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S P R Á V A  

o činnosti Akademického senátu Fakulty hospodárskej informatiky za rok 2020  

  

Táto výročná správa je spracovaná v zmysle § 27 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o 

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

senát fakulty raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na 

webovom sídle verejnej vysokej školy najmenej na štyri roky“, pričom podáva základný obraz 

o rokovaní AS FHI a prerokovávaných materiáloch. Podrobnosti jednotlivých zasadaní sú zachytené 

v zápisoch zo zasadaní AS FHI. Zápisy zo zasadnutí Akademického senátu Fakulty hospodárskej 

informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave(ďalej len „AS FHI“) sa v úplnom znení nachádzajú na 

intranete FHI. Prerokované materiály sú v úplnom znení k dispozícii na intranete FHI. 

 

V roku 2021 sa uskutočnili doplňujúce voľby do študentskej časti AS FHI, preto uvedený zoznam 

členov AS FHI je vyšší ako počet členov AS FHI uvedený v štatúte. 

  

Zloženie AS FHI   
  

Predseda AS FHI:   

doc. Ing. Martin Mišút, CSc.  

 

Podpredseda AS FHI (zamestnanci):  

doc. Ing. Mária Vojtková, PhD. 

 

Podpredseda AS FHI (študenti):  

Bc. Alžbeta Režná  

 

 

Členovia ZČ AS FHI: 

Dekanát FHI EU 

Drozdová Daniela, Ing. 

Katedra aplikovanej informatiky 

Mišút Martin, doc. Ing. CSc. 

Schmidt Peter, Ing. Mgr. PhD. 

Katedra matematiky a aktuárstva 

Páleš Michal, doc. Ing. PhD. 

Sakálová Katarína, prof. RNDr. CSc. 

Šoltésová Tatiana, doc. Mgr. PhD. 

Katedra operačného výskumu a ekonometrie 

Chocholatá Michaela, doc. Ing. PhD. 

Lukáčiková Adriana, Ing. PhD. 

Pekár Juraj, prof. Mgr. PhD. 

Katedra štatistiky 

Hurbánková Ľubica, Ing. PhD. 

Sivašová Daniela, RNDr. PhD. 

Vojtková Mária, doc. Ing. PhD. 

Katedra účtovníctva a audítorstva 

Meluchová Jitka, doc. Ing. PhD. 

Tumpach Miloš, prof. Ing. PhD. 
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Členovia ŠČ AS FHI:  

Poláková Eva, Bc. (do júna 2021) 

Režná Alžbeta, Bc. (do júna 2021) 

Priekopová Daniela  

Viatrová Natália  

Záborský Peter, Bc.  

Monika Ferenčáková 

Adrián Udič (od novembra 2021) 

Katarína Kužmová (od novembra 2021) 

Silvia Ďuriníková (od novembra 2021) 

 

 

Zasadnutia AS FHI   

  

V roku 2021 sa uskutočnili štyri riadne zasadnutia AS FHI a jedno mimoriadne zasadanie. 

Rokovania prebiehali on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams, vzhľadom na pandemickú situáciu. 

Je možné konštatovať, že aj napriek sťaženým podmienkam, AS FHI zodpovedne prerokoval a schválil 

predkladané návrhy a materiály tak, že bol  zabezpečený kvalitný výkon všetkých požadovaných funkcií 

a aktivít FHI. 

  

ZASADNUTIE AS FHI – 25. február 2021 

Vo štvrtok dňa 25. 2. 2021 sa uskutočnilo deviate zasadnutie AS FHI v aktuálnom funkčnom 

období, na ktorom sa zúčastnilo devätnásť členov AS FHI ako aj dekan a prodekani FHI. Program 

rokovania obsahoval sedem bodov (v zátvorke je uvedený navrhovateľ/predkladateľ, kurzívou je 

uvedený materiál, o ktorom rokoval AS FHI): 

1. Otvorenie   

2. Harmonogram ak. roka 2021/2022 na FHI EU v Bratislave (dekan prof. Brezina)  

3. Správa o vzdelávacej činnosti FHI za rok 2020 (dekan prof. Brezina)  

4. Správa o vedeckovýskumnej činnosti FHI za rok 2020 (dekan prof. Brezina)  

5. Zásady prijímacieho konania na doktorandské štúdium na FHI EU v Bratislave  na ak. 

rok 2021/2022 (dekan prof. Brezina)  

6. Aktuálna situácia v príprave novely zákona o vysokých školách (dekan prof. Brezina, 

zástupcovia v RVŠ)  

7. Rôzne 

Predložený program zasadnutia AS bol jednomyseľne schválený, potom AS FHI prerokoval a zobral 

na vedomie Harmonogram ak. roka 2021/2022 na FHI EU v Bratislave. Rokovanie AS FHI ďalej 

pokračovalo schvaľovaním správ o činnosti. Oba tieto dokumenty AS schválil jednomyseľne. 

AS FHI ďalej jednomyseľne schválil Zásady prijímacieho konania na doktorandské štúdium na FHI EU 

v Bratislave na ak. rok 2021/2022. Akademický senát sa tiež zaoberal stavom prípravy novely zákona 

o vysokých školách, pričom podporil prijaté stanovisko AS EUBA. V závere rokovania AS FHI zobral na 

vedomie informácie dekana FHI o príprave fakulty na novú akreditáciu. 

 

ZASADNUTIE AS FHI – 3. marec 2021  

V stredu dňa 3. 3. 2021 sa uskutočnilo desiate zasadnutie AS FHI, ako mimoriadne zasadanie, 

za účasti 20 členov AS. Program zasadania sa týkal aktuálnej situácie v príprave novely 

vysokoškolského zákona a schválenia formy protestu na FHI. Mimoriadne zasadnutie AS FHI vyplynulo 

zo stretnutia predsedov akademických senátov fakúlt a AS univerzity. 



   

  

 

 AS FHI  vyhlásil odo dňa 4.3.2021  protest proti spôsobu prípravy a obsahu návrhu novely zákona 

o vysokých školách. 

  

ZASADNUTIE AS FHI – 2. jún 2021  

V stredu dňa 4. 6. 2021 sa uskutočnilo jedenáste zasadnutie AS FHI, na ktorom sa zúčastnilo 

osemnásť členov AS FHI a dekan FHI spolu s pani tajomníčkou FHI Ing. Melišekovou, pretože 

v programe rokovania boli otázky hospodárenia fakulty za predchádzajúci rok a schvaľovanie rozpočtu 

na aktuálny rok. Zasadania sa zúčastnil aj pán prodekan Šoltés a pani prodekanka Blahušiaková. 

Rokovanie prebehlo online. Program obsahoval nasledovné body: 

1. Otvorenie   

2. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti FHI EU v Bratislave za rok 2020 (dekan prof. 

Brezina)  

3. Prerokovanie Výročnej správy o hospodárení FHI EU v Bratislave za rok 2020   

(dekan prof. Brezina, tajomníčka Ing. Melišeková)  

4. Návrh rozpočtu na rok 2021 pre FHI EU v Bratislave (dekan prof. Brezina, tajomníčka 

Ing. Melišeková)  

5. Voľba 2. podpredsedu AS FHI - zástupcu zo ŠČ AS FHI (predseda AS  doc. Mišút)  

6. Príprava Doplňovacích volieb do ŠČ AS (novozvolená 2. podpredsedníčka AS)  

7. Informácie o príprave nových Zásad volieb do AS FHI (prof. Tumpach)  

8. Rôzne 

Po privítaní prítomných a schválení programu rokovania vyzval predseda AS FHI dekana FHI, aby 

uviedol Výročnú správu o činnosti FHI EU v Bratislave za rok 2020, ktorú AS FHI schválil 

jednomyseľne. Následne AS prerokoval Výročnú správu o hospodárení FHI za rok 2020 predkladanú 

podľa čl. 12 ods. 1 písm. g) Štatútu FHI. Po diskusii AS FHI schválil Výročnú správu o hospodárení FHI 

EU v Bratislave za rok 2020 jednomyseľne. Následne predseda AS FHI požiadal dekana prof. Brezinu, 

aby podľa čl. 12 ods. 1 písm. e) Štatútu FHI predložil Návrh rozpočtu FHI EU v Bratislave na rok 2021. 

Po diskusii AS FHI schválil Návrh rozpočtu FHI EU v Bratislave pre rok 2021 jednomyseľne. 

Ďalšia časť rokovania AS FHI sa niesla v znamení volebnej agendy. Najskôr prebehla voľba  

podpredsedu AS FHI za študentskú časť AS. Zvolená bola Monika Ferenčáková, ktorá potom predložila 

návrh termínu a spôsobu vykonania doplňovacích volieb do AS FHI a AS EUBA. Všetky predložené 

návrhy AS FHI schválil. Ďalej rokovanie pokračovalo prerokovaním informácie o príprave nových Zásad 

volieb do AS FHI. 

 
ZASADNUTIE AS FHI – 14. september 2021  

 V utorok dňa 14. 9. 2021 sa uskutočnilo dvanáste riadne zasadnutie AS FHI prezenčným 

spôsobom, na ktorom sa zúčastnilo šestnásť členov AS FHI, dekan FHI a prodekanka Ondrušová. 

Program rokovania obsahoval nasledovné body: 

1. Otvorenie   

2. Návrh nových členov do VR FHI (dekan prof. Brezina)  

3. Správa o Doplňovacích voľbách do ŠČ AS FHI (druhá podpredsedníčka AS Monika 

Ferenčáková)  

4. Informácie o príprave nových Zásad volieb do AS FHI (prof. Tumpach) 

5.  Rôzne 
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Po schválení programu rokovania prodekanka Ondrušová v zastúpení dekana FHI predložila na 

rokovanie materiál Zásady prijímacieho konania na 1. stupeň štúdia na akademický rok 2022/2023, ktorý 

AS FHI schválil jednomyseľne. 

V ďalšom bode rokovania pán dekan FHI predložil materiál . Zásady prijímacieho konania na 2. stupeň 

štúdia na akademický rok 2022/2023. Po prerokovaní bol aj tento materiál schválený jednomyseľne.  

V rámci posledného bodu rokovania, dekan FHI informoval členov AS o navrhnutých členoch komisií na 

štátne skúšky pre rok 2022 na FHI EU v Bratislave a informoval o príprave VR FHI. 

 

ZASADNUTIE AS FHI – 25. november 2021  

 V štvrtok dňa 25. 11. 2021 sa uskutočnilo trináste riadne zasadnutie AS FHI, na ktorom sa 

zúčastnilo osemnásť členov AS FHI a dekan FHI. Program rokovania obsahoval nasledovné body: 

1. Otvorenie   

2. Návrh nových členov do VR FHI (dekan prof. Brezina)  

3. Správa o Doplňovacích voľbách do ŠČ AS FHI (druhá podpredsedníčka AS Monika 

Ferenčáková)  

4. Informácie o príprave nových Zásad volieb do AS FHI (prof. Tumpach)  

5. Rôzne  

Po programe rokovania AS FHI pristúpil k prerokovaniu návrhu nových členov VR FHI, ktorý predložil 

dekan FHI. AS FHI v tajnom hlasovaní schválil oba personálne návrhy. 

Rokovanie potom pokračovalo prerokovaním Správy o doplňovacích voľbách do ŠČ AS FHI, ktorú 

uviedla podpredsedníčka AS FHI Monika Ferenčáková. AS FHI zobral predloženú správu na vedomie. 

Rokovanie ďalej pokračovalo schválením náležitostí opakovania Doplňovacích volieb do ŠČ AS EUBA.  

V rámci bodu 4 rokovania, profesor Pekár, z dôvodu neprítomnosti profesora Tumpacha na rokovaní, 

podal informáciu k pripravovanému materiálu upravujúcemu zásady volieb na FHI. 

V záverečnom bode rokovania podpredsedníčka AS FHI doc. Vojtková, ktorá je aj členkou RVŠ, 

vysvetlila mechanizmus zverejňovania dokumentov RVŠ pre potreby členov AS FHI. Doktorka 

Sivašová, ako predsedníčka OZ ZO FHI a členka AS FHI, informovala o už realizovanom štrajku 

k pripravovanej novele zákona o vysokých školách. 

 

Správa o činnosti Študentskej časti Akademického senátu Fakulty 

hospodárskej informatiky za rok 2021   

 

Členovia Študentskej časti Akademického senátu FHI (ŠČ AS FHI) zastupujú študentov v mnohých 

orgánoch, či už na fakulte, univerzite alebo aj mimo akademickej pôdy. Dvaja členovia ŠČ AS FHI sú 

súčasťou Študentskej časti Akademického senátu EU v Bratislave (ŠČ AS EU). Rovnako zastupujú 

študentov na Kolégiu dekana FHI a na Rade mladých. Členovia sú tiež súčasťou Ubytovacej komisie 

EU v Bratislave, Disciplinárnej komisie FHI, Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) či Študentského 

parlamentu FHI (ŠP FHI), ale aj Študentského parlamentu Ekonomickej univerzity (ŠP EU), s ktorými 

úzko spolupracujú. 

 

V priebehu roka 2021 členovia ŠČ AS FHI v spolupráci so ŠP FHI počas roku pripravili inštruktážne 

podklady k orientácii v programe MS Teams, Outlook a používaniu školskej emailovej adresy. 

Znázorňovali napr. prihlásenie sa do školského emailového účtu, do aplikácie MS Teams, prihlasovanie 

sa do tímov prostredníctvom kódov a iné. 

 

Celý rok 2021 prebiehal kompletne online formou a teda väčšina plánovaných akcií ŠČ AS FHI z tohto 

dôvodu nemohla byť uskutočnená. Aj napriek zložitej situácii členovia ŠČ AS FHI sa v spolupráci so ŠP 



   

  

 

FHI podieľali na organizácií mnohých online akcií. Medzi spomínané akcie patrí napr. Quiz organizovaný 

pre študentov.  

 

Veľmi dôležitou akciou, ktorú počas roka 2021 spoluorganizovali ŠČ AS FHI a ŠP FHI, bol ADAPTALK. 

Prostredníctvom tejto akcie sa študentom hlavne prvého a druhého ročníka, ktorí žiaľ zažili iba online 

výučbu, poskytli veľmi dôležité informácie o priebehu štúdia, fungovaní fakulty, organizačných 

informáciách a taktiež informácie potrebné pre prípadný prechod späť na prezenčnú výuku. ADAPTALK 

sa neskôr stal predlohou aj pre parlamenty ostatných fakúlt a ich Študentské časti AS, ktorým bol tento 

návrh akcie zapožičaný. 

 

ŠČ AS FHI sa neustále počas roka snažila zostať v kontakte so študentami, vedením a pedagógmi, aby 

tak študentom mohla sprostredkovávať čo najaktuálnejšie informácie a vedeniu poskytnúť študentský 

pohľad na online vyučovanie.  

 

V novembri sa uskutočnili doplňovacie voľby do ŠČ AS FHI online formou. Bolo potrebné doplniť 3 

miesta v ŠČ AS FHI.  Zo štyroch kandidátov sa stali členmi ŠČ AS FHI s najvyšším počtom platných 

hlasov študenti: 

 Katarína Kužmová – odbor Hospodárska informatika 

 Silvia Ďuriníková – odbor Účtovníctvo 

 Adrián Udič – odbor Hospodárska informatika 

 

November bol z pohľadu volieb veľmi úspešný, nakoľko koncom mesiaca prebiehali voľby delegátov za 

Ekonomickú univerzitu do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ). Medzi nových delegátov za 

Ekonomickú univerzitu patrí aj člen ŠC AS FHI Adrián Udič, ktorý bude hlasom študentov v ŠRVŠ v 

priebehu nasledujúceho roka. 

 

V decembri sa uskutočnili aj doplňujúce voľby do ŠČ AS EU za FHI, ktoré prebiehali taktiež online 

formou. Za FHI bola s najvyšším počtom hlasov zvolená študentka Monika Ferenčáková – odbor 

Účtovníctvo, ktorá bude reprezentovať fakultu v roku 2022 spolu s Bc. Petrom Záborským - odbor 

Operačný výskum a ekonometria. 

 

Z dôvodu pandémie sa tak v roku 2021 neuskutočnili tradičné projekty ako Bál Študentov, Beánia, 

Lámavica, či Euromates. 

 

ŠČ AS FHI pevne verí, že čoskoro sa opäť otvoria brány univerzity a všetci sa tak vrátia ku prezenčnej 

alebo kombinovanej forme výučby. Dovtedy však zostáva nápomocná nielen študentom, ale aj 

pedagógom tak, ako je to zvykom. 

 

Správu o činnosti Študentskej časti Akademického senátu Fakulty Hospodárskej informatiky za 

rok 2021 spracovala Monika Ferenčáková, druhá podpredsedníčka Akademického senátu FHI. 

 

 

 

V Bratislave, 14. januára 2022   

  

doc. Ing. Martin Mišút, CSc., v. r. 

predseda AS FHI  


