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Zápisnica č. 6/2022 

 

zo zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu 
(ďalej len „AS FM UK“), konaného dňa 14. novembra 2022 (pondelok) o 12:30 hod. prezenčne 
v zasadačke dekana (miestnosť č.14 na 4.poschodí).   
 
Zúčastnení:  
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. 
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. 
doc. Mgr. Lucia Kohnová, PhD.  
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. 
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD. 
doc. Ing. Ľubomíra Strážovská, PhD.    
Mgr. František Olšavský, PhD. 
Mgr. Katarína Rentková, PhD. 
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD. (od 12:40) 
Natália Kuklová 
Bc. Lenka Lehocká 
Bc. Sabina Rýzková 
Bc. Miroslava Zelizňáková 
 
Hostia:  
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.  
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. 
doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.  
doc. PhDr. René Pawera, PhD.  
doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD.  
 
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, dekana, členov a členky vedenia FM UK a hostí zasadnutia 
privítala na zasadnutí AS FM UK. Následne informovala členov a členky AS FM UK, že prebehli 
doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS FM UK, a privítala zvolenú do 
zamestnaneckej časti AS FM UK, doc. Ing. Ľubomíru Strážovskú, PhD., a zvolenú do študentskej 
časti AS FM UK, Bc. Sabinu Rýzkovú. Následne, za celý AS FM UK, poďakovala za dlhoročné členstvo 
vo fakultnom senáte, doc. PhDr. Renému Pawerovi, PhD. Informovala, že niekoľko členov a členiek 
vopred ospravedlnilo svoju neprítomnosť, a to doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. a Bc. Kristína 
Mravcová, Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD. príde s miernym zdržaním.  Doc. PhDr. Paulína 
Mihaľová, PhD. skonštatovala, že AS FM UK je uznášaniaschopný. Následne informovala členov, 
členky AS FM UK, ale aj hostí o programe zasadnutia.  
 



 

 

 

www.uniba.sk 

  

Hlasovanie: 
ZA PROTI ZDRŽAL SA 

12 0 0 

 
Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 
2.  Schvaľovanie: Návrh výšky školného a vybraných poplatkov za štúdium v akademickom 

roku 2023/2024 (predkladá dekan, v.z. prodekankou pre štúdium) 
3. Informácie z AS UK (informuje predsedníčka AS FM UK) 
4. Rôzne 
5. Záver 

 
Uznesenie č.19/2022 
Akademický senát FM UK schválil program zasadnutia. 

12.40 Zasadnutia AS FM UK sa zúčastňuje Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD. 
 
K bodu č.2 Schvaľovanie: Návrh výšky školného a vybraných poplatkov za štúdium v 
akademickom roku 2023/2024 (predkladá dekan, v.z. prodekankou pre štúdium) 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. požiadala dekana FM UK, prof. RNDr. 
Michala Greguša, PhD., aby prítomným členkám a členom AS FM UK priblížil obsah prejednávaného 
bodu, tzn. Návrhu výšky školného a vybraných poplatkov za štúdium v akademickom roku 
2023/2024. Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. poďakoval za slovo a objasnil zásadné zmeny, ktoré boli 
v návrhu vykonané, oproti minulému roku. Dôležitá zmena nastala pri poplatku školného pri 
denných študentoch v prípade prekročenia štandardnej dĺžky štúdia, kedy sa výška školného bude 
vypočítavať ako alikvotná čiastka  podľa počtu prenesených kreditov.  
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. poďakovala za objasnenie a následne 
otvorila diskusiu. Do diskusie sa zapojili: 

• Mgr. František Olšavský, PhD. – položil otázku ohľadne zadefinovania doktorandského 
štúdia v dennej a externej forme, ktoré je ponúkané v anglickom jazyku.  

• prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. – položila otázku, či je možné, pre denných študentov 
absolvujúcich štúdium v slovenskom jazyku, aby absolvovali vybraný predmet v anglickom 
jazyku a teda si doplatili, tento predmet, v kontexte prepočtu alikvotnej čiastky.   

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. a doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD. – spoločne vysvetlili 
zadefinovanie doktorandského štúdia. Čo sa doplatenia alikvotnej čiastky za absolvovaný 
predmet v cudzom jazyku týka, študenti na dennom štúdiu poskytovanom v slovenskom 
jazyku nemôžu za štúdium platiť, iba pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia platia školné. 
Predmety ponúkané na študijnom programe v anglickom jazyku sú ponúkané iba 
študentom, ktorí platia školné za študijný program v anglickom jazyku.   

• doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD. – položil otázku vzhľadom na nárast výšky školného 
na externom štúdiu. 

• doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD. – objasnila, že celková výška školného sa nezmenila, 
ale celková výška bola prepočítaná na 3 roky štúdia, z pôvodných 4, keďže Bc. Štúdium 
v externej forme bude trvať 3 roky a magisterské 2, tzn. rovnako ako na dennej forme štúdia.  

• Mgr. František Olšavský, PhD. – informoval sa, či je niekde definovaná možnosť požiadania 
o odpustenie, príp. zníženie školných poplatkov.  

• doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD. – podala vysvetlenie, že smernica rektora Univerzity 
Komenského v Bratislave vymedzuje spôsob a postup pri žiadosti o odpustenie/zníženie 
školných poplatkov.  
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Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

13 0 0 

 
Uznesenie č.20/2022 
Akademický senát FM UK schválil návrh výšky školného a vybraných poplatkov za štúdium v 
akademickom roku 2023/2024. 
 

13.05 zo zasadnutia odišla prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. 
 
K bodu č.3 Informácie z AS UK (informuje predsedníčka AS FM UK) 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. informovala členov a členky AS FM UK 
o priebehu schvaľovania členov Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave, počas ktorého 
Akademický senát UK schvaľoval 8 členov. Druhá polovica členov bude pozostávať z nominantov 
ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, teda bývalého ministra, p. Mgr. Branislava Gröhlinga. 
Vypočutie kandidátov na členov správnej rady prebehlo na 2krát, z dôvodu, že prvého termínu 
vypočutia sa z relevantných dôvodov nezúčastnili všetci kandidáti. Rovnako informovala, že návrh 
Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave je možné pripomienkovať. Pripomienky je možné zaslať 
prodekanke pre legislatívu, doc. JUDr. PhDr. Kataríne Gubíniovej, PhD. do pondelka. Následne 
otvorila diskusiu. Do diskusie sa zapojili: 

• doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD. – vyjadril sa, že v prípade návrhu Štatútu UK ide 
o štandardne pripravený dokument, ktorý je, podľa neho v poriadku, a dôležité bude 
následné kreovanie orgánov na úrovni fakúlt.  

 

K bodu č.4 Rôzne 

Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. otvorila diskusiu k bodu „Rôzne“. Do 
diskusie sa zapojili: 

• prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. – informoval o zložení Disciplinárnej komisie FM UK, 
vzhľadom na to, že prof. RNDr. Michalovi Gregušovi, PhD. (dekan FM UK) bolo doručené 
vzdanie sa členstva v Disciplinárnej komisii od jednej zástupkyne študentov. Uvoľnené 
miesto zástupcu študentov je nutné doplniť. Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. navrhuje 
doplniť Bc. Lenku Lehockú, členku študentskej časti AS FM UK. S daným návrhom študentka 
súhlasila.  
 

 
Hlasovanie: 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

13 0 0 

 
 
Uznesenie č.21/2022 
Akademický senát FM UK schválil návrh Bc. Lenky Lehockej za členku Disciplinárnej komisie FM UK.  
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• Bc. Miroslava Zelizňáková – informovala o výsledkoch študentskej ankety, z ktorej vyplynulo 
niekoľko zistení – študenti vnímajú negatívne slabú ponuku výberových predmetov, zrušenie 
výberových predmetov (jazykov), presun anglického jazyka do letného semestra a pod. 
Študenti by uvítali viac predmetov v anglickom jazyku, ako aj širšiu ponuku predmetov 
z oblasti marketingu, či financií.  

o prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – neodporúča sa, aby si prváci zapisovali výberové 
predmety z vyšších ročníkov. K ponuke predmetov cudzích jazykov doplnil, že 
absolvoval rokovanie so španielskym veľvyslanectvom, ktoré bolo požiadané 
o zabezpečenie lektorov.  

o doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD. – študenti a študentky majú možnosť, pokiaľ sa 
im predmet zmestí do rozvrhu, absolvovať voliteľný predmet, teda si ho zapísať, 
z ktorejkoľvek fakulty UK.  

o Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD. – vníma pozitívnu reakciu zástupcov firiem, ktoré 
prejavili záujem participovať na výučbe bez nároku na honorár.  

o Bc. Miroslava Zelizňáková – dopytovala sa ohľadne prebiehajúcej online výučby aj 
počas tohto semestra.  

o prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – podal vysvetlenie ohľadne rekonštrukcie budovy 
tzv. „kocky“ vo dvore a teda aktuálneho nedostatku výučbových miestností, ale aj 
možnosti rokovania s Farmaceutickou fakultou UK ohľadom auly. 
 

• Mgr. Katarína Rentková, PhD. – dopytovala sa o možnosti sprístupniť toalety na 4. poschodí, 
keďže na 4. poschodí je po rekonštrukcii najviac výučbových miestností, tzn. 4. poschodie 
predstavuje miesto najväčšej koncentrácie študentov a študentiek. Sama zažila situáciu, 
kedy študentke na výučbe prišlo nevoľno a bolo by nebezpečné, aby na toaletu išla po 
schodoch o poschodie nižšie.   

o prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – pokiaľ je vôľa AS FM UK o sprístupnenie toaliet, 
pokúsi sa tento problém riešiť.  
 

• doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD. – informoval členov a členky AS FM UK, najmä študentskú 
časť AS FM UK, že výučba v letnom semestri na programe Medzinárodný manažment bude 
na tzv. Nemeckom programe prebiehať štandardne.  

o doc. Ing. Ľubomíra Strážovská, PhD.  – verejne pochválila študentov a študentky 
1.ročníka Bc. stupňa štúdia na programe – Medzinárodný manažment, Nemecký 
program.  

 

• prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – zhrnul svoje pôsobenie vo funkcii dekana FM UK 
a zdôraznil, že pred 4 rokmi jasne deklaroval svoju snahu pripraviť nových mladých ľudí, 
vytvoriť mladý dynamický tím, ktorý bude viesť FM UK z pozície prodekanov a prodekaniek, 
ale aj vedúcich katedier, a je rád, že sa mu to podarilo.  

K bodu č.5 Záver 
 
Predsedníčka AS FM UK, doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. poďakovala všetkým, ktorí sa do 
diskusie zapojili. Členov a členky AS FM UK informovala, že v stredu, 16.11.2022 o 10:20 sa koná 
volebné zasadnutie AS FM UK. Členom a členkám AS FM UK sa poďakovala za účasť na zasadnutí, 
rovnako sa poďakovala za účasť zástupcom vedenia FM UK a zúčastneným hosťom a zasadnutie AS 
FM UK ukončila. 

 

V Bratislave, 14.11.2022   
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Zapísala:  ................................................ 

Mgr. Katarína Rentková, PhD.  

 

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

doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. 

                            predsedníčka AS FM UK 


