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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 13. 5. 2009 

 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 

 

Program :  

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Výročná správa o činnosti EU v Bratislave za rok 2008 (rektor EU v Bratislave) 

3. Výročná správa o hospodárení EU v Bratislave za rok 2008 (rektor EU v Bratislave,  

    kvestorka EU v Bratislave)  

4. Prerokovanie personálnych návrhov – zmeny v členoch VR EU v Bratislave, doplnenie  

    členov správnej rady EU v Bratislave (rektor EU v Bratislave)  

5. Informácie rektora o výsledku komplexnej akreditácie EU v Bratislave (rektor EU  

    v Bratislave)  

6. Návrh zmeny v Štatúte EU v Bratislave (rektor EU v Bratislave) 

7. Aktualizácia dlhodobého zámeru EU v Bratislave do roku 2011 s výhľadom do roku 2015 

   ( rektor EU v Bratislave) 

8. Úprava dotačných prostriedkov EU v Bratislave na rok 2009 (rektor EU v Bratislave,  

    kvestorka EU v Bratislave) 

9. Rôzne  

 

Ad 1.: 
 Predseda AS EU v Bratislave  prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. privítal 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.

 V zmysle rokovacieho poriadku predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ  požiadal  

o prípadné doplňujúce návrhy do programu zasadnutia AS EU v Bratislave. Pretože neboli 

vznesené ďalšie doplňujúce návrhy, po súhlasnom stanovisku všetkých členov AS EU v 

Bratislave pokračovalo zasadnutie AS EU v Bratislave podľa predloženého programu. Z 33 

prítomných členov bolo na zasadnutí prítomných 23 členov, senát bol uznášania schopný. 

 Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave schválili všetkými hlasmi 

prítomných za zamestnaneckú časť prof. Ing. Evu Rievajovú, PhD. (NHF EU v Bratislave) 

a za študentskú časť Moniku Satkovú (FMV EU v Bratislave). 

 Podľa  čl. 5. bodu 3. Zásad volieb do AS EU v Bratislave predseda AS EU v 

Bratislave prof. Dupaľ navrhol volebnú komisiu v nasledovnom zložení: 

- prof. Ing. Peter Závodný, CSc. (FHI EU v Bratislave) – predseda volebnej komisie 

- PaedDr. Emília Vokálová, CSc. (FMV EU v Bratislave) 

- Maroš Šinský (FPM EU v Bratislave). 

Všetci prítomní členovia AS EU v Bratislave odsúhlasili navrhnuté zloženie volebnej 

komisie. 

 

Ad 2.: 

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

AS EU Výročnú správu o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2008. 

Predložený materiál bol vypracovaný v zmysle §20 ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona číslo 

131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a zákona č.363/2007 Z.z. 
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Rektor uviedol, že správa je pomerne rozsiahla, bilancuje činnosť EU v v Bratislave za 

rok 2008 vo všetkých oblastiach a s výhľadom na rok 2009. Podstatné, z hľadiska roku 2008 

bolo to, akým spôsobom EU v Bratislave plnila svoje poslanie, ako sa plnili úlohy, schválené 

v dlhodobom zámere rozvoja univerzity. Zdôraznil, že v roku 2007 sa začal proces 

kvalitatívnych zmien na EU v Bratislave a tento proces  pokračoval aj v roku 2008. Uvedený 

rok možno hodnotiť z hľadiska univerzity ako rok veľmi úspešný. EU v Bratislave získala 

medzinárodné uznanie, rozšírila sa spolupráca s ďalšími zahraničnými univerzitami a rozvíjali 

sa ďalšie aktivity vo výskumnej činnosti, ukončili sa viaceré výskumné projekty a pod. 

            Výročná správa bola prerokovaná na kolégiu rektora a bude zaslaná na MŠ SR.  

 

Členovia AS EU prerokovali jednotlivé časti Výročnej správy o činnosti EU v Bratislave 

za rok 2008. V diskusii sa vyjadrili: 
 

Prof. Dupaľ (FPM), PhDr. Rizeková (ÚJ), M. Brčák (ŠP). Menovaní pozitívne hodnotili 

správu a zároveň odporučili správu upraviť o niektoré formálne skutočnosti. 
 

 Keďže neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal predseda AS EU v Bratislave 

prof. Dupaľ o Výročnej správe o činnosti EU v Bratislave za rok 2007 hlasovať. 
 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................23 

hlasovali za..........................................................................23 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 

 

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu EU v Bratislave na zasadnutí dňa 13.5.2009 prerokovali a 

schválili „Výročnú správu o činnosti Ekonomickej univerzity za rok 2008“ bez pripomienok. 
 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. Zároveň vyzdvihol kvalitné vypracovanie predloženého materiálu. 

 

Rektor prof. Sivák poďakoval členom AS EU v Bratislave za vyjadrenia a dôkladné 

preštudovanie predloženého materiálu a pripomenul, že pozitívny postoj členov AS EU 

v Bratislave k Správe je pre neho veľmi dôležitý. 

 

Ad 3.: 

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 v Bratislave „Výročnú 

správu o hospodárení EU v Bratislave za rok 2008“. Rektor EU v Bratislave uviedol, že 

správa objektívne vyjadruje situáciu v hospodárení EU v Bratislave za rok 2008. Poukázal na 

skutočnosti, že prostriedky ktoré boli pridelené v rámci dotácii ale aj mimodotačné 

prostriedky boli využívané efektívne a hospodárne. Všetky aktivity na EU v Bratislave boli 

rozvojového charakteru. Výrazne sa presadzoval systém zásluhovosti a odmeňovania. Zatiaľ 

čo v roku 2007 bol záporný hospodársky výsledok v roku 2008 dosiahla univerzita kladný 

hospodársky výsledok. Rektor ďalej zdôraznil, že boli zavedené mnohé opatrenia, ktoré 

prispeli k danému výsledku a rok 2008 z tohto hľadiska považuje za prelomový v oblasti 

hospodárenia univerzity. 

Kvestorka zdôraznila významné aktivity rektora najmä vo väzbe na získanie aj 

mimodotačných zdrojov, ktorých podiel tvorili takmer 25% z celkového ročného rozpočtu  
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Diskusia k bodu 3 

Doc. Fetisovová (FPM)  poďakovala vedeniu EU v Bratislave za dôkladné 

vypracovanie materiálu, ktorý veľmi prehľadne a podrobne informuje o hospodárení EU 

v Bratislave v roku 2008. 

 

Keďže neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal predseda AS EU v Bratislave prof. 

Dupaľ hlasovať o Výročnej správe o hospodáreníi EU v Bratislave za rok 2008 . 

 

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 EU v Bratislave na zasadnutí dňa 13.5.2009 prerokovali a 

schválili „Výročnú správu o hospodárení Ekonomickej univerzity za rok 2008“ bez 

pripomienok. 
 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

 

 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák poďakoval členom AS EU v Bratislave za 

pochopenie situácie v hospodárení počas celého roka a zároveň konštatoval, že aj členovia 

senátu tým, že schválili opatrenia k hospodáreniu tiež prispeli k dosiahnutiu kladného 

hospodárskeho výsledku. 

 

Ad 4.: 

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

návrhy v personálnej oblasti: 

 

1.  Rektor požiadal o odvolanie členov Vedeckej rady EU v Bratislave: 

 

-  prof. Ing. V. Balhara, CSc. – ktorý zo zdravotných dôvodov požiadal o 

      uvoľnenie z funkcie dekana FMV EU v Bratislave, 

-   doc. Ing. I. Brezinu, CSc. – ktorý zo zdravotných dôvodov požiadal  

      o uvoľnenie z funkcie prorektora EU v Bratislave. 

 

2. Schválenie nových členov Vedeckej rady EU v Bratislave: 

 

- prof. Ing. Ľ. Lipkovú, CSc. – ktorá bola na základe volieb AS FMV EU 

v Bratislave schválená od 1.4.2009 za dekanku FMV EU v Bratislave. 

- doc. Ing. Annu Čaplanovú, PhD. – ktorá bola schválená AS EU v Bratislave 

dňa 18. 3. 2009 za prorektorku EU v Bratislave. 

 

Diskusia k bodu 4 

Prof. Peller (FHI) - sa informoval, či pri zastúpení jednotlivých členov VR EU 

v Bratislave nie je potrebné dodržať participáciu podľa fakúlt EU v Bratislave. 
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Prof. Dupaľ (predseda AS EU v Bratislave) konštatoval, že participácia podľa 

jednotlivých fakúlt musí byť dodržaná jedine v zastúpení členov VR, ktorých navrhujú 

fakulty a to je dodržané. 

 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ poďakoval rektorovi prof. Sivákovi za 

zdôvodnenie návrhov a požiadal členov AS EU v Bratislave, aby sa k nim vyjadrili v tajnom 

hlasovaní. 

 

Výsledky tajného hlasovania – za odvolanie prof. Ing. V. Balhara, CSc. : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................23 

hlasovali za..........................................................................23 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 

 

Výsledky tajného hlasovania – za odvolanie doc. Ing. I. Brezinu, CSc. : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................23 

hlasovali za..........................................................................22 

hlasovali proti.......................................................................1 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 

 

Výsledky tajného hlasovania – za schválenie prof. Ing. Ľ. Lipkovej, CSc. : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................23 

hlasovali za..........................................................................22 

hlasovali proti.......................................................................1 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 

 

Výsledky tajného hlasovania – za schválenie doc. Ing. A. Čaplanovej, PhD. : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................23 

hlasovali za..........................................................................22 

hlasovali proti.......................................................................1 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 

 

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu EU v Bratislave na zasadnutí dňa 13.5.2009  schválili návrh 

rektora na odvolanie členov VR EU v Bratislave prof. Ing. V. Balhara, CSc., doc. Ing. I. 

Brezinu, CSc. a za menovanie nových členov VR EU v Bratislave prof. Ing. Ľ. Lipkovú,  

CSc., doc. Ing. Annu Čaplanovú,PhD. 

 

Ad 5.: 

 Rektor prof. Sivák informoval členov AS EU v Bratislave o obsahu hodnotiacej 

správy, ktorú vypracovala Akreditačná komisia vlády SR. Skonštatoval, že proces akreditácie 

bol dlhodobý a veľmi náročný. Mnohé kritéria pre hodnotenie niektorých činností v rámci 

akreditácie boli vydané ex post, teda fakulty ich nepoznali a nemohli ich ovplyvniť. 

Zdôvodnil však, že aj napriek tejto skutočnosti univerzita viaceré kritéria výrazne prekročila. 

Proces bol ukončený na úrovni Akreditačnej komisie vlády SR a ďalej pokračuje na 

MŠ SR. Záverečné hodnotenie bolo uskutočnené podľa piatich kvalitatívnych kritérií, ktoré 
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EU v Bratislave splnila resp. prekročila z hľadiska požiadavky zaradenia medzi univerzitné 

vysoké školy. Šieste kvantitatívne kritérium počet študentov na prof., doc. a odborných 

asistentov s hodnosťou PhD EU v Bratislave objektívne nemohla splniť vzhľadom na 

uplatňovanú metodiku rozpisu rozpočtu v rokoch 2002-2007, resp. vzhľadom na pokyny 

z MŠ SR v rokoch 2002-2003 o potrebe prijímať zvýšený počet študentov na štúdium na VŠ. 

Celkové výsledky akreditácie univerzity zhodnotil ako úspešné a EU v Bratislave nimi 

z hľadiska splnenia a prekročenia všetkých kvalitatívnych kritérií jednoznačne 

dokumentovala univerzitnú úroveň všetkých činností. 

 

Diskusia k bodu 5 

Prof. Dupaľ (predseda AS EU v Bratislave) navrhol, aby bola v najbližšej dobe 

zvolaná Akademická obec EU v Bratislave, na ktorej bude rektor EU v Bratislave prof. Sivák  

podrobne informovať o výsledku komplexnej akreditácie EU v Bratislave. Zároveň odporučil 

rektorovi, aby napísal list (odvolanie) ministrovi školstva a predsedovi Akreditačnej komisie, 

kde zdôvodní nesplnenie kritéria KZU-6 z objektívnych dôvodov. Tento návrh odsúhlasili 

členovia AS EU v Bratislave. 

Po dohodnutí členov AS EU v Bratislave a rektora EU v Bratislave bol stanovený 

termín pre uskutočnenie Akademickej obce  EU v Bratislave na 27. mája 2009 o 13.00 

hodine. 

 

M. Brčák (predseda ŠP) vyjadril za študentov univerzity spokojnosť s výsledkom 

komplexnej akreditácie. 

 

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu EU v Bratislave na zasadnutí dňa 13.5.2009 prerokovali 

a berú na vedomie Informáciu o výsledku komplexnej akreditácie Ekonomickej univerzity v 

Bratislave. 
 

 

Ad 6. 

 

a) Rektor prof. Sivák predložil návrh na zmeny v Štatúte EU v Bratislave v zmysle §9 

ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhol zrušiť doterajší úsek 

činnosti prorektora pre informatizáciu a styk s verejnosťou a navrhuje zriadiť úsek 

manažmentu akademických projektov. 

 

Diskusia k bodu 6 
Prof. Dupaľ (predseda AS EU v Bratislave)  konštatoval, že ak sa zruší prorektor pre 

informatizáciu a styk s verejnosťou, nebudú mať prodekani pre informatizáciu na jednotlivých 

fakultách spoločného koordinátora. 

Rektor prof. Sivák  navrhuje, aby si koordináciu činností v tejto oblasti riadili 

jednotlivé fakulty a spolupracovali s Ing. Zdarilkom riaditeľom ÚVT. 

 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................23 

hlasovali za..........................................................................23 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 
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Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu EU v Bratislave na zasadnutí dňa 13.5.2009 schvaľujú  

navrhnutú zmenu článku 17 ods. 1 Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

 

b) Prorektor prof. Daňo navrhol členom AS EU v Bratislave úpravu Štatútu EU 

v Bratislave v článku 33, ods. 12. 

 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................23 

hlasovali za..........................................................................23 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 

 

Uznesenie č. 6 

Členovia Akademického senátu EU v Bratislave na zasadnutí dňa 13.5.2009 schvaľujú 

navrhnutú zmenu článku 33 ods. 12 Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

 

Ad 7.: 

Rektor prof. Sivák predložil členom AS EU v Bratislave návrh aktualizácie 

Dlhodobého zámeru EU v Bratislave do roku 2011 a  s výhľadom do roku 2015, ktorý súvisí 

s náplňou aktivít novej prorektorky - doc. Čaplanovej. Navrhované aktivity zatiaľ neboli 

zahrnuté v Dlhodobom zámere EU v Bratislave. Ide vlastne o nové úlohy, ktoré sú 

rozvojového charakteru  a je potrebné ich zaradiť do tohto dokumentu. 

 

Diskusia k bodu 7 

 Prof. Peller (FHI) sa informoval, či posledný bod týkajúci sa prípravy na publikovanie 

encyklopédie EU v Bratislave je v danom časovom úseku realizovateľný. 

Rektor prof. Sivák  uviedol, že publikáciu je vhodné vydať k 70. výročiu EU 

v Bratislave. Práce na encyklopédii sú v štádiu prípravy a veľká časť je aj rozpracovaná. 

A. Hollá (ŠP) Pozitívne hodnotila navrhované aktivity najmä tie, ktoré sa týkajú 

dvojitých diplomov. 

 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................23 

hlasovali za..........................................................................23 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 

 

Uznesenie č. 7 

Členovia Akademického senátu EU v Bratislave na zasadnutí dňa 13.5.2009 schvaľujú  

aktualizáciu Dlhodobého zámeru rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave do roku 2007-

2011 s výhľadom do roku 2015 (oblasť manažovania akademických projektov). 
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Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

 

Ad 8.: 

Kvestorka Ing. Dziurová predložila na schválenie materiál ktorý obsahuje informácie 

o dvoch úpravách rozpočtu EU v Bratislave v roku 2009. Ide o účelovo pridelené finančné 

prostriedky z kapitoly MŠ SR na riešenie projektov KEGA a VEGA. 

 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................23 

hlasovali za..........................................................................23 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 

 

Uznesenie č. 8 

Členovia Akademického senátu EU v Bratislave na zasadnutí dňa 13.5.2009 schvaľujú 

Úpravy dotačných zdrojov Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2009. 

 

Ad 9.: 

 Rektor prof. Sivák v mene prorektora Daňa požiadal členov AS EU v Bratislave ešte o 

zvolanie  jedného zasadnutia AS do začiatku prázdnin, kde by sa prerokovali zásady 

prijímacieho konania na akademický rok 2009/2010. 

 Prof. Dupaľ (predseda AS EU v Bratislave)  po porade s členmi AS EU v Bratislave 

súhlasil so zvolaním zasadnutia AS EU v Bratislave . 

Rektor prof. Sivák poďakoval členom AS EU v Bratislave za vyjadrenia a stanoviská 

ku všetkým predloženým materiálom . 

 

 

Bratislava 13.5.2009 

 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

                                                                                                    predseda AS EU v Bratislave  

 

Overovatelia zápisnice: 

- prof. Ing. E. Rievajová, PhD. (NHF) - za  komoru zamestnancov, 

-  

- Monika Satková (FMV) - za komoru študentov. 

 


