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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave zo dňa 15. 12. 2010 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Interná smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EU 

v Bratislave -  akad. rok 2011/2012 (rektor, prorektor pre vzdelávanie EU 

v Bratislave 

3. Dodatky č. 6 a č. 7 k základnej dotačnej zmluve (rektor, kvestorka EU 

v Bratislave) 

4. Rôzne 

 

 

Ad 1.:  

 Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. privítal na 

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

prorektora pre vzdelávanie prof. Ing. Ferdinanda Daňa,  CSc., kvestorku Ing. 

Máriu Dziurovú a prítomných členov AS EU v Bratislave. 

 V zmysle rokovacieho poriadku predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. 

Andrej Dupaľ, CSc. požiadal prítomných o prípadné doplňujúce návrhy do 

programu zasadnutia AS EU v Bratislave. Prítomní členovia AS EU v Bratislave 

jednomyseľne súhlasili s predloženým programom. Z 37 členov AS EU 

v Bratislave bolo prítomných 28 členov, senát bol uznášaniaschopný. 

 Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne 

schválili za zamestnaneckú časť doc. Ing. Alicu Lackovú, CSc. (OF EU 

v Bratislave) a za študentskú časť Miroslavu Tomanicovú (FHI EU 

v Bratislave).   

 

Ad 2.:  

Rektor prof. Sivák predložil na rokovanie AS EU v Bratislave Internú smernicu 

č. 15/2010 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Ekonomickej 

univerzite v Bratislave – akademický rok 2011/2012.  Uviedol, že predložený 

návrh bol prerokovaný a schválený členmi vedenia a kolégiom rektora EU 

v Bratislave.   

Prorektor pre vzdelávanie prof. Daňo oboznámil  členov AS EU v Bratislave 

s Internou smernicou o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na 

Ekonomickej univerzite v Bratislave – akademický rok 2011/2012. Podrobne 

informoval o zmenách, ku ktorým dochádza v smernici v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom 2010/2011.   
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Zásadnou zmenou je zavedenie školného na všetkých troch stupňoch 

externého štúdia v tejto výške: 

 

I. stupeň – 500 € (zvýšenie školného o 100 €)   

II. stupeň – 500 €  (novozavedené školné) 

III. stupeň – 1 000 € (nezmenené školné)   

 

Ďalšie zmeny  v poplatkoch spojených so štúdiom sa týkajú materiálneho 

zabezpečenia prijímacích skúšok, vydávania dokladov o štúdiu a ich kópií, 

vydávania dokladov o absolvovaní štúdia a uznávania rovnocennosti dokladov 

o štúdiu. Smernica ich uvádza podrobne. 

 V diskusii predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ vyzdvihol precízne 

spracovanie uvedeného materiálu. Vzhľadom na skutočnosť, že neboli vznesené 

žiadne pripomienky k predloženému materiálu, dal o ňom hlasovať. 

 

Výsledky verejného hlasovania: 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať .......................28 

hlasovali za....................................28 

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

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

 

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na 

zasadnutí dňa   15. 12. 2010 prerokovali a schválili „Internú smernicu 

o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EU v Bratislave -  akad. rok 

2011/2012“ bez pripomienok. 

  

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

  

  

Ad 3.:  

Rektor prof. Sivák na úvod prerokovávania predmetného bodu programu 

informoval o finančnej situácii na univerzite. Konštatoval, že finančná situácia 

univerzity je stabilizovaná, všetky činnosti univerzity boli plne zabezpečené, 

dôraz sa kládol na účelné a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov. 

Plánované aktivity sa na rektoráte a na jednotlivých útvaroch realizovali. 

Vyzdvihnúť treba najmä tieto významné investičné aktivity: 

 ukončenie rekonštrukcie telocvične na Horskom parku, 

 rekonštrukcia sociálnych priestorov a výmena okien v budove V1, 

 rekonštrukcia vstupnej haly a priestorov na 3. poschodí v budove V2, 

 začatie  rekonštrukcie  učebno-výcvikového zariadenia vo Virte. 
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 Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová oboznámila prítomných s  

úpravou dotačných zdrojov Ekonomickej univerzity v Bratislave – rok  2010 na 

základe dodatkov č. 6 a č. 7 k základnej dotačnej zmluve. Ministerstvo školstva 

vyhovelo žiadosti rektora EU a na základe uvedených dodatkov  došlo 

k zvýšeniu celkového rozpočtu EU o 9,59 %. Univerzita uvítala najmä 

pridelenie finančných prostriedkov na základe dodatku číslo 7 vo výške 243 005 

Eur. Uvedené účelovo určené finančné prostriedky zahrňujú: 

 finančný príspevok na dodávku, výmenu a montáž okien a parapetov 

budovy na Dolnozemskej ceste, opravu poškodených areálových 

chodníkov k objektom EU na Dolnozemskej ceste a na odstránenie 

havárie na technologických zariadeniach centrálnej kotolne; 

 finančný príspevok na prenájom budovy pre Podnikovohospodársku 

fakultu EU v Košiciach; 

 úpravu dotácie na štipendiá doktorandov na neobsadené miesta 

z predchádzajúceho akademického roka. 

 

 Predseda AS EU v Bratislave poďakoval za uvedenie materiálu a vyzval 

členov AS EU v Bratislave k diskusii. 

 

Diskusia 

- PhDr. Eleonóra Peczeová, (FAJ) sa zaujímala o perspektívu montáže 

okien a parapetov;  

- doc. Eva Sodomová (FHI) zdôraznila akútnosť rekonštrukcie 

prístupového chodníka od zastávky MHD k budove V1) a zároveň 

upozornila na problém jeho pomaľovania latexovými farbami čo 

najmä v zimnom období predstavuje nebezpečenstvo úrazu; 

- Bc. Michal Brčák (predseda ŠP EU) ubezpečil členov akademického 

senátu, že študentský parlament navrhne riešenie problému 

maľovania chodníkov v areáli  EU v Bratislave; 

- rektor EU v Bratislave prof. Sivák, sa vyjadril k postupu 

rekonštrukcie priestorov EU v Bratislave, zdôraznil, že pri 

rekonštrukcii sa uprednostňuje riešenie havarijných stavov, pričom sa 

kladie dôraz na komplexnosť a systémovosť rekonštrukcie.   

 

 Uznesenie č. 2 

   Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na 

zasadnutí dňa   15. 12. 2010 prerokovali a  berú na vedomie úpravu dotačných 

zdrojov Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2010 s dodatkami  č. 6 

a č.7. 
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Ad 4.:   

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák, charakterizoval záver roka 2010 ako 

obdobie vhodné na bilancovanie nielen v osobnom živote, ale aj na pracoviskách 

a celej univerzite. Rok 2010 považuje za úspešný  najmä z týchto dôvodov: 

- ukončil sa proces komplexnej akreditácie, ktorého výsledkom bolo 

zaradenie Ekonomickej univerzity v Bratislave medzi univerzitné 

vysoké školy; 

- naplnil sa dlhodobý zámer Ekonomickej univerzity v Bratislave 

a najmä jej dva strategické ciele spočívajúce v jej  zaradení medzi 

univerzitné vysoké školy a súčasne príprava na evalváciu systému 

kvality na univerzite; 

- zavŕšením osláv 70. výročia vzniku Ekonomickej univerzity 

v Bratislave bolo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady EU 

v Bratislave a vedecká konferencia, ktoré sa stretli s  veľmi 

priaznivým ohlasom. 

 V závere pán rektor konštatoval, že uvedené úspechy sú nielen dielom 

vedenia univerzity, ale i všetkých, ktorí študujú a pracujú na Ekonomickej 

univerzite. Poďakoval členom AS EU v Bratislave za prácu vynaloženú 

v procese posudzovania a schvaľovania materiálov, formuláciu stanovísk, čo 

zohráva významnú úlohu pri smerovaní univerzity k jej ďalšiemu rozvoju.  

 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. poďakoval členom 

akademického senátu za prácu, ktorú odviedli v tomto kalendárnom roku. 

Vyzdvihol konštruktívnosť zasadnutí, dobrú účasť na nich a podporu dôležitých 

bodov a rozhodnutí, čo viedlo k naplneniu cieľov stanovených vedením nielen 

z krátkodobého, ale i dlhodobého hľadiska. Záverom zaželal členom AS EU 

v Bratislave a vedeniu EU v Bratislave pekné a radostné Vianoce, veľa 

zdravia, pohody a úspešný vstup do roka 2011. 

   

Bratislava 15. 12. 2010 

Zapísala: doc. Ing. Eva Sodomová, PhD.                 

 

 

        prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

        predseda AS EU v Bratislave 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

- doc. Ing. Alica Lacková, CSc. (OF EU v Bratislave) za komoru zamestnancov  

 

- Miroslava Tomanicová (FHI EU v Bratislave) za komoru študentov   

 

                                                                                                                                                                                  


