
 1

Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 18. 11. 2009 

 
 
Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 
Program :  
1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 
2. Informácie o finančnej situácii EU v Bratislave  (rektor a kvestorka  EU v Bratislave) 
3. Interná smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Ekonomickej univerzite 
    v Bratislave – akademický rok 2010/2011 (rektor EU v Bratislave) 
4. Návrhy na schválenie členov  Správnej rady EU v Bratislave (rektor EU v Bratislave) 
5. Návrh úpravy Štatútu a Organizačného poriadku EU v Bratislave (rektor EU v Bratislave) 
6. 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., 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. 
Neboli vznesené žiadne pripomienky k programu. Prítomní členovia AS EU v Bratislave 
jednohlasne odsúhlasili požiadavku 1.prorektora a prorektora pre vzdelávanie prof. Ing. 
Ferdinanda Daňa, CSc., aby bol v dôsledku jeho ďalších neodkladných pracovných 
povinnosti prerokovaný najskôr bod 3. Interná smernica o školnom a poplatkoch spojených so 
štúdiom na EU v Bratislave – akademický rok 2010/2011 pred bodom 2. Informácie 
o finančnej situácii 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 schváleného programu. Z 33 prítomných členov bolo na zasadnutí 
prítomných 26 členov, senát bol uznášaniaschopný. 
 Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili za  
zamestnaneckú časť doc. Ing. Elenu Fetisovovú , CSc. (FPM EU v Bratislave) a za študentskú 
časť Andreja  Babeja (FHI  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: 

-  Ing. Anton Zdarílek – predseda volebnej komisie (ÚVT EU v Bratislave), 
- PaedDr. Emília Vokálová, CSc. (FMV 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. a 1. prorektor a prorektor 
pre vzdelávanie prof. Ing. Ferdinand Daňo, CSc. predložili na rokovanie AS EU v Bratislave 
Internú smernicu o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Ekonomickej univerzite 
v Bratislave – akademický rok 2010/2011.  

Prorektor prof. Daňo pripomenul členom AS EU v Bratislave, že podľa ust. 92 ods. 14 
zákona o VŠ je verejná vysoká škola povinná zverejniť výšku školného a poplatkov 
spojených so štúdiom pre nasledujúci akademický rok najneskôr dva mesiace pred posledným 
dňom určeným na podávanie prihlášok na štúdium, teda najneskôr 31.12.2009. Zároveň 
oboznámil všetkých prítomných členov AS EU v Bratislave s predloženým materiálom, ktorý 
podrobne obsahuje Internú smernicu o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EU 
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v Bratislave pre akademický  rok 2010/2011. Zmeny, ktoré sú uskutočnené v predloženom 
návrhu  oproti  materiálu,  ktorý bol schválený pre súčasný akademický rok, sú vyznačené 
tmavšie. 

 
Rektor prof. Sivák upozornil  členov AS EU v Bratislave na dve skutočnosti, ktoré 

zohľadňuje predložený materiál. Po prvé, že spoplatnení budú študenti, ktorí budú zapísaní do 
1. roka štúdia 1. a 3. stupňa štúdia na študijné programy v externej forme štúdia 
v akademickom roku  2010/2011 (1. stupeň – 400,- EUR, 3. stupeň – 1000,-EUR). Študijné 
programy v externej forme štúdia na 2. stupni štúdia, na ktoré sa budú prijímať  študenti na 
akademický rok 2010/2011 budú bezplatné aj z toho dôvodu, že tieto programy budú pokryté 
v rámci dotácie pridelenej z MŠ SR. Druhou skutočnosťou je stanovenie výšky poplatku pre 
1. stupeň štúdia, ktorý je jeden z najnižších zo všetkých univerzít na Slovensku v rámci 
ekonomických a manažérskych študijných programov. 

 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ vyzdvihol aj sociálny rozmer, ktorý vedenie 

EU v Bratislave zohľadnilo pri stanovení poplatkov spojených so štúdiom na EU v Bratislave 
pre externých študentov. 

 
Členovia AS EU prerokovali jednotlivé časti Internej smernice o školnom 

a poplatkoch spojených so štúdiom na EU v Bratislave – akademický rok 2010/2011. 
V diskusii sa vyjadril  p. Andrej Babej (FHI), ktorý upozornil na malú formálnu 

chybu. na str.3. 
 
 Keďže neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal predseda AS EU prof. Dupaľ 

o  Internej smernici o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Ekonomickej univerzite 
v Bratislave – akademický rok 2010/2011 hlasovať. 

 
Výsledky verejného hlasovania : 
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 
18.6.2009 prerokovali a schválili „Internú smernicu o školnom a poplatkoch spojených so
štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave – akademický rok 2010/2011“ bez 
pripomienok. 
 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 
uznesenia. Zároveň vyzdvihol precízne vypracovanie predloženého materiálu. 
 
Ad 3.: 

Rektor,  Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. a kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária 
Dziurová predložili na rokovanie AS EU materiál týkajúci sa informácií o finančnej situácii 
Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

Rektor prof. Sivák konštatoval, že finančná situácia na EU v Bratislave je 
stabilizovaná a všetky činnosti do konca kalendárneho roka 2009 sú finančne zabezpečené. 
Ide v súčasnej  dobe o pozoruhodnú skutočnosť, ktorá nie je samozrejmá na každej vysokej 
škole v SR. Je to aj z toho dôvodu, že AS EU v Bratislave a vedenie EU v Bratislave prijali 
opatrenia takého charakteru, že viedli k maximálnej úspornosti a k efektívnosti v používaní 
dotačných zdrojov, a že sa tiež podarilo časť činností univerzity pokryť z mimodotačných 
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zdrojov. Zároveň konštatoval, že sa od začiatku kalendárneho roka uskutočnila valorizácia 
miezd a osobné príplatky zohľadňujúce plnenie úloh u jednotlivých pracovníkov budú 
priznané do konca roka 2010 a v novom roku prehodnocované. Informoval aj o schválení 
prostriedkov na výstavbu Centra vedy, výskumu a medzinárodnej spolupráce EU v Bratislave 
a príprave niektorých ďalších aktivít. 

 
Kvestorka  Ing. Mária Dziurová doplnila, že materiál obsahuje informácie o finančnej 

situácii EU v Bratislave – stav k 30.9.2009 a zároveň tretiu a štvrtú úpravu dotačných zdrojov 
z MŠ SR pre EU v Bratislave.  
 

Predseda AS EU prof. Dupaľ  pozitívne zhodnotil zvládnutie finančnej situácie, 
a zdôraznil, že je potešiteľné, že AS EU v Bratislave nemusí prijať žiadne mimoriadne 
opatrenia z hľadiska riešenia finančnej situácie do konca roku 2010. 
 

Diskusia k bodu 3 
- Michal Brčák (predseda ŠP EU v Bratislave) poďakoval vedeniu univerzity, že 

v tejto zložitej dobe sa našla ústretovosť urýchlene vyriešiť havarijnú situáciu, ktorá vznikla 
so zatekajúcou strechou v ŠD Horský Park. 

 
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. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
18.11.2009 prerokovali a berú na vedomie  Informácie o finančnej situácii EU v Bratislave 
bez pripomienok. 
 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 
uznesenia.  
 
Ad 4.: 

Rektor EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. predložil  členom AS EU 
v Bratislave návrhy na zmeny členov Správnej rady EU v Bratislave. RNDr. Petrovi Machovi 
a p. Michalovi Brčákovi skončil mandát členov v Správnej rade EU v Bratislave. Predložil 
preto prítomným členom AS EU v Bratislave nasledovné návrhy: namiesto RNDr. Petra 
Macha navrhuje za nového člena Správnej rady EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Richarda 
Hindlsa, CSc., rektora VŠE v Prahe a odporúča na návrh študentskej časti členov AS EU v 
Bratislave obnoviť mandát p. Michalovi Brčákovi. 
 
Diskusia k bodu 4 : 

- doc. E. Sodomová (FHI) odporučila návrh rektora prof. Siváka schváliť prof. Hindlsa 
za člena Správnej rady EU v Bratislave. Ako vedúca KŠ FHI EU v Bratislave dlhoročne 
spolupracovala s prof. Hindlsom, ktorý je vysoko erudovaným a uznávaným odborníkom 
v oblasti štatistiky. Vyzdvihla aj jeho mimoriadne ľudský a odborný potenciál. Je potešená, že 
menovaný súhlasí s členstvom v Správnej rade EU v Bratislave. 
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- doc. E. Horvátová vyzdvihla pracovitosť, zodpovednosť a spoľahlivosť študenta M. 
Brčáka, ktorého pozná z pedagogického procesu a aj ako vedúca diplomovej práce. 
 

Výsledky tajného hlasovania – Dr.h.c. prof. Ing. Richard Hindls, CSc.: 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................26 
hlasovali za..........................................................................26 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
 
Výsledky tajného hlasovania – Michal Brčák : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................26 
hlasovali za..........................................................................25 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................1 

 
Uznesenie č. 3 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
18.11.2009  schválili tajným hlasovaním návrh na menovanie nových členov Správnej rady 
EU v Bratislave : Dr.h.c. prof. Ing. Richarda Hindlsa, CSc. a p. Michala Brčáka. 

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

výsledky tajného hlasovania. 
 
 
Ad 5.: 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ oznámil  členom AS EU v Bratislave, že po 
vzájomnom dohovore s rektorom prof. Sivákom nezaradili do programu bod č.5 -  Návrh 
úpravy Štatútu a Organizačného poriadku EU v Bratislave.  

Rektor EU v Bratislave skonštatoval, že vedenie EU v Bratislave predloží na 
rokovanie AS EU v Bratislave nový Organizačný poriadok EU v Bratislave do konca 
kalendárneho roka 2009. Zároveň zdôvodnil uvedenú skutočnosť.  

 
Diskusia k bodu 5 

- doc. Ing. A. Lacková (OF) – súhlasila s konštatovaním rektora univerzity.  
Členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne súhlasili s návrhom rektora prof. Siváka  

a predsedu AS EU prof. Dupaľa, aby kompletný materiál k organizačnému poriadku EU 
v Bratislave bol zaradený na rokovanie najbližšieho zasadnutia AS EU v Bratislave dňa  
9.12.2009. 

 
Ad 6.:  

V bode Rôzne : 
- rektor prof. Sivák  oboznámil členov AS EU v Bratislave s prebiehajúcimi aktivitami 

, ktoré boli a budú uskutočňované na EU v Bratislave. Podrobnejšie informoval o prípravách, 
ktoré súvisia s blížiacim sa 70. výročím založenia EU v Bratislave.  

- doc. Ing. A. Lacková (OF) informovala, že AS OF EU v Bratislave sa zaoberal 
výberom študentov na zahraničné pobyty v rámci ERASMU. Zistili, že kritéria nie sú 
jednotné na všetkých fakultách,  preto navrhuje zjednotenie týchto kritérií pre všetky fakulty 
EU v Bratislave. 

-  rektor prof. Sivák berie na vedomie túto skutočnosť a prerokuje ju na vedení EU v 
Bratislave. 
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 - kvestorka Ing. Dziurová informovala  o prebiehajúcej ankete o stravovaní, ktorá má 
slúžiť k zlepšovaniu stravovania na EU v Bratislave. Anketa sa  bude medzi zamestnancami 
EU v Bratislave uskutočňovať trikrát do roka, kvestorka pevne verí, že sa podarí na univerzite 
situáciu so stravovaním neustále zlepšovať. 

 
V závere zasadnutia rektor prof. Sivák zablahoželal študentom k výročiu 17. 

novembra. Na Kolégiu rektora sa uskutoční prijatie predsedov študentských parlamentov pri 
príležitosti 17. novembra. 

 Predseda AS EU v Bratislave v Bratislave prof. Dupaľ poďakoval prítomným členom 
senátu a hosťom za účasť na zasadnutí. 
 
 
Bratislava 18.11.2009 
Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 
 
 
                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
                                                                                                   predseda AS EU v Bratislave  
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 

- doc. Ing. Elena Fetisovová ,CSc (FPM) - za  komoru zamestnancov, 
 
 

- Andrej Babej (FHI) - za komoru študentov. 


