
Z á p i s n i c a 
z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave 

 dňa  4.4.2007 
 
 
 
Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny 
 
PROGRAM: 

1. Otvorenie 
2. Návrh členov vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave 

   na funkčné obdobie r. 2007 - 2011 
3. Rôzne 
  

Podpredseda AS EU Ing. Michal Borodovčák, CSc., poverený vedením AS EU, 
privítal rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. 
Oboznámil členov AS EU s tým, že rektor EU požiadal dňa 23.3.2007 v súlade 
s Rokovacím poriadkom AS EU čl. 2, ods. 2. o zvolanie mimoriadneho zasadnutia AS 
EU v súvislosti so schvaľovaním členov Vedeckej rady EU v Bratislave.  

Podpredseda AS EU konštatoval ,že v zmysle rokovacieho poriadku je možné 
navrhnúť doplňujúce body do programu zasadnutia. Neboli vznesené žiadne 
doplňujúce návrhy, preto po jednomyseľnom súhlasnom stanovisku členov AS EU  
pokračovalo zasadnutie AS EU podľa predloženého programu. 

Za overovateľov zápisnice navrhol podpredseda AS EU za zamestnaneckú časť 
Ing. Antona Zdarilka (riaditeľa ÚVT) a za časť učiteľov PaedDr. Emíliu Vokálovú, 
CSc. (FMV). Návrhy boli členmi AS EU jednomyseľne akceptované.  

Vzhľadom k tomu, že voľba členov Vedeckej rady EU (VR EU) sa podľa Štatútu 
EUkoná tajným hlasovaním, členovia AS EU zvolili volebnú komisiu v zložení: 

- doc. Ing. Vladimír Mikulec, CSc. (NHF) – za časť učiteľov, 
- Mgr. Igor. Partl (CTVŠ) –za časť zamestnancov 
- Jaroslav Kondor (PHF) – za časť študentov 

 
Uviedol, že navrhovaná štruktúra VR EU spĺňa podmienku, že navrhnutí členovia 

sú významní odborníci z oblastí, v ktorých univerzita uskutočňuje vzdelávaciu, 
výskumnú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Konštatoval, že podľa Rokovacieho poriadku VR 
EU, čl. 2 bod 1 – sú členmi VR EU z titulu funkcie (na návrhu poradové číslo 1 – 12): 
rektor univerzity, prorektori univerzity, dekani fakúlt univerzity. Predsedom Vedeckej 
rady univerzity je rektor. Členov pod poradovým číslom 13 – 24 navrhli fakulty 
a rektor rešpektoval všetky návrhy z fakúlt EU.  

Členmi VR EU v zmysle platnej legislatívy môžu byť (najmenej jedna štvrtina 
a najviac jedna tretina členov VR EU) osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce 
EU v Bratislave. Uvedené návrhy boli uvedené pod poradovým číslom 25 – 35. Všetci 
navrhnutí externí členovia vyslovili súhlas pracovať po ich zvolení vo VR EU. 
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Zo strany členov AS EU neboli vznesené žiadne doplňujúce otázky, preto 
podpredseda AS EU požiadal doc. Mikulca, aby riadil priebeh volieb. Členovia AS EU 
boli upozornení, akým spôsobom môžu vo volebnom lístku vyjadriť svoje rozhodnutie 
k návrhom. 

 
Po skončení tajných volieb doc. Mikulec, poverený riadením priebehu volieb 

skonštatoval že: 
1. všetky odovzdané hlasovacie lístky boli platné: 

 

 

2. všetci navrhovaní členovia Vedeckej rady EU v Bratislave obdržali dostatočný 
počet hlasov na ich zvolenie za člena VR EU (súhlasné stanovisko viac ako ½ 
všetkých členov AS EU). 
 
Uznesenie č. 1 
 

Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 4.4.2007 
schválil Návrh členov Vedeckej rady Ekonomickej univerzite v Bratislave na funkčné 
obdobie 2007 - 2011. 
 

Rektor EU poďakoval členom AS EU za rozhodnutie a ústretové posúdenie 
návrhov na členov na zloženie VR EU v Bratislave. 

 
Ad.: 3 
          Rektor EU prof. Sivák informoval členov AS EU že: 
1. Vláda SR schválila ďalšiu dotáciu pre EU v Bratislave na dostavbu auly. Je to 

z hľadiska dokončenia auly univerzity veľmi významné a predpokladá že otvorenie 
budúceho akademického roku v septembri 2008 by sa mohlo realizovať už v novej 
aule EU. 

2. MŠ SR pridelilo dodatočné prostriedky v rámci dotácie Ekonomickej univerzite 
vo výške 15 739 tis. Sk. Vyplynulo to zo skutočnosti, že univerzity predložila 
ďalšie relevantné podklady, na základe ktorých MŠ SR uvoľňovalo finančné 
prostriedky, ktoré malo za týmto účelom rezervované. EU v Bratislave  po dodaní 
všetkých potrebných podkladov získala takto spomedzi všetkých vysokých škôl 
v SR najväčší podiel z dodatočne rozdelených prostriedkov. O použití tejto dotácie 
podá rektor EU informáciu na ďalšom zasadnutí AS EU. Prioritne však 
predpokladá jej použitie na vykrytie deficitu v mzdových prostriedkoch u fakúlt 
univerzity, kde doterajšia dotácia nebola postačujúca. (Bola nižšia ako v r. 2006). 

Uvedená dotácia vytvára tiež priestor na stimulovanie a riešenie osobných 
príplatkov u tých učiteľov, ktorí dosahujú také výsledky, ktoré sú významné 
z hľadiska akreditácie EU.  

3. Na rektoráte EU sa začal procesný audit, ktorý sa uskutoční na všetkých 
oddeleniach rektorátu a na všetkých celouniverzitných pracoviskách. Jednotliví 
vedúci pracovníci rektorátu a riaditelia celouniverzitných pracovísk budú pozvaní 
na koordinačnú poradu o priebehu auditu. Rektor EU predpokladá, že navštívi 
všetky uvedené pracoviská a v rozhovoroch s vedúcimi pracovísk a jednotlivými 
pracovníkmi ozrejmí, že cieľom tohto auditu je zefektívniť činnosti a eventuálne 
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upraviť organizačnú štruktúru Rektorátu EU a prijať také závery, aby ciele, ktoré si 
stanovilo toto vedenie univerzity boli z hľadiska rozvoja EU postupne splnené.  
     Z hľadiska fakúlt je spracovaný postup na prípravu akreditácie jednotlivých 
fakúlt. Po konzultácii s členmi akreditačnej komisie sa posúva pôvodne avizovaný 
termín podania prihlášky na akreditáciu EU v Bratislave na január, resp. február 
2008. K posunu termínu došlo aj z dôvodu, že akreditácia sa musí realizovať do 3 
mesiacov od podania prihlášky. Pri pôvodne uvažovanom termíne by sa akreditácia 
konala už v januári, resp. februári 2008 a  neboli by zohľadnené tie výsledky, ktoré 
jednotlivé fakulty dosiahli v r. 2007.  

4. Rektor EU sa zúčastní na otvorenej diskusii, na ktorú ho vyzval autor článku 
v časopise Trend a ďalší bývalí študenti Ekonomickej univerzity. Predpokladá, že 
uvedenej diskusie sa zúčastnia aj viacerí členovia akademickej obce univerzity 
vrátane študentov. Diskusia by mala byť zameraná na doterajší stav na EU 
v Bratislave, ale požiada, aby sa v ďalšom období orientovala hlavne na činnosť 
univerzity z hľadiska jej budúcnosti. 

Na záver rektor EU zaželal všetkým prítomným v mene svojom i v mene 
ostatných členov vedenia EU príjemné prežitie veľkonočných sviatkov. 

 

K želaniu pána rektora sa pripojil aj podpredseda AS EU. Členov AS EU 
informoval, že najbližšie zasadnutie AS EU predpokladá, že sa uskutoční 
dňa 25.4.2007 o 12,30 h.  Následne ukončil zasadnutie AS EU. 

 
Bratislava, 5.4.2007 

Zapísala: Ing. Monika Štefíková 
 
                                   Ing. Michal BORODOVČÁK, CSc. 

                                                      podpredseda  AS EU 
poverený vedením AS EU 

 
 
 
Overovatelia zápisnice:                                         

                                   PaedDr. Emília VOKÁLOVÁ, CSc.. 

                                    Ing. Anton ZDARILEK       
 

 


