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Zápisnica č. 1/2015
z mimoriadneho rokovania Akademického senátu Fakulty managementu UK v Bratislave,
ktoré sa konalo dňa 2. marca 2015 o 12:30 hod. v zasadačke dekana, miestnosť 14., IV.
poschodie.
Prítomní: 11
Ospravedlnení: 4
Hostia: 8
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie prodekanov FMUK na nasledujúce funkčné obdobie. Dekan fakulty prof.
RNDr. Jozef Komorník, DrSc. navrhuje do funkcií prodekanov:
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc.
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. Ing. Gabriela Pajtinková, PhD.
doc. Ing. Anna Pilková, PhD, MBA
doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.
doc. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

3. Kritéria na prijímanie uchádzačov na doktorandské štúdium na FMUK v Bratislave
4. Informácie z AS UK
5. Rôzne

Priebeh rokovania:
1. Otvorenie
Rokovanie AS FM UK otvorila doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc., predsedníčka
Akademického senátu FM UK. Konštatovala, že AS je uznášaniaschopný. Privítala všetkých
zúčastnených a oboznámila ich s programom zasadnutia. Privítala tiež hostí, zvlášť dekana
fakulty, ktorému začalo v predchádzajúci deň, 1.3.2015 plynúť nové funkčné obdobie.
Následne dekan prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. oboznámil senát s tým, že doterajšia
prodekanka fakulty pre legislatívnu oblasť, PR a IT RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. získala
funkciu prorektorky. Pri tejto príležitosti jej dekan odovzdal kyticu a poďakoval za jej
doterajšiu činnosť pre fakultu a zaželal veľa ďalších úspechov na rektoráte UK.

Uznesenie:
AS FM UK schválil navrhnutý program zasadnutia.
Hlasovanie:
Za:
11
Proti:
0
Zdržalo sa: 0
2. Schválenie prodekanov FMUK na nasledujúce funkčné obdobie.
Dekan fakulty prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. navrhuje do funkcií prodekanov:
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc.
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. Ing. Gabriela Pajtinková, PhD.
doc. Ing. Anna Pilková, PhD, MBA
doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.
doc. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

Dekan fakulty prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. uviedol, že vzhľadom na to, že doterajšia
prodekanka fakulty RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. získala miesto prorektorky UK, sa
uvoľnila jedna prodekanská pozícia. Dekan fakulty sa rozhodol pre rozdelenie funkcií
prodekanov pre vedu a samostatné manažovanie študijných záležitostí.
Na opätovné zvolenie navrhol dekan FM UK nasledujúcich prodekanov:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – prodekan pre medzinárodné vzťahy
doc. Ing. Gabriela Pajtinková, PhD. – prodekanka pre externé štúdium
doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD. – prodekanka pre doktorandské štúdium
doc. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. – prodekan pre denné štúdium
Prerozdelenie kompetencií prodekanov navrhol nasledovne:
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD. – ktorá by v ďalšom funkčnom období mala byť
zodpovedná pre kvalifikačný rast a manažovanie činnosti vedeckej rady fakulty ,
a novo navrhovaná prodekanka doc. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA, ktorá by mala byť
zodpovedná za oblasť vedy a výskumu na fakulte.
Dekan svoj návrh odôvodnil tým, že sa naša fakulta nenachádza v top trojke na Slovensku ,čo
sa týka hodnotenia vedy a výskumu a preto je potrebné dať jej nový impulz.
Voľba prodekanov na nové funkčné obdobie sa uskutočnila tajným hlasovaním.
Dekan v neformálnej diskusii počas volieb informoval o vedeckom parku na UK.
Uznesenie:
AS FM UK schválil návrhy prodekanov FM UK na nasledujúce funkčné obdobie
s nasledujúcim výsledkom:

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc.
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. Ing. Gabriela Pajtinková, PhD.
doc. Ing. Anna Pilková, PhD, MBA
doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.

Za/ Proti / Neplatný
9/
1/
1
9/
0/
2
9/
0/
2
8/
1/
2
8/
1/
2

doc. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

9/

0/

2

Doterajšie prodekanské zmluvy majú rôzne ukončenia, preto každému novo zvolenému
prodekanovi/prodekanke musí byť zmluva vystavená tak, aby začala od nasledujúceho dňa po
ukončení doterajšej funkcie.
3. Kritériá na prijímanie uchádzačov na doktorandské štúdium na FMUK v
Bratislave
Prodekanka doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD. informovala o kritériách na prijímanie
uchádzačov na doktorandské štúdium v akademickom roku 2015/2016 na Fakultu
managementu UK v Bratislave.
Bývalá prodekanka pre legislatívnu oblasť, PR a IT RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
upozornila, že schválené hodnotenie dizertačnej skúšky ešte stále nie je platné, keďže nebolo
zaregistrované veľkým senátom UK. Uznesenie – túto zmenu študijného poriadku na FM
UK – musí schváliť Senát UK. Je známe, že fakulty predkladajú dodatky k študijnému
poriadku, o ktorých sa na veľkom senáte UK následne hlasuje.
Uznesenie:
1. AS FM UK schválil Kritériá na prijímanie uchádzačov na doktorandské štúdium v
akademickom roku 2015/2016 na Fakultu managementu UK v Bratislave.
Hlasovanie:
Za:
11
Proti:
0
Zdržalo sa: 0
.
4. Informácie z AS UK
Predsedníčka AS FMUK informovala členov senátu o tom, že bola inštalovaná nová Vedecká
rada UK. V nasledujúcej diskusii odznelo viacero informácií týkajúcich sa pripravovaného
univerzitného vedeckého parku.
Predsedníčka AS FMUK ďalej informovala, že sa zúčastňuje za PAS UK v komisii pre
verejné obstarávanie infraštruktúry UVP UK.
Na ostatnom zasadnutí AS UK sa rokovalo o 28 bodoch programu, boli schválené zásady
volieb do AS. Nový vysokoškolský zákon do volieb nebude, je však potrebné upraviť Štatút
FMUK. Začiatkom októbra 2015 budú voľby do fakultného senátu a aj voľby do AS UK.
Predsedníčka v tejto súvislosti upozornila, že fakultný senát nebude mať kompletnú a teda
funkčnú volebnú komisiu, keďže jej člen RNDr. Michal Greguš, PhD. avizoval, že vo
volebnej komisii končí, pričom aj členka komisie za študentskú časť senátu Lýdia Selecká je
v poslednom ročníku štúdia. So žiadosťou o prípravu volebného poriadku sa predsedníčka
senátu obrátila na jeho členku prof. JUDr. Danielu Nováčkovú, PhD.
5. Rôzne
Členka senátu doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD. poukázala v diskusii na to, že rozvrh
fakulty sa robí komplikovane a z roka na rok je jeho výsledná podoba horšia, spojená
s viacerými problémami. Vyjadrila názor, že že celá príprava rozvrhu si vyžaduje jednotné

zásady, platné pre všetkých vyučujúcich, ktoré by prihliadali na didaktické zásady
vysokoškolskej výučby.
Tento názor rozprúdil následnú diskusiu, do ktorej sa zapojili:
- doc. PhDr. Peter Štarchoň, PhD., t.č. zodpovedný za realizáciu rozvrhu, ponúkol, že sa
veľmi rád zastrešenia tvorby rozvrhu vzdá, pokiaľ sa toho ujme dobrovoľne niekto iný;
- prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. poukázala na to, že povinné štátnicové predmety sa
často vyučujú vo dvore „v kocke“, pričom v hlavnej budove sa vyučujú niektoré neštátnicové
predmety;
- RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. navrhla, že každá katedra by mala mať rozvrhovú
komisiu, ktorá by poznala výkonové nároky, čo na ktoré predmety je treba (napr. čo sa týka
výučby v počítačových učebniach ohľadom softwarového vybavenia, počtu študentov na tam
vyučované predmety a pod.). Upozornila, že pri poslednej tvorbe rozvrhu prišli také
podkladové tabuľky, do ktorých nebolo kam takéto špecifiká výučby napísať;
- doc. Ing. Anna Pilková, PhD. MBA odľahčila diskusiu tým, že poukázala na to, že na
fakulte sú oveľa väčšie problémy ako tvorba rozvrhu a tak si nerobme navzájom zle
a spolupracujme. Ako príklad uviedla, že na jej katedre (KSP) sa snažia byť všetci adaptívni;
- doc. PhDr. Peter Štarchoň, PhD. následne poukázal na to, že sa každému pri tvorbe rozvrhu
snažia vyjsť v ústrety, a v tom je vlastne problém. Na iných fakultách sa urobí rozvrh 2
mesiace dopredu a reklamácie sa neberú do úvahy... Existujú aj softwarové riešenia na tvorbu
rozvrhu, avšak žiadne takéto riešenie nezohľadňuje toľko požiadaviek, koľko majú naši
interní a externí učitelia. Rovnako sa robia štátnicové komisie, inde sa urobia jedny a platia.
Minulý rok sa urobili komisie a keď niekto nemohol, bolo na vedúcom katedry, prípadne na
ňom samotnom nájsť za seba náhradu.
doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD. súhlasila s tým, že základný problém je v tom, že sa príliš
zohľadňujú špecifické podmienky učiteľov.
Predsedníčka senátu doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, PhD. dodala, že vždy sa dá
dohodnúť, a sú aj podstatnejšie veci, ktoré je potrebné riešiť.
Do diskusie sa so svojimi postrehmi ešte zapojili:
doc. PhDr. Peter Štarchoň, PhD. (ako novo vymenovaný prodekan sa vyjadril, že nesúhlasí
s tým, aby do budúcnosti mal na starosti tvorbu rozvrhu, pričom určitý program na jeho
tvorbu ponúka aj systém AiS2); Mgr. František Olšavský, PhD. (z vlastných skúseností
s tvorbou rozvrhu poukázal na to, že dolaďovanie rozvrhu trvá zhruba 1,5 mesiaca, pričom je
to pre daného pracovníka práca takmer na celý úväzok, zároveň upozornil, že žiadne
softwarové riešenie by nezohľadňovalo toľko individuálnych požiadaviek); doc. PhDr.
Rozália Sulíková, PhD. navrhla vrátiť sa pri tvorbe rozvrhu k pôvodnej tabuli,( pozn. tzv.
tabuľa sa stále na tvorbu rozvrhu používa); prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD. sa vyjadrila , že
treba oceniť všetkých, ktorí zostavujú rozvrh a snažia sa vychádzať v ústrety, v rámci jej
katedry si vždy rozvrhára pozvali a hľadali spoločne kompromisné riešenia a videli možnosti.
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.; študentka Mária Barteková upozornila, že ak sa bude
dodržiavať zásada, že sa študenti nemôžu presúvať medzi krúžkami, problém bude aspoň
z časti vyriešený; doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD. zdôraznila, že je za to, aby boli
katedrové komisie a dohodli sa základné zásady, podľa ktorých sa má robiť rozvrh; dekan
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.požiadal doc. Ing. Ivetu Stankovičovú, PhD. aby
spomínané zásady skúsila napísať; doc. Ing. Gabriela Pajtinková, PhD.upozornila, že firemná
kultúra FM UK je úplne iná ako napr. na EUBA; doc. Ing. Anna Pilková, PhD. MBA

poukázala na to, že študenti nechcú v piatok chodiť do školy, pričom ale sú určité princípy,
ktoré je potrebné rešpektovať).
Ako výsledok diskusie predsedníčka senátu uviedla, že podnety zo senátu v tejto záležitosti
môžu byť posúdené vo vedení FMUK.

V Bratislave, 2. 3. 2015
Zapísala
doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
Overila:
doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.

doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.
predseda AS FMUK

