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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 16.04.2008 

 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 1. Otvorenie 
                   2. Informácie rektora EU v Bratislave 
                   3. Dlhodobý zámer rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie 
                       2007- 2011 s výhľadom do roku 2015 
                   4. Rozpis rozpočtu EU v Bratislave na rok 2008 
                   5. Návrh študijného programu Medzinárodný finančný manažment 
                   6. Rôzne  
                
Ad 1.:  

 Podpredsedníčka AS EU doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. privítala na zasadnutí AS EU 

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

v Bratislave Ing. Máriu Dziurovú a všetkých prítomných členov AS EU v Bratislave (ďalej 

len AS EU). 

 V zmysle rokovacieho poriadku podpredsedníčka AS EU doc. Sodomová požiadala 

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. Z 33 členov AS EU bolo prítomných 23 

členov, senát bol uznášaniaschopný. 

 Za overovateľov zápisnice podpredsedníčka AS EU navrhla za zamestnaneckú časť 

doc. Ing. Miroslava Majtána, PhD. a za študentskú časť Moniku Satkovú. Návrhy boli členmi 

AS EU jednomyseľne akceptované.  

 

Ad 2.: 

 Rektor EU v Bratislave zhodnotil reálnu situáciu na EU v Bratislave od posledného 

zasadnutia AS EU v Bratislave dňa 12. 3.2008. Konštatoval, že plnenie Hlavných úloh EU 

v Bratislave sa naďalej v roku 2008 uskutočňuje v súlade s poslaním univerzity a v súlade so 

zákonom č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

Rektor prof. Sivák pripomenul, že od 21. 4. 2008 sa uskutočnia na EU v Bratislave 

výberové konania na miesta profesorov, následne po nich výberové konania na miesta 

docentov a atestácie odborných asistentov a asistentov. Vzhľadom na počet akreditovaných 
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študijných programov na EU v Bratislave, je vytvorený dostatočný priestor pre zvyšovanie 

kvalifikácie učiteľov EU v kategóriách docent a profesor (habilitačné a inauguračné konania). 

Celý proces výberového konania sa bude realizovať podľa plánu výberového konania 

v spolupráci s jednotlivými fakultami, a je to proces vyplývajúci zo zákona. Vo výberovej 

komisii bude zastupovať predsedu AS EU v Bratislave prof. Dupaľa, podpredsedníčka AS EU 

doc. Sodomová (vzhľadom na jeho pobyt na liečení). 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák uviedol, že je presvedčený, že výberové konanie sa 

uskutoční korektne s dobrou perspektívou pre učiteľov, ktorí svoju budúcnosť spájajú 

s pôsobením na EU v Bratislave. 

V druhej časti vystúpenia rektor prof. Sivák informoval o priebehu akreditácie EU 

v Bratislave. Vypracovaný akreditačný spis po prerokovaní vo Vedeckej rade EU v Bratislave 

vedenie EU v Bratislave odovzdá akreditačnej komisii v priebehu mája 2008. 

 

Diskusia k bodu 2 

Doc. Lieskovská (PHF) sa informovala, ako sa bude riešiť odbor Obchodné 

podnikanie, ktorý má fakulta akreditovaný do 30.8.2008. Opýtala sa ,či je potrebné predložiť 

akreditačný spis na komplexnú akreditáciu alebo pôjde o reakreditáciu ? 

Rektor EU v Bratislave konštatoval, že je potrebné predložiť tento študijný program na 

akreditáciu. 

 

Uznesenie č. 1 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
16.4.2008 prerokovali a berú na vedomie Informácie rektora EU v Bratislave  o činnosti 
vedenia od posledného zasadnutia AS EU v Bratislave, vrátane úloh, ktoré vedenie a fakulty 
budú plniť do konca júna 2008. 
 

Ad 3.: 

Rektor EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD predložil na rokovanie AS 

EU Dlhodobý zámer rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie 2007 – 2011 

s výhľadom do roku 2015. Materiál bol vypracovaný v súlade so zákonom č.131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa tohto zákona §9 „ 

Pôsobnosť akademického senátu verejnej vysokej školy“, písm. j) „schvaľuje dlhodobý zámer 

verejnej vysokej školy (§2 ods.10) predložený rektorom po prerokovaní vo vedeckej rade 

verejnej vysokej školy a jeho aktualizáciu“. Dlhodobý zámer rozvoja EU v Bratislave na 

obdobie 2007 – 2011 s výhľadom do roku 2015 bol prerokovaný na zasadnutí vedenia EU 
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v Bratislave dňa 16.1.2008, na zasadnutí Kolégia rektora EU v Bratislave dňa 23.1.2008, na 

zasadnutí Vedeckej rady EU v Bratislave dňa 24.1.2008 a na zasadnutí Správnej rady EU 

v Bratislave dňa 18.3.2008. 

Rektor prof. Sivák uviedol, že členovia vedenia EU v Bratislave pri tvorbe Dlhodobého 

zámeru zohľadnili doterajší vývoj na univerzite s cieľom ďalej rozvinúť všetky pozitívne 

skutočnosti z predchádzajúcich období a zabezpečiť budúci rozvoj univerzity. Zároveň 

predložený zámer reaguje na nové výzvy, ktoré sú pred univerzitami v súlade s meniacimi sa 

požiadavkami a potrebami spoločensko-ekonomickej praxe v SR a v celej Európskej únii. Pri 

tvorbe Dlhodobého zámeru vedenie EU v Bratislave zohľadnilo aj skúsenosti zo zahraničných 

univerzít obdobného zamerania ako je EU v Bratislave.. 

 

Diskusia k bodu 3 

Podpredsedníčka AS EU doc. Sodomová vyzdvihla skutočnosť, že predložený materiál je 

na vysokej kvalitatívnej úrovni, a vytvára predpoklad pre rozvoj jednotlivých činnosti 

univerzity v budúcnosti. 

 

Michal Brčák (predseda študentského parlamentu) za študentov vysoko ocenil prácu 

vedenia EU v Bratislave v súvislosti s prípravou predloženého materiálu a vyslovil podporu 

študentov Dlhodobému zámeru rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 23 
hlasovali za..........................................................................23 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 

 

Uznesenie č. 2 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
16.4.2008 prerokovali a schválili Dlhodobý zámer rozvoja EU v Bratislave na obdobie 2007 
– 2011 s výhľadom do roku 2015 bez pripomienok. 
 
  
Ad 4.: 

Rektor EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD a kvestorka EU 

v Bratislave Ing. Mária Dziurová predložili na rokovanie AS EU Rozpis rozpočtu EU 
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v Bratislave na rok 2008. Materiál bol predložený na rokovanie AS EU v Bratislave v súlade 

so zákonom č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák uviedol, že činnosť EU v Bratislave v roku 2008 

bude zabezpečovaná z dvoch zdrojov a to: z dotačných zdrojov zo štátneho rozpočtu, (ktoré 

pokryjú rozpočet univerzity na 75% až 80%) a zostávajúcich 20% - 25% treba zabezpečiť 

z mimodotačných zdrojov. Nevhodné pre EU v Bratislave sú koeficienty, podľa ktorých sa 

stanovuje časť rozpočtu. V budúcnosti by bolo vhodné zmeniť kritéria, ktoré sú nepriaznivé 

pre školy ekonomického zamerania.  

Ďalej rektor EU v Bratislave prof. Sivák konštatoval, že v roku 2008 pridelené dotačné 

prostriedky boli na základe kritérií, a to 70% výkonov vo vzdelávaní a 30% vo výskume. 

Zároveň sa pre tento rok upravili kritéria, prostredníctvom ktorých sa tieto výkony merajú 

(ods. (16) až (26) Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu VVŠ na rok 2008).V tejto 

súvislosti zdôraznil nevyhnutnosť zvyšovania výstupov z vedeckovýskumnej činnosti na EU 

v Bratislave. 

Kvestorka Ing. Dziurová uviedla, že mzdy zamestnancov EU v Bratislave sú v roku 

2008 pokryté a rozpočet zahŕňa aj valorizáciu miezd EU v Bratislave. V roku 2008 sa plánuje 

na univerzite vyrovnaný výsledok hospodárenia. Upozornila tiež na nevyhnutnosť veľmi 

efektívneho a hospodárneho používania všetkých prostriedkov v roku 2008. 

 

Diskusia k bodu 4 

Doc. Lipianska (OF) chápe situáciu v akej sa univerzita nachádza, ale napriek tomu sa 

informovala o možnosti pridelenia aspoň minimálnych finančných prostriedkov katedrám na 

financovanie ich prevádzky (ten si katedry financujú najmä z grantov). Ďalej navrhla, aby 

učitelia bez PhD. boli zaradení medzi lektorov, (len by učili). Následne by  sa ostatným 

učiteľom vytvoril väčší časový priestor  na vedeckú prácu a publikačnú činnosť. 

Rektor prof. Sivák s názorom doc. Lipianskej súhlasí, avšak zdôraznil, že prioritou 

vedenia EU v Bratislave je zabezpečenie prostriedkov na mzdy pracovníkom a preto je nutné 

aj v roku 2008 prevádzku katedier zabezpečovať z grantov. Rektor vyzval k zvýšenej aktivite 

učiteľov pri podávaní grantov. V budúcnosti dôjde zrejme ku špecializácii časti učiteľov na 

výučbu a časti na vedu. Takáto špecializácia sa predpokladá aj v súvislosti so zriadením 

Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu. 

 

Doc. Horvátová, ktorá je zástupkyňou EU v Bratislave v Rade vysokých škôl, 

informovala o kritériách pri prideľovaní rozpočtu pre jednotlivé verejné vysoké školy. 
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Konštatovala, že ide o  prístup, ktorý je potrebné zmeniť. Dôležité v tejto súvislosti je, aby sa 

zástupcovia z jednotlivých fakúlt pravidelne zúčastňovali na zasadnutiach Rady vysokých 

škôl, pretože pri hlasovaní o rôznych kritériách je dôležitý každý hlas, ktorý by pomohol 

zmenu existujúcich kritérií (koeficientov). 

 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 23 
hlasovali za..........................................................................23 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 

  

Uznesenie č. 3 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa  
16. 4.2008 prerokovali a schválili Rozpis rozpočtu EU v Bratislave na rok 2008 bez 
pripomienok. 
 

Ad 5.: 

 Rektor EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. a dekan FHI EU 

v Bratislave prof. Ing. Michal Fendek, PhD., predložili na rokovanie AS EU v Bratislave 

návrh študijného programu „Medzinárodný finančný manažment“. Materiál vypracovali prof. 

Fendek, gestor nemeckofónneho štúdia na EU v Bratislave spolu s prof. Dr. Ralfom 

Ebelingom, gestorom nemeckofónneho štúdia na Univerzite Martina Luthera v Halle- 

Wittenberg. 

 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák uviedol, že ide o celouniverzitný študijný program, 

ktorý ma veľkú podporu za strany vedenia EU v Bratislave ako aj zo strany bývalých 

absolventov. Bol to prvý program s dvojitým diplomom v rámci všetkých univerzít SR. 

 Dekan FHI EU v Bratislave prof. Fendek zdôraznil, že nemeckofónne štúdium je 

výsledkom spolupráce medzi EU v Bratislave, Univerzitou Martina Luthera v Halle-

Wittenberg a Univerzitou Johannesa Keplera v Linzi. Študenti EU v Bratislave tak majú 

možnosť rozšíriť odborné poznatky v rámci prednášok popredných profesorov z partnerských 

univerzít. Štúdium sa úspešne uskutočňuje od akademického roka 1998/1999, absolventi tohto 

štúdia nachádzajú dobré uplatnenie v SR aj v zahraničí. 
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Diskusia k bodu 5 

Doc. Lacková (OF) pozitívne hodnotila vypracovaný materiál a snahu EU v Bratislave  

presadzovať štúdium aj v cudzích jazykoch. Odporučila, aby sa v materiáli voliteľné 

predmety zmenili na výberové predmety. 

Michal Brčák (predseda študentského parlamentu) zdôraznil, že medzi študentmi má 

uvedené štúdium veľmi pozitívny ohlas a študenti EU v Bratislave vítajú, že na univerzite 

majú možnosť získať dvojitý diplom. 

 

Uznesenie č. 4 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa  
16. 4. 2008 prerokovali a schválili bilaterálny študijný program nemeckofónneho štúdia 
medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou Martina Luthera v Halle –
Wittenberg  Medzinárodný finančný manažment bez pripomienok. 
 

Ad 6.: 

 a) Prof. Fendek poďakoval členom AS EU v Bratislave za porozumenie a podporu pri 

schvaľovaní bilaterálneho študijného programu Medzinárodný finančný manažment. 

 

 b) Rektor prof. Sivák v závere poďakoval všetkým členom AS EU v Bratislave za 

pochopenie a podporu pri  prerokovaní predložených materiálov, ktoré boli predložené za 

vedenie univerzity. 

 

 c) Podpredsedníčka AS EU doc. Sodomová vyzdvihla aktívny prístup všetkých členov 

na rokovaní AS EU v Bratislave  a poďakovala sa všetkým prítomným za účasť a spoluprácu. 

   

 

Bratislava 16. 4. 2008 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

                                                                                                    prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
                                                                                                    predseda AS EU v Bratislave 
 
Overovatelia zápisnice: 

 

- doc. Ing. Miroslav Majtán, PhD. - za  komoru zamestnancov 

- Monika Satková - za komoru študentov. 


