
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 18.11.2008 

 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 1. Otvorenie 

                   2. Informácie rektora EU v Bratislave 

                   3. Návrh na schválenie členov Správnej rady EU v Bratislave 

                   4. Informácia o aktuálnej finančnej situácii EU v Bratislave 

                   5. Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve EU v Bratislave 

                   6. Rôzne  

                
Ad 1.:  

 Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. privítala rektora 

EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. a kvestorku EU v Bratislave Ing. 

Máriu Dziurovú. Zároveň privítala všetkých prítomných členov AS EU v Bratislave, 

menovite nasledovných nových členov AS EU v Bratislave: 

- za zamestnaneckú časť – prof. Ing. Evu Rievajovú, PhD., ktorá bola zvolená AS NHF 

EU v Bratislave miesto Ing. Eleny Fifekovej, CSc. a 

- za študentskú časť – novozvolených členov študentského parlamentu Andreja Babeja 

(FHI) miesto Ing. Pavla Gežíka, Ivonu Klementovú (FMV) miesto Michala Ivana, 

Luciu Litvovú (FPM) miesto Ágnes Belkovej a Maroša Šinského (FPM) miesto 

Martina Szillágyho. Novým členom popriala úspešné pôsobenie v AS EU v Bratislave. 

 Prítomní členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne odsúhlasili predložený program. 

Z 33 členov AS EU v Bratislave bolo prítomných 18 členov, senát bol uznášaniaschopný. 

 Za overovateľov zápisnice boli schválení: za zamestnaneckú časť Ing. Beata Lipková, 

PhD. a za študentskú časť Ivona Klementová. 

 Podľa článku 5 bodu 3 Zásad volieb do AS EU v Bratislave bolo všetkými prítomnými 

členmi schválené zloženie volebnej komisie: 

- Ing. Anton Zdarílek – predseda volebnej komisie 

- PeaDr. Emília Vokálová, CSc. 

- Andrej Babej.  
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Ad 2.: 

 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák informoval o aktuálnej situácii na EU v Bratislave 

od ostatného zasadnutia AS EU v Bratislave. 

a) Konštatoval, že v dňoch 27.- 28.11.2008 sa uskutoční akreditácia EU v Bratislave 

a jej záverom bude zaradenie EU v Bratislave v rámci štruktúry vysokých škôl na 

Slovensku. Zdôraznil, že EU v Bratislave má predpoklady splniť kritériá pre 

zaradenie medzi univerzitné vysoké školy. Vedenie EU v Bratislave bude členov 

AS EU v Bratislave priebežne informovať o priebehu akreditácie. Celý proces 

akreditácie univerzity by mal byť ukončený koncom apríla 2009. 

b) Rektor informoval členov AS EU v Bratislave, že všetky novelizované vnútorné 

predpisy, ktoré boli schválené na zasadnutí AS EU v Bratislave dňa 3.7.2008 sú 

zaregistrované na MŠ SR a nadobudli platnosť. Ďalej uviedol, že poveril riaditeľa 

ÚVT EU v Bratislave Ing. Zdarílka gestorstvom systému na odhaľovanie 

plagiátorstva  (systém EU v Bratislave prevzala od Masarykovej univerzity 

v Brne). Pripomenul otvorenie novej auly, v ktorej sa už úspešne uskutočnili 

viaceré významné podujatia.  

c) Zdôraznil, že na univerzite sa spracovávajú podklady ku kvalifikačnému rastu 

pracovníkov univerzity so zámerom zvýšiť počet profesorov a docentov najmä 

z vekovo mladších učiteľov. Zároveň rektor informoval, že sa pravidelne 1 x 

mesačne stretáva s predsedami študentských parlamentov a poďakoval študentom 

za ich aktivity, ktorými prispievajú k rozvoju EU v Bratislave. 

d) Uviedol tiež, že Vedenie EU v Bratislave spolu so zástupcami odborov 

vypracovalo dodatok ku kolektívnej zmluve ako aj to, že na základe výsledkov 

pedagogickej a publikačnej činnosti  sa na univerzite prehodnotili osobné 

ohodnotenia pracovníkov. 

 

Diskusia k bodu 2 

Doc. Kosír (OF) sa informoval, či existuje presný plán priebehu akreditácie 

jednotlivých fakúlt. 

Rektor prof. Sivák informoval, že v najbližších dňoch bude rokovať so zástupcami 

akreditačnej komisie a pripravuje tiež stretnutie s gestormi jednotlivých študijných 

programov. Predpokladá, že priebeh akreditácie neovplyvní konanie pedagogického procesu. 

 

 

 2



Uznesenie č. 1 
 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
18.11.2008 prerokovali a berú na vedomie Informácie rektora EU v Bratislave o aktuálnej 
situácii na EU v Bratislave od posledného zasadnutia AS EU v Bratislave dňa 3. 7. 2008 bez 
pripomienok. 
 

Ad 3.: 

 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák predložil prítomným členom AS EU v Bratislave 

dva návrhy na schválenie nových členov Správnej rady EU v Bratislave. 

 1. Ing. Miroslav Pacher by mal nahradiť členku Správnej rady EU v Bratislave Mgr. 

Reginu Ovesny – Straka, ktorá končí pôsobenie ako generálna riaditeľka v  Slovenskej 

sporiteľni a v SR. Menovaný je viceprezidentom a členom predstavenstva Allianz Slovenská 

poisťovňa, ktorá patrí medzi dôležitých spolupracujúcich partnerov EU v Bratislave. Ing. 

Pacher doteraz významne podporoval spoluprácu s učiteľmi a so študentmi univerzity najmä 

v oblasti poisťovníctva a audítorstva na Slovensku. 

2. Ing. Elena Trenčianska, CSc. Menovanej termínovo skončil mandát členky v 

Správnej rade EU v Bratislave. Ing. Trenčianska, generálna riaditeľka  TREINCO, spol. s.r.o., 

je dlhoročnou členkou Správnej rady a Vedeckej rady EU v Bratislave. Pravidelne, aktívne 

spolupracuje s univerzitou a významne sa zaslúžila o spoluprácu EU v Bratislave 

s univerzitou v Hamburgu. 

Následne podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. 

vyzvala prítomných členov AS EU v Bratislave, aby sa tajným hlasovaním vyjadrili 

k jednotlivým predloženým návrhom. 

 

Výsledky tajného hlasovania - Ing. Miroslav Pacher : 

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 18 
hlasovali za..........................................................................18 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
 

Výsledky tajného hlasovania - Ing. Elena Trenčianska, CSc.: 

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 18 
hlasovali za..........................................................................18 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
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Uznesenie č. 2 
 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
18.11.2008 schválili tajným hlasovaním návrh rektora na menovanie nových členov Správnej 
rady EU v Bratislave Ing.Miroslava Pachera  a Ing. Elenu Trenčiansku, CSc.   
 

 Rektor poďakoval všetkým členom AS EU v Bratislave za pozitívne stanovisko 

k predloženým návrhom a oznámil, že návrhy postúpi na MŠ SR. 

 

Ad 4.: 

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová informovala členov AS EU 

v Bratislave o aktuálnej finančnej situácii a pre členov senátu pripravila podrobný materiál 

týkajúci sa čerpania dotačných zdrojov EU v Bratislave .Zdôraznila, že na základe žiadosti 

rektora EU v Bratislave zvýšilo ministerstvo školstva SR rozpočet EU v Bratislave o 13 500 

tis. SK. Ide o účelovo pridelené finančné prostriedky na podprogram 07711 „ Poskytovanie 

VŠ vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl“. Toto zvýšenie pridelených 

dotačných prostriedkov zlepší finančnú situáciu univerzity. 

Rektor prof. Sivák konštatoval, že situácia na univerzite vo finančnej oblasti je do 

konca kalendárneho roka 2008 stabilizovaná a nie je potrebné zo strany senátu prijímať 

žiadne mimoriadne opatrenia. Upozornil však, že pre rok 2009 sa zrejme zmení metodika MŠ 

SR pre prideľovanie dotácii VŠ a to z pomeru 70:30 na pomer 65:35, tzn. zvýši sa váha 

prideľovaných prostriedkov vo väzbe na výsledky vedy a výskumu. Vedenie EU v Bratislave 

preto pripraví opatrenia, ktoré by v roku 2009 zohľadnili uvedené skutočnosti. 

 

Diskusia k bodu 4 

Doc. Kosír (OF) zdôraznil, že zmena metodiky prideľovania finančných. prostriedkov 

z pomeru 70:30 na pomer 65:35, nebude pre EU v Bratislave vhodná v porovnaní s iným 

typom VŠ (napr. technickými, prírodovednými a pod.). Súhlasí s tým, aby sa na univerzite 

prijali adekvátne opatrenia (napr. vytvorenie karentovaného časopisu). 

 Rektor prof. Sivák pripomenul, že systém prideľovania prostriedkov zo strany MŠ SR 

nemá možnosť univerzita výrazne ovplyvniť, ale musíme ovplyvniť výsledky z hľadiska napr. 

získavania domácich a zahraničných grantov, zvýšenia výstupov vedecko-výskumnej práce. 

Aj z týchto dôvodov bol zriadený Ústav ekonómie a manažmentu na EU v Bratislave 

a pripravujú sa v tejto oblasti aj ďalšie opatrenia. Rektor súhlasil s tým, že je potrebné 
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vyvinúť všetko úsilie na zaradenie časopisu Ekonomické rozhľady medzi karentované 

časopisy, čo je však dlhodobejší proces. 

Michal Brčák (predseda študentského parlamentu univerzity) ocenil úsilie vedenia EU 

v Bratislave pri zabezpečení finančných prostriedkov na dokončenie auly, na rekonštrukciu 

ŠDaJ Horský Park, na vybudovanie futbalového ihriska v areáli Horský Park a opýtal sa, či sa 

predpokladá vyčerpať do konca roka prostriedky aj na ďalšie pripravované projekty.  

Rektor prof. Sivák odpovedal, že pridelené finančné prostriedky univerzita do konca 

roka 2009 všetky vyčerpá. 

Prof. Peller (FHI) pozitívne zhodnotil zriadenie nového Ústavu ekonomiky 

a manažmentu a dodal, že tam by malo byť ťažisko vypracovania výskumných projektov aj 

z toho dôvodu, že učitelia na univerzite sú veľmi zaťažení pedagogickým procesom. Ďalej 

poukázal na problém s doktorandmi. Podľa jeho názoru by sa mali prijímať iba doktorandi,  

u ktorých je predpoklad, že ukončia štúdium v termíne. 

 

Uznesenie č 3  
 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
18.11.2008 prerokovali a berú na vedomie Informáciu o aktuálnej finančnej situácii na EU 
v Bratislave bez pripomienok. 
 

Ad 5.: 

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová uviedla, že podľa bodu 9 Internej smernici 

EU v Bratislave č.5/2008 na nájom nehnuteľného majetku na čas dlhší ako jeden rok alebo na 

neurčitý čas sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas AS EU v Bratislave. Vyplýva to z 

§17 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Členom AS EU v Bratislave bol predložený zoznam časti nájomných zmlúv, ktoré musia byť 

na univerzite znovu uzatvorené vzhľadom na prechod na euro. Platba za prenájom sa 

uskutočňuje vopred a  pre univerzitu ide o výnos z podnikateľskej činnosti.  

  

Diskusia k bodu 5 

 V rámci diskusie k uvedenému bodu vystúpili doc. Kosír, prof. Peller a predseda ŠP 

Brčák, ktorí požiadali o informácie k niektorým zmluvám. Ich otázky zodpovedala p. 

kvestorka resp. rektor univerzity.   

Prítomní členovia AS EU v Bratislave sa dohodli, že k predloženému zoznamu 

nájomných zmlúv sa vyjadria spoločne jedným hlasovaním. 
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Výsledky verejného hlasovania :

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................18 
hlasovali za..........................................................................18 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 

 

Uznesenie č. 4 
 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
18.11.2008 prerokovali a schválili predložený zoznam nájomných zmlúv nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve EU v Bratislave. 
 

Ad 6.: 

Členovia AS EU v Bratislave sa s rektorom EU v Bratislave dohodli na termíne 

zasadnutia Akademickej obce EU v Bratislave. Zasadnutie sa uskutoční 9.12.2008 o 12:30 

v spoločenskej miestnosti v novej budove a bude ho viesť podpredsedníčka AS EU 

v Bratislave doc. Sodomová (predseda prof. Dupaľ je dlhodobo PN). 

V závere zasadnutia rektor prof. Sivák poďakoval členom AS EU v Bratislave za 

spoluprácu a ústretovosť pri vyjadrovaní sa k jednotlivým materiálom. 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová poďakovala prítomným členom 

senátu za účasť na zasadnutí.. 

  
 

Bratislava 18.11.2008 

 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

                                                                                                  doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. 
                                                                                            podpredseníčka AS EU v Bratislave 
                                                                                         poverená vedením AS EU v Bratislave 
 
Overovatelia zápisnice: 

 

-  Ing. Beáta Lipková, PhD. - za komoru zamestnancov 

 

- Ivona Klementová - za komoru študentov 
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