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 V zmysle zákona 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, tiež Zákona č. 363/2007 Z. z. podľa § 9, ods. r) predkladám Akademickej obci EU 
v Bratislave „Správu o činnosti AS EU v Bratislave za rok 2014“. 
 AS EU v Bratislave má 39 členov zastúpených pomernou časťou zamestnaneckej 
komory 25 členov, študentskej komory 14 členov a tajomníčkou, ktorá nie je členom senátu. 
Toto zloženie a pomerné zastúpenie je dané zákonom o vysokých školách.  

AS EU v Bratislave sa v hodnotenom období stretol 6 krát, a to v mesiacoch máj, jún, 
september, október, november, december 2014. Významnou udalosťou v hodnotenom období 
bola voľba nového rektora EU v Bratislave, na ktorej sa zásadnou mierou, spoluúčasťou 
a organizáciou podieľal práve AS EU v Bratislave. 
 V predloženej správe Vás chcem informovať prostredníctvom uznesení z jednotlivých 
zasadnutí AS EU v Bratislave o tých rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré boli prijaté 
a odsúhlasené členmi Akademického senátu EU v Bratislave. 
 Prvé zasadnutie AS EU v Bratislave sa uskutočnilo 22. 5. 2014. Program zasadnutia 
bol veľmi bohatý, týkal sa prerokovania a schválenia týchto významných dokumentov: 
1. Rozpis rozpočtu EU v Bratislave – rok 2014  
2. Výročná správa o hospodárení EU v Bratislave za rok 2013  
3. Prerokovanie návrhov v súvislosti s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve EU v Bratislave  
4. Výročná správa o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2013  
5. Návrh členov disciplinárnej komisie EU v Bratislave  
6. Návrh na schválenie členov Správnej rady EU v Bratislave  
7. Spoločné zásady prijímacieho konania na EU v Bratislave na ak. rok 2015/2016 
8. Úprava Študijného poriadku EU v Bratislave. Dodatok č. 1  
9. Štipendijný poriadok EU v Bratislave. Dodatok č. 2  
10. Pravidlá pre priznávanie motivačného štipendia študentom EU v Bratislave. Dodatok č. 2  
11. Voľba zástupcu EU v Bratislave do Študentskej rady VŠ  
12. Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku EU v Bratislave . 

Celkovo bolo prijatých 13 uznesení. V zmysle Rozpisu ropočtu EU v Bratislave bola 
prerokovaná aj „Prvá úprava dotačných zdrojov EU v Bratislave na rok 2014“. Uznesenia boli 
nasledovné: 

Uznesenie č. 1  
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.05.2014 schválili „Návrh rozpočtu Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2014“ bez 
pripomienok. 

Uznesenie č. 2 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.05.2014 prerokovali a berú na vedomie bez pripomienok „Prvú úpravu dotačných 
zdrojov EU v Bratislave na rok 2014“. 

 Uznesenie č. 3 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.05.2014 schválili „Výročnú správu o hospodárení Ekonomickej univerzity v Bratislave za 
rok 2013“ bez pripomienok. 

Uznesenie č. 4 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.05.2014 prerokovali a súhlasia s realizovaním nájmov nehnuteľného majetku  
vo vlastníctve EU v Bratislave podľa predloženého zoznamu bez pripomienok. 

 



Uznesenie č. 5 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.05.2014  schválili „Výročnú správu o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 
2013“ bez pripomienok. 

Uznesenie č. 6 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.05.2014 prerokovali a schválili návrh členov disciplinárnej komisie  pre študentov EU 
v Bratislave za zamestnaneckú časť aj za študentskú časť bez pripomienok. 

  Uznesenie č. 7 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

22.05.2014 schválili tajným hlasovaním návrh rektora na členov Správnej rady EU 
v Bratislave Ing. Róberta Šimončiča, PhD., Ing. Miroslava Pachera a Ing. Mikuláša Milka. 

  Uznesenie č. 8 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.05.2014 prerokovali a schválili „ Spoločné zásady prijímacieho konania na EU 
v Bratislave na ak. rok 2015/2016“ bez pripomienok. 

Uznesenie č. 9 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.05.2014 prerokovali a schválili „ Dodatok č.1 k Študijnému poriadku Ekonomickej 
univerzity v Bratislave“ s pripomienkami. 

 Uznesenie č. 10 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.05.2014 prerokovali a schválili „ Dodatok č.2 k Štipendijnému poriadku Ekonomickej 
univerzity v Bratislave“ bez pripomienok. 

Uznesenie č. 11 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.05.2014 prerokovali a schválili „ Dodatok č.2 k Pravidlám pre priznávanie motivačného 
štipendia študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave“ bez pripomienok. 

Uznesenie č. 12 
Členovia študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave 
na zasadnutí dňa 22.05.2014 schválili tajným hlasovaním návrh na zástupcu študentov EU 
v Bratislave do ŠRVŠ Andreja Bencela. 

Uznesenie č. 13 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.05.2014 prerokovali a schválili „ Dodatok č.2 k Pracovnému poriadku Ekonomickej 
univerzity v Bratislave“. 

Až na uznesenie č. 9, ktoré sme prerokovali a schválili s pripomienkami – týkalo sa 
dopracovania „Dodatku č. 1 k Študijnému poriadku Ekonomickej univerzity v Bratislave“, 
senát všetky uznesenia, niektoré aj tajným hlasovaním, schválil bez pripomienok. 

Druhé zasadnutie AS EU v Bratislave sa uskutočnilo dňa 10. 6. 2014. Predmetom 
rokovania boli: 

- Návrh na úpravu Štatútov fakúlt na EU v Bratislave  
- Informácie o príprave volieb rektora  
- Návrh na organizačnú zmenu v rámci celouniverzitných pracovísk EU v Bratislave. 
Prijaté a schválené boli tieto 3 uznesenia: 

K prvému uzneseniu o návrhu na úpravu Štatútov fakúlt na EU v Bratislave chcem dodať, že 
po viacerých podnetoch zo strany členov kolégia rektora EU v Bratislave, dekanov fakúlt 
a členov Akademickej obce EU v Bratislave sme opätovne na rokovanie senátu zaradili 
prehodnotenie pôvodného uznesenia za dňa 22. 10. 2013. 
 



Uznesenie č. 1  
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
10.06.2014 zrušili Uznesenie č.1 zo zasadnutia zo dňa 22.10.2013 a schválili, aby v Štatútoch 
jednotlivých fakúlt boli:  
- uvedené konkrétne katedry fakulty, 
- uvedené konkrétne útvary fakulty, 
- uvedené úseky činností jednotlivých prodekanov fakúlt. 

 Uvedené uznesenie bolo prítomnými členmi senátu jednomyseľne prijaté.  
 Uznesenie č. 2  

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
10.06.2014 berú na vedomie informáciu predsedu AS EU v Bratislave o príprave volieb 
rektora bez pripomienok. 

Uznesenie č. 3  
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
10.06.2014 prerokovali a schválili v termíne od 01.09.2014 zriadenie celouniverzitného 
pracoviska „Ústav medzinárodných vzťahov (ÚMV)“ zlúčením existujúcich pracovísk: 
Ústavu medzinárodných programov a Oddelenia medzinárodných vzťahov. 
 Dňa 18. 9. 2014 sa uskutočnilo tretie zasadnutie AS EU v Bratislave. Členovia senátu 
jednomyseľne schválili členov Volebnej komisie na voľbu rektora EU v Bratislave  
na funkčné obdobie 2015 - 2019, s pripomienkami tiež Spoločné zásady prijímacieho konania 
na 3. stupeň štúdia na EU v Bratislave na akademický rok 2015/2016. Prijaté boli dve 
uznesenia: 

Uznesenie č. 1  
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
18.09.2014  jednomyseľne schválili volebnú komisiu v tomto zložení: Ing. Monika 
Paráková, JUDr. Mária Veterníková, PhD., Ing. Jitka Meluchová, PhD., Ing. Miroslav 
Kmeťko, PhD., doc. Mgr. Katarína Seresová, PhD., Ing. Jana Simonidesová, PhD., Ing. 
Mikuláš Černota, PhD., Bc. Michaela Štefaňáková, Bc. Martina Badinková. 

Uznesenie č. 2 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
18.09.2014 prerokovali a schválili „ Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň 
štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2015/2016“  
s pripomienkami. Pripomienky zapracuje prorektorka prof. Čaplánová a konečnú verziu 
materiálu zašle na jednotlivé fakulty EU v Bratislave. 
 Štvrté zasadnutie AS EU v Bratislave sa uskutočnilo dňa 15. 10. 2014. Hlavným 
bodom rokovania senátu bolo „Vyhlásenie termínu konania Volieb kandidáta na rektora EU 
v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2019. Po rozprave a diskusii 
k uvedenému bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č. 1  
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
15.10.2014 prerokovali a schválili termín konania Volieb kandidáta na rektora EU 
v Bratislave na funkčné obdobie od 1.2.2015 do 31.1.2019 dňa 20.11.2014 o 10.00  
v Rokovacej miestnosti rektorátu EU v Bratislave. 
 Piate, neverejné zasadnutie AS EU v Bratislave, sa nieslo v znamení významnej 
udalosti pre akademickú obec a ďalšieho rozvoja EU v Bratislave. Bola to voľba rektora EU 
v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2019. Volebný akt sa uskutočnil 
v súlade s § 9 ods. 1, písmeno c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 16 ods. 8 Štatútu EU 
v Bratislave tajným hlasovaním. V prvom kole volieb bolo odovzdaných 39 platných 
hlasovacích lístkov, všetky hlasovacie lístky boli platné.  



Výsledok tajného hlasovania u jednotlivých kandidátov na rektora EU v Bratislave : 
prof. Ing. Peter Baláž, PhD.        získal      4 platné hlasy, 
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. získal   35 platných hlasov, 
prof. Ing. Eva Horvátová, PhD.   získala   0 platných hlasov. 
 JUDr. M. Veterníková, PhD. – predsedníčka volebnej komisie konštatovala, že na 
základe výsledku voľby kandidáta na rektora EU v Bratislave bol v súlade s čl. 16 ods.8 tretej 
časti Štatútu EU v Bratislave za rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné 
obdobie od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2019 zvolený prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 
 Chcem sa v tejto súvislosti poďakovať Judr. Márii Veterníkovej, PhD. a všetkým 
členom volebnej komisie za dôstojný a bezproblémový priebeh voľby kondidáta na rektora 
EU v Bratislave, tiež za predvolebné zhromaždenie organizované v Bratislave a Košiciach. 
Vďaku som im tlmočil aj osobne. 

Šieste zasadnutie AS EU v Bratislave sa uskutočnilo dňa 1. 12. 2014. Programom 
rokovania bolo: 

- Schválenie volebnej komisie na voľbu zástupcov študentov EU v Bratislave do ŠRVŠ  
- Voľba zástupcu zo študentskej časti AS EU v Bratislave do ŠRVŠ pre volebné 

obdobie rokov 2014-2016  
- Návrh na schválenie členov Správnej rady EU v Bratislave  
- Dodatok č.1 k Organizačnému poriadku Ekonomickej univerzity v Bratislave  

Prijaté a schválené boli štyri uznesenia: 
Uznesenie č. 1  

Členovia študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave  
na zasadnutí dňa 01.12.2014 jednomyseľne schválili za členov volebnej komisie na voľbu 
zástupcov študentov EU v Bratislave do ŠRVŠ pre volebné obdobie rokov 2014 - 2016 Janu 
Desiatnikovú, Michala Tarbaja, Silviu Polákovú a Dominiku Eliášovú. 

Uznesenie č. 2  
Členovia študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave  
na zasadnutí dňa 01.12.2014 jednomyseľne schválili študenta Miroslava Klucha (ŠP FPM) 
za zástupcu študentov EU v Bratislave do ŠRVŠ na funkčné obdobie rokov 2014-2016 . 

Uznesenie č. 3 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
01.12.2014 schválili tajným hlasovaním návrhy na nových členov Správnej rady EU 
v Bratislave Ing. Elenu Kohútikovú, PhD. a prof. Ing. Andreja Dupaľa, CSc. 

Uznesenie č. 4 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
01.12.2014 schválili „Dodatok č.1 k Organizačnému poriadku Ekonomickej univerzity 
v Bratislave“. 
 Záverom k predloženej Správy o činnosti AS EU v Bratislave za rok 2014 chcem 
oceniť a poďakovať sa za spoluprácu pánu rektorovi EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. 
Rudolfovi Sivákovi, PhD. a celému vedeniu EU v Bratislave, študentským parlamentom na 
univerzite, samozrejme členom senátu, ale aj všetkým, ktorí sa v danom období zaslúžili 
o dobré výsledky a napredovanie našej Alma Mater. 
 
 
 
                                                                                                  prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
Bratislava, 26. 1. 2015                                                              predseda AS EU v Bratislave  
                                                                                                                 v. r.  


