z pozície predsedu volebnej komisie ohlásil výsledky 

tajného hlasovania vo veci schválenia odvolania členov vedeckej rady fakulty, overené 

volebnou komisiou. Konštatoval, že AS FM UK v tajnom hlasovaní schválil odvolanie 

všetkých členov VR FM UK.  

 
MENO ODOVZDANÝCH 

LÍSTKOV 

ZA PROTI ZDRŽAL 

SA 

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD. 12 11 0 1 

prof. Dipl. Ing. Natalia Kryvinska, Dr. Techn. 13 13 0 0 

prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD. 13 12 1 0 

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. 11 10 0 1 

prof. Ing. Jozef Papula, PhD. 12 12 0 0 

prof. Ing. Anna Pilková, PhD. 12 12 0 0 

prof. Ing. Ján Rudy, PhD. 11 11 0 0 

prof. Ing. RNDr. Ľudomír Šlahor, PhD. 12 12 0 0 

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. 13 13 0 0 

prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. 9 9 0 0 

doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD. 13 13 0 0 

doc. Ing. Milan Fekete, PhD. 13 13 0 0 

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. 13 13 0 0 

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 13 13 0 0 

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. 12 12 0 0 

doc. Ing. Jaroslava Kniežová, PhD. 13 13 0 0 

doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD. 11 11 0 0 

doc. Ing. Ján Papula, PhD. 11 11 0 0 

doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD. 12 12 0 0 

doc. PhDr. René Pawera, PhD. 10 10 0 0 

doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD. 9 9 0 0 

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. 11 11 0 0 

doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD. 13 13 0 0 

doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD. 13 13 0 0 

Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.  13 13 0 0 

prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD. 12 12 0 0 

prof. Ing. Peter Plavčan, PhD. 13 13 0 0 

prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D. 13 13 0 0 

prof. Ing. Viera Marková, PhD. 13 13 0 0 

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. 13 13 0 0 

doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš Ph.D. 11 11 0 0 

doc. PhDr. Miroslav Škoda, PhD.  12 12 0 0 

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. 12 12 0 0 

Ing. Elena Kohútiková, PhD. 13 13 0 0 

Mgr. Martin Šuster, PhD. 13 13 0 0 

RNDr. Viliam Čík 13 13 0 0 

Ing. Peter Weber 12 12 0 0 

 



 

 

 

Uznesenie č. 29/2021:  

AS FM UK schvaľuje podľa ustanovenia § 27 odsek 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

návrh dekana FM UK prof. RNDr. Michala Greguša, PhD. na odvolanie členov vedeckej 

rady fakulty, menovite: prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD., prof. Dipl. Ing. Natalia Kryvinska, 

Dr. Techn. prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD., prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD., prof. 

Ing. Jozef Papula, PhD., prof. Ing. Anna Pilková, PhD., prof. Ing. Ján Rudy, PhD., prof. Ing. 

RNDr. Ľudomír Šlahor, PhD., prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD., prof. RNDr. Darina 

Saxunová, PhD., doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD., doc. Ing. Milan Fekete, PhD., doc. 

RNDr. Michal Greguš, PhD., doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD., doc. Ing. Jana 

Kajanová, PhD., doc. Ing. Jaroslava Kniežová, PhD., doc. Ing. Gabriela Pajtinková 

Bartáková, PhD., doc. Ing. Ján Papula, PhD., doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD., doc. PhDr. 

René Pawera, PhD., doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD., doc. PhDr. Paulína Stachová, 

PhD., doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD., doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD., Mgr. Lucia 

Vilčeková, PhD., prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD., prof. Ing. Peter Plavčan, PhD., prof. 

Ing. Róbert Štefko, Ph.D., prof. Ing. Viera Marková, PhD., doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, 

PhD., doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš Ph.D., doc. PhDr. Miroslav Škoda, PhD., doc. Ing. 

Monika Zatrochová, PhD., Ing. Elena Kohútiková, PhD., Mgr. Martin Šuster, PhD., RNDr. 

Viliam Čík, Ing. Peter Weber. 

 

K bodu č.11 Voľba a schválenie členov Vedeckej rady FM UK (predkladá dekan) 

 

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

RNDr. Michala Greguša, PhD. (dekana FM UK), aby oboznámil členov AS FM UK 

s navrhovanými členmi a členkami novej VR FM UK. Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

informoval členov a členky AS FM UK, že navrhovanými členmi sú: 

– za interných členov navrhuje vedenie FM UK, zastúpené prodekanmi, a vedúcich katedier, 

s ponechaním voľného miesta na doplnenie VR po zaplnení pozície vedúceho katedry 

manažmentu. Menovite boli navrhnutí: doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD., doc. Ing. 

Jana Kajanová, PhD., doc. Ing. Ján Papula, PhD., prof. Ing. Anna Pilková, PhD., prof. Mgr. 

Peter Štarchoň, PhD., doc. PhDr. René Pawera, PhD., Mgr. Lucia Vilčeková, PhD., doc. 

RNDr. Mária Bohdalová, PhD., prof. Dipl. Ing. Natalia Kryvinska, Dr. Techn., doc. PhDr. 

JUDr. Tomáš Peráček, PhD. 

- za externých členov: prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D., Mgr. Martin Šuster, PhD., prof. Ing. 

Viera Marková, PhD., RNDr. Viliam Čík, Ing. Elena Kohútiková, PhD. 

Mená navrhovaných kandidátov pán dekan napísal na tabuľu. Uviedol, že keďže všetci 

navrhovaní členova VR FM UK už boli členmi starej VR FM UK, má za to, že informácie 

o nich sú dostupné a členovia AS FM UK vedia o návrhoch rozhodnúť bez ďalších 

podkladov.  

Predsedníčka AS FM UK poďakovala za priblíženie bodu a otvorila diskusiu. Do diskusie sa 

zapojili: 

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – požiadala predkladateľa návrhu o vysvetlenie 

prečo v navrhnutom zozname kandidátov chýba meno prodekana pre vedu, výskum a 

doktorandské štúdium, doc. PhDr. Mariána Holienku, PhD., ktorý by podľa 

deklarovanej snahy vytvoriť vedeckú radu z prodekanov a vedúcich katedier nemal 

chýbať. Zároveň sa v tomto kontexte opýtala na dôvod zaradenia doc. PhDr. JUDr. 

Tomáša Peráčka, PhD. 

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – uviedol, že v prípade prodekana pre vedu, 

výskum a doktorandské štúdium AS FM UK na svojom zasadnutí v novembri 2020 



 

 

neschválil jeho návrh na člena VR FM UK. Preto ho do novej VR nenominoval. 

V prípade doc. Peráčka uviedol, že VR potrebuje mať tajomníka, napr. na zapisovanie 

zápisníc a bude výborné, keď tam bude aj právnik. 

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – podotkla, že v zozname navrhnutých členov je 

prodekanka pre legislatívu doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD., ktorá je 

právnička. 

 

 

Doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. po ukončení diskusie požiadala volebnú komisiu o  

distribúciu volebných lístkov v tomto bode hlasovania.  

Doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD., predseda volebnej komisie, oboznámil členky 

a členov AS FM UK s priebehom tajného hlasovania v tomto bode. Hlasovanie prebehlo 

opätovne online, využitím nástroja ADOODLE.org.  

Po ukončení hlasovania, predseda volebnej komisie doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD. 

oznámil výsledky tajného hlasovania vo veci schválenia vymenovania členov vedeckej rady 

FM UK.  

 
MENO ODOVZDANÝCH 

LÍSTKOV 

ZA PROTI ZDRŽAL 

SA 

prof. Dipl. Ing. Natalia Kryvinska, Dr. Techn. 10 10 0 0 

prof. Ing. Anna Pilková, PhD. 13 12 1 0 

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. 13 4 7 2 

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 13 13 0 0 

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. 13 11 2 0 

doc. Ing. Ján Papula, PhD. 13 13 0 0 

doc. PhDr. René Pawera, PhD. 13 11 0 2 

doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD. 13 13 0 0 

doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD. 15 10 4 1 

Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.  13 12 1 0 

prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D. 13 12 1 0 

prof. Ing. Viera Marková, PhD. 13 13 0 0 

Ing. Elena Kohútiková, PhD. 13 6 7 0 

Mgr. Martin Šuster, PhD. 13 3 10 0 

RNDr. Viliam Čík 13 13 0 0 

 

 

Uznesenie č. 30/2021:  

AS FM UK schvaľuje podľa ustanovenia § 27 odsek 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

návrh dekana FM UK prof. RNDr. Michala Greguša, PhD. na vymenovanie členov vedeckej 

rady fakulty: prof. Dipl. Ing. Natalia Kryvinska, Dr. Techn., prof. Ing. Anna Pilková, PhD., 

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD., doc. Ing. Jana Kajanová, PhD., doc. Ing. Ján 

Papula, PhD., doc. PhDr. René Pawera, PhD., doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD., doc. 

PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD., Mgr. Lucia Vilčeková, PhD., prof. Ing. Róbert Štefko, 

Ph.D., prof. Ing. Viera Marková, PhD., RNDr. Viliam Čík, za členov Vedeckej rady  FM UK 

na funkčné obdobie od 8.6. 2021 do 7.6.2025. 

 

AS FM UK neschvaľuje podľa ustanovenia § 27 odsek 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

návrh dekana FM UK prof. RNDr. Michala Greguša, PhD. na vymenovanie prof. Mgr. Petra 

Štarchoňa, PhD., Ing. Elenu Kohútikovú, PhD. a Mgr. Martina Šustera, PhD. za členov 

Vedeckej rady FM UK na funkčné obdobie od 8.6. 2021 do 7.6.2025.. 

 



 

 

V dôsledku nezvolenia dvoch navrhnutých externých kandidátov na členov vo VR FM UK, 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. skonštatoval, že je potrebné pre sfunkčnenie vedeckej rady 

doplniť aspoň jedného externého člena (podmienka vyplývajúca zo Zákona o VŠ, ako aj 

Štatútu FM UK: Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov vedeckej rady fakulty 

tvoria osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce verejnej vysokej školy, ktorej je fakulta 

súčasťou.). V tejto súvislosti navrhol na opätovnú voľbu Ing. Elenu Kohútikovú, PhD.  

• Mgr. Katarína Rentková, PhD. – položila otázku, či je možno opakovane hlasovať 

o tej istej osobe v priebehu 1 hlasovania.  

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – vyjadrila obavu, že takýmto návrhom vzniká 

precedens, kedy pred krátkym časom pán dekan odôvodnil nezaradenie prodekana pre 

vedu, výskum a doktorandské štúdium medzi kandidátov na navrhované členstvo vo 

vedeckej rade, jeho neschválením AS FM UK v novembri 2020, a v tomto prípade, 

hneď po prebehnutí hlasovania navrhuje na opätovné schvaľovanie neschválenú 

kandidátku.  

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – obhájil svoj návrh možným nepochopením 

členiek a členov akademického senátu pri odovzdávaní hlasov v online hlasovaní. 

• doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. – vyjadrila rozhorčenie nad takýmto 

konštatovaním, keď členky a členovia senátu v rámci zasadnutia hlasovali spolu v 52 

tajných hlasovaniach a preto nemožno o výsledkoch hlasovania pochybovať v zmysle 

možného pochybenia v rámci jedného hlasovania. 

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – uznal prednesené argumenty a navrhol AS FM 

UK schváliť vymenovanie doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD. za členku VR FM UK.  

 

Volebná komisia, s predsedom doc. PhDr. JUDr. Tomášom Peráčekom, PhD. pripravila pre 

toto tajné hlasovanie hlasovací lístok, ktorý členom a členkám AS FM UK rozposlala mailom. 

Po ukončení času na hlasovanie, predseda volebnej komisie, doc. PhDr. JUDr. Tomáš 

Peráček, PhD. vyhlásil výsledky volieb a informoval členov a členky AS FM UK o zvolení 

doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD. za členku VR FM UK.  

 
MENO ODOVZDANÝCH 

LÍSTKOV 

ZA PROTI ZDRŽAL 

SA 

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. 15 11 1 3 

 

Uznesenie č. 31/2021:  

AS FM UK schvaľuje podľa ustanovenia § 27 odsek 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

návrh dekana FM UK prof. RNDr. Michala Greguša, PhD. na vymenovanie členov vedeckej 

rady fakulty doc. Mgr. Dagmar Cagáňovú, PhD. za členku Vedeckej rady  FM UK na funkčné 

obdobie od 8.6. 2021 do 7.6.2025. 

 

Vzhľadom na už 6,5 hodinové prebiehajúce rokovanie a zostávajúce nahlásené body do bodu 

Rôzne, predsedníčka AS FM UK predložila procedurálny návrh, aby sa ostávajúce body 

prejednali na mimoriadnom zasadnutí AS FM UK, a to v piatok 11.6.2021 o 8:00 formou 

online zasadnutia prostredníctvom MS Teams.  

 

Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

13 0 0 

V tom čase 2 neprítomní (prof. Saxunová, doc. Pawera) členovia AS FM UK nehlasovali.  

 

Uznesenie č. 32/2021:  



 

 

AS FM UK schválil odloženie rokovania ostatných bodov na mimoriadne zasadnutie AS FM 

UK, v piatok 11.6.2021 o 8:00 formou online. 

 

 

Predsedníčka AS FM UK členom AS FM UK poďakovala za účasť a súčinnosť na zasadnutí 

AS FM UK, rovnako poďakovala za účasť vedeniu FM UK, ako aj prítomným hosťom 

a ukončila zasadnutie AS FM UK s tým, že bude pokračovať na mimoriadnom zasadnutí AS 

FM UK v piatok, 11.6.2021 o 8:00.  

 

V Bratislave, 7.6.2021   

 

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

Mgr. Katarína Rentková, PhD.  

 

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

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. 

                           predsedníčka AS FM UK 


