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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 15. 12. 2009 

 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 

Program :  

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Návrh organizačných zmien a Organizačného poriadku EU v Bratislave (rektor EU 

v Bratislave) 

3. Piata úprava dotačných zdrojov Ekonomickej univerzity v Bratislave – za rok 2009 

(rektor EU v Bratislave, kvestorka EU v Bratislave) 

4. Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve EU v Bratislave (rektor EU v Bratislave, 

kvestorka EU v Bratislave) 

5. Dodatok č. 1 k Internej smernici 15/2008 o školnom a poplatkoch spojených so 

štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave – akademický rok 2009/2010 (rektor 

EU v Bratislave) 

6. Návrhy na zmenu členov Vedeckej rady EU v Bratislave 

7. 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., 1.prorektora  

a prorektora pre vzdelávanie prof. Ing. Ferdinanda Daňa, CSc., prorektora pre rozvoj doc. Ing. 

Ľubomíra Striešku, CSc., 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 

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

Rektor prof. Sivák oboznámil členov s listom, ktorý mu bol doručený 11.12.2009 od 

Ing. Vladimíra Bajana. Ing. Bajan z dôvodu ukončenia funkcie predsedu Bratislavského 

samosprávneho kraja, požiadal o uvoľnenie z členstva vo Vedeckej rade EU v Bratislave. 

Z tohto dôvodu rektor prof. Sivák navrhol členom AS EU v Bratislave doplniť program 

o ďalší bod - Návrhy na zmenu členov Vedeckej rady EU v Bratislave, ktorý by bol 

prerokovaný pred bodom rôzne. Z 33 prítomných členov bolo na zasadnutí prítomných 26 

členov, senát bol uznášaniaschopný. 

 

Výsledky verejného hlasovania k návrhu doplnenia programu zasadnutia: 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................26 

hlasovali za..........................................................................26 

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

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

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

15.12.2009 prerokovali a schválili bez pripomienok, doplňujúci bod do programu zasadnutia 

AS EU v Bratislave:  „Návrhy na zmenu členov Vedeckej rady EU v Bratislave“. 

 

 Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili za 

zamestnaneckú časť doc. Ing. Miroslava Majtána, CSc. (FPM EU v Bratislave) a za 

študentskú časť Tomáša Sokola (OF EU v Bratislave). 
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 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. – predseda volebnej komisie (FHI EU v Bratislave), 

- Ing. Anton Zdarílek (ÚVT EU v Bratislave), 

- Maroš Šinský (FPM EU v Bratislave). 

Prítomní členovia AS EU v Bratislave schválili navrhnuté zloženie volebnej komisie. 

 

Ad 2.: 

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

nový Návrh organizačných zmien a Organizačného poriadku EU v Bratislave, tak ako to bolo 

dohodnuté na ostatnom zasadnutí AS EU v Bratislave dňa 18.11.2009. Predložený materiál je 

vypracovaný v súlade s koncepciou rozvoja EU v Bratislave, upravuje najmä organizačnú 

štruktúru EU v Bratislave, vnútorné organizačné a riadiace vzťahy univerzity, poslanie 

a pôsobnosť fakúlt, hospodársko-správnych, celouniverzitných, informačných pracovísk 

a sústavu vnútorných predpisov EU v Bratislave. Organizačný poriadok je záväzný pre 

všetkých zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere s EU v Bratislave. 

 V zmysle Štatútu EU v Bratislave čl. 7 Celouniverzitné pracoviská a čl. 8 Účelové 

zariadenia, rektor prof. Sivák predložil návrh na: 

 

1. zriadenie celouniverzitného pracoviska Výskumno-vzdelávacie centrum 

bioenergie EU v Bratislave – pracovisko Kapušany. Zároveň stručne zdôvodnil 

zriadenie tohto pracoviska. 

 

Diskusia 

- prorektor EU v Bratislave doc. Ľ. Strieška informoval, že doteraz išlo o technické 

pracovisko, ktoré riešilo výskumnú úlohu v spolupráci s PHF EU v Bratislave so 

sídlom v Košiciach. Jeho ďalšia činnosť bude popri výskumnej aj vzdelávacia a z tejto 

skutočnosti vyplynul aj návrh na zriadenie nového celouniverzitného pracoviska. 

- prof. A. Dupaľ (FPM EU v Bratislave) navrhuje rozšíriť ďalšiu spoluprácu aj s FPM 

EU v Bratislave, ktorá tiež určitou mierou participovala na riešení tohto projektu. 

- doc. M. Majtán (FPM EU v Bratislave) sa informoval, s akou kapacitou pracovníkov 

sa počíta na tomto pracovisku, pretože celouniverzitné pracovisko by malo mať aj 

určitú organizačnú štruktúru pracovníkov. 

- prorektor EU v Bratislave doc. Ľ. Strieška odpovedal, že počet pracovníkov súvisí 

s rozvojom tohto pracoviska. Pracovisko bude rozvíjať činnosť na podnikateľskom 

princípe. 

 

2. zmenu názvu a transformáciu Centra ďalšieho vzdelávania EU v Bratislave na 

Bratislavskú Bussines School v Bratislave, 

 

Diskusia 

- rektor EU v Bratislave prof. Sivák uviedol, že zariadenie Bratislavskej Bussines 

School v Bratislave (ďalej len BBS EU v Bratislave), vyplýva z potreby doriešiť úlohy 

v oblasti medzinárodnej spolupráce spojenej s MBA programom a ďalším 

vzdelávaním manažérov. Zriadenie tohto pracoviska je v súlade s úlohami 

v Dlhodobom zámere rozvoja EU v Bratislave. 

- PhDr. Rizeková (ÚJ EU v Bratislave) sa opýtala, či BBS EU v Bratislave nebude 

konkurenciou pre nový program Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia. 

- rektor EU v Bratislave prof. Sivák zdôraznil, že BBS EU v Bratislave nebude 

zabezpečovať vysokoškolské vzdelávanie. Ide o rozšírenie ďalšieho vzdelávania, na 
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ktorom budú participovať učitelia univerzity a učitelia zo zahraničných univerzít resp. 

bussines school. 

- prof. Tóth a Ing. Lipková (FMV EU v Bratislave navrhli zmenu názvu na Bussines 

school pri EU v Bratislave. 

- M. Brčák (predseda ŠP EU v Bratislave) navrhol skrátiť názov na Bratislavskú 

Bussines School. 

- doc. M. Majtán (FPM EU v Bratislave) upozornil, že hlavným poslaním je 

uskutočňovať ďalšie vzdelávanie a odporučil zvážiť zmenu názvu súčasného 

pracoviska. 

- rektor EU v Bratislave prof. Sivák upozornil, že ak by sa nepredpokladali nové 

aktivity, potom by bolo správne nemeniť názov, ale ide o nové aktivity a treba ich 

v názve zdôrazniť (napr. MBA v anglickom jazyku, viaceré kurzy pre manažérov). 

- doc. E. Sodomová (FHI EU v Bratislave) poukázala na bod 3 na str. 7, kde je uvedená 

orientácia a obsah BBS EU v Bratislave a preto je potrebné doriešiť názov tejto 

inštitúcii. 

- prof. Tóth (FMV EU v Bratislave) vyjadril presvedčenie, že dôležité sú hlavne 

aktivity, ktoré bude pracovisko zabezpečovať. 

- prof. A. Dupaľ (FPM EU v Bratislave) navrhuje stiahnuť všetky tri doporučené nové 

názvy a odporučil túto úlohu ponechať v kompetencii vedenia EU v Bratislave. 

- rektor EU v Bratislave prof. Sivák poďakoval za takýto návrh. 

 

3. zmena názvu a racionalizácia Ústavu výpočtovej techniky EU v Bratislave na 

Centrum informačných technológií EU v Bratislave 

 

- rektor EU v Bratislave prof. Sivák zdôraznil, že táto zmena vyplynula zo skutočnosti, 

že ÚVT EU v Bratislave naplnil svoje poslanie, keď bolo zriaďované. Zmena názvu 

súvisí s výsledkom personálneho auditu a novými úlohami, ktoré bude Centrum 

informačných technológií EU v Bratislave zabezpečovať. 

- V diskusii neboli žiadne pripomienky k návrhu. 

 

4. zmenu názvu a transformáciu Centra univerzitných služieb EU v Bratislave na 

Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb EU v Bratislave 

 

- rektor EU v Bratislave prof. Sivák konštatoval, že táto zmena a transformácia vyplýva 

z nevyhnutnosti ďalšieho rozvíjania podnikateľskej činnosti v súvislosti 

s viaczdrojovým financovaním univerzity. 

 

Ad 2.:  

 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák poznamenal, že predložený organizačný poriadok 

zohľadňuje čiastkové doplnky, ktoré už boli AS EU v Bratislave schválené. 

 Kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová informovala členov AS EU v Bratislave, že 

pri tvorbe Organizačného poriadku sa konzultovali viaceré otázky aj s odborovou 

organizáciou na univerzite. 

 Pretože neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky k návrhom, dal predseda AS EU 

v Bratislave prof. Dupaľ hlasovať. 

 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................26 

hlasovali za..........................................................................26 
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hlasovali proti.......................................................................0 

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

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

15.12.2009 prerokovali a vyjadrili súhlas s návrhom na: 

1. zriadenie celouniverzitného pracoviska Výskumno-vzdelávacie centrum bioenergie 

EU v Bratislave – pracovisko Kapušany, 

2. zmenu názvu a transformáciu Centra ďalšieho vzdelávania EU v Bratislave na 

Bratislavskú Bussines School EU v Bratislave, 

3. zmena názvu a racionalizácia Ústavu výpočtovej techniky EU v Bratislave na 

Centrum informačných technológií EU v Bratislave, 

4. zmenu názvu a transformáciu Centra univerzitných služieb EU v Bratislave na 

Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb EU v Bratislave, 

a schvaľujú bez pripomienok organizačný poriadok Ekonomickej univerzity v Bratislave.  
 

 

 Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

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

schválenie Návrhu organizačných zmien a Organizačného poriadku EU v Bratislave. 

 

Ad 3.: 

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

informovala, že MŠ SR na základe Dodatku číslo 5 a Dodatku číslo 6 k základnej dotačnej 

zmluve číslo 77/2009 zo dňa 4.3.2009 zvýšilo rozpočet EU v Bratislave. Kvestorka Ing. 

Dziurová uviedla, že predložený materiál bližšie uvádza rozpísanie finančných prostriedkov. 

 Rektor EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. doplnil, že finančná 

situácia je na univerzite stabilizovaná a všetky činnosti budú do konca kalendárneho roka 

2009 v plnom rozsahu zabezpečené. 

 

Diskusia 

- doc. Lipianska (OF EU v Bratislave) sa informovala, do akého termínu je možné 

použiť dodatočne pridelené finančných prostriedkov. 

- kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová upresnila, že účelové prostriedky treba 

použiť do konca marca 2010 a neúčelové prostriedky prechádzajú na zostatkový účet. 

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

Dupaľ hlasovať. 

 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................26 

hlasovali za..........................................................................26 

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

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

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

15.12.2009 prerokovali a berú na vedomie informácie „o piatej a šiestej úprave dotačných 

prostriedkov Ekonomickej univerzity v Bratislave“ . 
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Ad 4.: 

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

AS EU v Bratislave žiadosti o udelenie súhlasu na nájom nehnuteľných vecí (nebytových 

a bytových priestorov) vo vlastníctve EU v Bratislave na čas dlhší ako jeden rok. Konkrétne 

ide o súhlas na uzatvorenie nasledovných zmlúv: 

1. Nájomná zmluva č. 2/2010 – nájomca: ISPA, spol. s r.o., Kopčianska 92, 851 01 

Bratislava, 

- predmet nájmu: časť pozemku – parcely č. 548/5, 

- doba nájmu: 01.01.2010 do 31.12.2012 (na 3 roky) 

- účel nájmu: umiestnenie reklamného panelu. 

2. Zmluva o nájme bytu – nájomca Ľubomír Obst 

- predmet nájmu: byt č. 1 v domovej nehnuteľnosti – v budove Študentského domova 

Starohájska 4, 

- doba nájmu: 01.01.2010 do 31.12.2014 (na 5 rokov) 

- účel nájmu: ubytovanie p. Obsta s rodinou. 

3. Nájomná zmluva č. 5/2010 – nájomca: víťaz výberového konania,  

- predmet nájmu: nebytový priestor nachádzajúci sa v budove Výučby I. na 

Dolnozemskej ceste č.1 – miestnosť č. 104, 

- doba nájmu: 01.01.2010 do 31.12.2012 (na 3 roky) 

- účel nájmu: prevádzkovanie kaviarne. 

 

Diskusia 

- Ing. Zdarílek (ÚVT EU v Bratislave) žiadal upresnenie miesta kde je umiestnená 

reklama. 

- kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová upresnila, že reklama bude v areály 

Dolnozemská a peniaze z prenájmu pôjdu na účet podnikateľskej činnosti. 

- doc. Lipianska (OF EU v Bratislave) konštatovala, že EU v Bratislave zrejme 

„zdedila“ problém s ubytovaním rodiny p. Obsta. 

- kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová potvrdila toto konštatovanie. 

 

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

Dupaľ hlasovať. 

 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................26 

hlasovali za..........................................................................26 

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

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

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

15.12.2009 prerokovali a súhlasia s predloženými nájmami nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve EU v Bratislave. 

 

Ad 5.: 

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

EU v Bratislave Dodatok č. 1 k Internej smernici 15/2008 o školnom a poplatkoch spojených 

so štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave – akademický rok 2009/2010. Dodatok sa 

týka študentov, ktorí prichádzajú študovať na EU v Bratislave z krajín, ktoré nie sú 

v Európskej únii. 
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Diskusia 

Keďže neboli vznesené pripomienky, dal predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ hlasovať. 

 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................26 

hlasovali za..........................................................................26 

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

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

Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

15.12.2009 schvaľujú „Dodatok č. 1 k Internej smernici 15/2008 o školnom a poplatkoch 

spojených so štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave – akademický rok 2009/2010“ 

bez pripomienok. 

 

Ad 6.: 

 Rektor EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. konštatoval, že na 

základe listu Ing. Vladimíra Bajana, v ktorom žiadal o uvoľnenie členstva  z Vedeckej rady 

EU v Bratislave, v súvislosti s ukončením jeho funkcie predsedu Bratislavského 

samosprávneho kraja,  odporúča členom AS EU v Bratislave jeho odvolanie z členstva. 

 

Diskusia 

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

Dupaľ hlasovať za odvolanie Ing. Bajana z členstva vo Vedeckej rade EU v Bratislave na 

základe jeho žiadosti. 

 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................26 

hlasovali za..........................................................................26 

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

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

Uznesenie č. 6 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

15.12.2009 odvolali Ing. Vladimíra Bajana z členstva vo Vedeckej rade EU v Bratislave na 

jeho vlastnú  žiadosť. 

 

 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák navrhol vymenovať profesora Johna Hudsona 

z University of Bath (Anglicko), za nového člena Vedeckej rady EU v Bratislave. Ide 

o dlhoročného a aktívneho spolupracovníka s EU v Bratislave. 

 

Diskusia 

- prof. Dupaľ predseda AS EU v Bratislave sa informoval, či sa prof. Hudson bude 

môcť pravidelne zúčastňovať zasadnutia Vedeckej rady EU v Bratislave. 

-  rektor EU v Bratislave prof. Sivák uviedol, že ide o dlhodobo plánované zasadnutia 

a preto predpokladá, že nebude problém s účasťou u prof. Hudsona. 
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Výsledky tajného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................26 

hlasovali za..........................................................................25 

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

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

Uznesenie č. 6 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

15.12.2009 schválili v tajnom hlasovaní za nového člena Vedeckej rady EU v Bratislave 

prof. Johna Hudsona. 

 

 Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ oznámil členom AS EU v Bratislave 

výsledky tajného hlasovania. 

 

Ad 7.: 

 V bode rôzne: 

- rektor EU v Bratislave prof. Sivák informoval členov AS EU v Bratislave o aktuálnom 

stave akreditácie. Zdôraznil, že EU v Bratislave k 31.10.2009 už splnila kritérium 

KZU-6. Túto skutočnosť oznámil predsedovi Akreditačnej komisie a ministrovi 

školstva SR a predpokladá, že univerzita bude na najbližšom zasadnutí Akreditačnej 

komisie znovu hodnotená z hľadiska splnenia všetkých kritérií na začlenenie medzi 

univerzitné vysoké školy. 

- prof. Dupaľ predseda AS EU v Bratislave poďakoval členom AS EU v Bratislave za 

prácu, ktorú vykonali v roku 2009 a zaprial všetkým prítomným spokojné vianočné 

sviatky. 

 

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

v Bratislave za spoluprácu, postoje, názory, pripomienky a odporúčania, ktoré pomohli v roku 

2009 napĺňať Dlhodobý zámer rozvoja EU v Bratislave. Poprial všetkým prítomným šťastné 

a pokojné vianočné sviatky a zdravie, šťastie, spokojnosť a úspechy v roku 2010. 

 

Bratislava 15.12.2009 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

 

 

                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

                                                                                                   predseda AS EU v Bratislave  

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

– doc. Ing. Miroslav Majtán, CSc. (FPM EU v Bratislave) – za komoru zamestnancov 

 

  

– Tomáš Sokol (OF EU v Bratislave) – za komoru študentov 


