
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa  6.2.2007 

 
 
 
Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny 
 
PROGRAM: 
 

1. Otvorenie 
2. Kooptácia nových členov AS EU 
3. Návrh medzinárodného celouniverzitného študijného programu vo 

francúzskom jazyku „Manažment predaja“ 
4. Návrhy na vymenovanie prorektorov EU v Bratislave  

na funkčné obdobie r. 2007 – 2011 
5. Rôzne 

 

Podpredseda AS EU Ing. Michal Borodovčák, CSc., poverený vedením AS EU, 
privítal nového rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Rudolfa Siváka, 
PhD., ktorý predložil na zasadnutie 2 materiály. Zároveň privítal všetkých prítomných 
členov AS EU.  

V zmysle rokovacieho poriadku požiadal o prípadné doplňujúce návrhy 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 predseda AS EU za zamestnaneckú časť Mgr. 
Igora Partla (riaditeľa CTVŠ) a za časť učiteľov prof. Ing. Evu Rievajovú, CSc. 
(NHF). Návrhy boli členmi AS EU jednomyseľne akceptované.  

 

Ad 2.: 

Ing. Borodovčák, CSc. privítal nových členov AS EU 

• za študentskú časť: 

- Veroniku JAKUBÍKOVÚ (3. roč. NHF) – ktorú zvolila študentská časť akademickej 
obce NHF za zástupkyňu v  študentskej časti AS EU vo voľbách konaných dňa 8. a 9. 
januára 2007 namiesto Pavla Špeťku, ktorý sa vzdal členstva v AS EU z osobných 
dôvodov, 

• za zamestnaneckú  časť: 

- prof. Ing. Annu ŠLOSÁROVÚ, PhD. (FHI), ktorú kooptoval AS FHI namiesto prof. 
Ing. Michala Fendeka, CSc., ktorý sa od 1.2.2007 stal dekanom FHI 

a poprial im úspešné pôsobenie ako i tvorivé sa zapájanie do činnosti AS EU do konca 
volebného obdobia tohto akademického senátu. 
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Ad 3.: 
Prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor EU v úvodnom slove uviedol, že do funkcie 

rektora vstúpil so zásadným cieľom, ktorý je zároveň aj cieľom jeho najbližších 
spolupracovníkov  a tým je rozvoj Ekonomickej univerzity v Bratislave. Tento cieľ je 
možné naplniť len kvalitnou prácou všetkých učiteľov, zamestnancov a študentov EU.  

Zároveň uviedol, že predkladaný materiál - návrh medzinárodného 
celouniverzitného študijného programu vo francúzskom jazyku „Manažment predaja“, 
napĺňa jednu z jeho priorít a tou je medzinárodná akceptácia študijných programov a 
medzinárodná akceptácia celého štúdia na EU v Bratislave. Je rozvojovým krokom vo 
vzťahu k doteraz realizovanému frankofónnemu štúdiu na EU v Bratislave. 

Konštatoval, že materiál bol schválený na rokovaní kolégia dekana OF, na rokovaní VR 
OF,  na rokovaní KR EU.  

Tento študijný program bude napomáhať otvorenosti EU v Bratislave 
zahraničným študentom z frankofónnej oblasti. Pozitívne by mal tiež vplývať na 
výskum na EU v Bratislave, pretože obsahuje určité skutočnosti, ktoré by 
zabezpečovali rozvoj VVČ na univerzite a predovšetkým na OF EU. Rektor EU 
zdôraznil, že realizácia programu v budúcnosti umožní udeľovať spoločné diplomy 
s Univerzitou Pierre Mendés France v Grenobli, s ktorou EU v Bratislave úspešne 
spolupracuje už 12 rokov pri vzájomnej výmene študentov,  pedagógov ale i v oblasti 
VVČ. 

Garantom za EU v Bratislave je prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc. a za Univerzitu 
Pierre Mendés France v Grenobli prof. 1. triedy Alain Spalanzani. 

 
Diskusia k bodu 3 : 

 

a) Prof. Lesáková  (OF) uviedla, že Univerzita Pierre Mendés France v Grenobli 
je renomovanou univerzitou a myslí si, že tento študijný program by mohol byť 
rovnako dobre ponímaný, ako už existujúci celouniverzitný študijný program 2. stupňa 
štúdia v nemeckom jazyku Medzinárodný finančný manažment  realizovaný na EU 
v Bratislave. 

b) Doc.Sabo (OF)  požiadal opraviť názov katedry v Tabuľke č. 4 na str. 10. - namiesto 
Katedra medzinárodného práva, má byť správny názov - Katedra obchodného práva. 
 

Do diskusie sa ďalší členovia AS EU nezapojili, preto dal Ing. Borodovčák, CSc. 
o predloženom návrhu medzinárodného celouniverzitného študijného programu vo 
francúzskom jazyku „Manažment predaja“ hlasovať. 
 

Výsledky hlasovania: 
 

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať        .......................  24 
Hlasovali za                   .......................  24 
Hlasovali proti               .......................    0 
Zdržali sa  hlasovania    .......................    0     
Uznesenie č. 1 
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Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 
6.2.2007 prerokoval návrh medzinárodného celouniverzitného študijného programu vo 
francúzskom jazyku „Manažment predaja“  a schvaľuje ho bez pripomienok. 
 

Rektor EU prof. Sivák poďakoval členom AS EU za schválenie 
celouniverzitného programu vo francúzskom jazyku a ubezpečil ich, že budú 
informovaní o ďalšom postupe realizácie tohto programu.  

 
Ad 4.: 

Vzhľadom k tomu, že ide o voľbu prorektorov Ekonomickej univerzity 
v Bratislave, ktorá bude tajným hlasovaním, požiadal Ing. Borodovčák CSc. o návrhy 
na členov volebnej komisie.  

 

Návrhy z pléna neboli vznesené, preto Ing. Borodovčák, CSc. navrhol, aby 
členovia AS EU hlasovaním rozhodli, aby volebná komisia pre voľbu prorektorov EU 
pracovala v tomto zložení: 

- doc. Ing. Vladimír Mikulec, CSc. (NHF) – zástupca za učiteľov 
- Mgr. Igor Partl (riaditeľa CTVŠ)              – zástupca za zamestnancov 
- Lenka Mackaničová (FPM)                      – zástupca za študentov                    

 
Vysledok hlasovania: 
 

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať            .......................   24 
Hlasovali za                   .......................  22 
Hlasovali proti               .......................    0 
Zdržali sa  hlasovania    .......................    2     
 

Prof. Ing. Dagmar Lesáková CSc. požiadala, aby členovia AS EU ospravedlnili jej 
neprítomnosť pri prerokovávaní tohto bodu programu. Z dôvodu, že je medzi 
navrhovanými prorektormi z etického hľadiska nepovažuje za vhodné, aby sa 
zúčastnila rokovania. 

 
Prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor EU v úvode uviedol, že na základe výsledkov 
volieb kandidátov na rektora EU v Bratislave a návrhu AS EU v Bratislave bol 
rozhodnutím prezidenta SR zo dňa 22.1.2007 menovaný za rektora EU v Bratislave 
s účinnosťou od 1.2.2007. 

V súlade s § 9 bod d) úplného znenia Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 
a Štatútu EU v Bratislave čl. 14 bod d) predložil návrh na prorektorov EU v Bratislave 
na funkčné obdobie r. 2007 – 2011. 

 
Pri výbere týchto najbližších spolupracovníkov, s ktorými bude úzko 

spolupracovať, si stanovil viaceré kritériá, pričom za hlavné považoval, aby to boli 
osoby dostatočne známe predovšetkým svojimi kvalitnými výsledkami práce ako aj 
takou činnosťou, ktorá by dávala záruky, že z hľadiska budúcnosti EU v Bratislave 
zabezpečia rozvoj EU v Bratislave v príslušnej oblasti, v ktorej budú pôsobiť.  
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Ďalšími kritériami boli: 
- ochota príslušného kandidáta na prorektora podieľať sa na plnení úloh, ktoré 

z hľadiska budúcnosti EU v Bratislave čakajú, 
- zdieľanie obdobných hodnôt a myšlienkových názorov, ktoré prezentoval 

počas predstavovania kandidátov na funkciu rektora, 
- všeobecná akceptácia a vážnosť navrhovaných akademickou obcou, 
- konzultácia vytypovaných spolupracovníkov s príslušnými dekanmi fakúlt, na 

ktorých navrhovaní na funkciu prorektora pracujú. 
 

Z časového hľadiska konzultoval proces predloženia návrhu na prorektorov 
s podpredsedom AS EU Ing. Borodovčákom, CSc., povereným vedením AS EU, ktorý 
ho informoval, že 10 dní pred zasadnutím AS EU, na ktorom bude „Návrh na 
vymenovanie prorektorov EU v Bratislave na funkčné obdobie r. 2007 – 2011“ 
prerokovávaný, musia byť písomné materiály doručené tajomníčke AS EU. Tento 
termín predloženia rektor dodržal. 

 

Prof. Sivák zdôraznil, že navrhovaní prorektori majú jeho plnú dôveru a ďalej 
uviedol, že do budúcnosti nevylučuje zmenu z hľadiska zamerania činnosti príslušných 
prorektorov (napr. zahrnutia iných oblastí a pod.), samozrejme po predchádzajúcom 
prerokovaní a schválení v akademickom senáte. 

 

Požiadal členov AS EU, o prípadné doplňujúce otázky súvisiace s predloženým 
návrhom na prorektorov a zároveň poprosil členov AS EU o podporu jeho návrhu. 

 
Neboli vznesené žiadne doplňujúce otázky, preto pristúpili členovia AS EU 

k voľbe kandidátov na prorektorov EU v Bratislave tajným hlasovaním. 
 
Výsledky hlasovania: 
 
 

 doc. Ing. ivan 
BREZINA,CSc.  

doc.Ing. Ferdinand 
 DAŇO, CSc. 

doc. PhDr. Jana 
LENGHARDTOVÁ, Csc. 

Prof. Ing. Dagmar 
LESÁKOVÁ, Csc. 

doc.Ing.Ľubomír 
STRIEŠKA,CSc 

Počet prítomných 
oprávnených 
hlasovať 

 
23 

 
23 

 
23 

 
23 

 
23 

Hlasovali za 20 21 18 18 19 

Hlasovali proti 1 - 3 3 2 

Počet neplatných  
          hlasov 

2 2 2 2 2 

 
Na základe výsledkov tajného hlasovania podpredseda AS EU Ing. Michal 

Borodovčák, CSc. konštatoval, že členovia AS EU schválili návrh rektora EU na 
vymenovanie prorektorov EU v Bratislave. 
 
Ad. 5.: 

Podpredseda AS EU Ing. Michal Borodovčák, CSc., poverený vedením AS EU, 
prečítal prítomným členom AS EU list prof. Ing. Vojtecha Kollára, CSc., ktorý napísal 
pri príležitosti ukončenia funkčného obdobia vo funkcii rektora EU v Bratislave.   
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Profesor Kollár v ňom vyslovil Akademickému senátu EU v Bratislave 
poďakovanie za podporu pri realizácii úloh a cieľov, ktoré stáli pred EU v Bratislave 
v transformačnom a reformnom období procesov a zmien. 

 
    doc. Mikulec (NHF) zástupca EU v Bratislave v RVŠ, informoval o zasadnutí 

Predsedníctva a Rady vysokých škôl. 
 

RVŠ neprijala na zasadnutí návrh MŠ SR týkajúci sa rozdelenia finančných 
prostriedkov pre verejné vysoké školy použitím koeficientov personálnej 
a ekonomickej náročnosti – poškodilo by to vysoké školy netechnického zamerania. 

 
 
 
 

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

                                                           predseda  AS EU 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:                                         

                                 prof.  Ing. Eva RIEVAJOVÁ, CSc. 
                                          

                                  Mgr. Igor  PARTL       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


