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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 07. 09. 2010 

 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 

Program :  

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Ţiadosti o preskúmanie rozhodnutí rektora EU o neprijatí na celouniverzitný program 

„ Medzinárodný manaţment“  (rektor EU v Bratislave, prorektor pre vzdelávanie EU 

 v Bratislave) 

3. Návrh zmien v Štatúte EU v Bratislave (rektor EU v Bratislave, prorektor pre rozvoj 

EU v Bratislave 

4. Príprava volieb rektora EU v Bratislave na funkčné obdobie 2011 - 2015 (predseda EU 

v Bratislave) 

5. 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. a všetkých prítomných členov AS EU v Bratislave. 

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

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

Prítomní členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne súhlasili s predloţeným programom. 

Z celkového počtu 33 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 19 

členov, senát bol uznášaniaschopný. 

Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili za 

zamestnaneckú časť prof. Ing. Evu Horvátovú, CSc. (NHF EU v Bratislave) a za študentskú 

časť Vieru Tomanicovú (FHI EU v Bratislave). 

 

Ad 2.: 

 Prorektor pre vzdelávanie prof. Daňo, predloţil na rokovanie AS EU v Bratislava 

zoznam uchádzačov, ktorí poţiadali o preskúmanie rozhodnutia rektora EU v Bratislave 

o neprijatí na štúdium celouniverzitného študijného programu Medzinárodný manaţment. 

Pripomenul, ţe podľa § 58, ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí byť rozhodnutie rektora 

o neprijatí na štúdium celouniverzitného študijného programu Medzinárodný manaţment 

potvrdené členmi AS EU v Bratislave. Rozhodnutie rektora o neprijatí na štúdium zdôvodnil 

faktom, ţe na štúdium sa predpokladá prijať 30 študentov a tí uţ boli prijatí v rámci riadneho 

prijímacieho konania a z kapacitných dôvodov nie je uţ moţné prijať viac uchádzačov. Preto 

rektor EU v Bratislave prof. Sivák rozhodol o neprijatí ďalšieho počtu uchádzačov. 

 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák  podrobne zdôvodnil svoje rozhodnutie, ktoré 

uskutočnil jedine z kapacitných dôvodov. Z tohto dôvodu rektor konštatoval, ţe je snahou 

vedenia univerzity umoţniť toto štúdium čo najväčšiemu počtu študentov. Zároveň uviedol, 

ţe ho teší záujem študentov univerzity a štúdium v študijných programoch v cudzích 

jazykoch. Zdôraznil, ţe vedenie univerzity v budúcom období pripravuje v spolupráci 

s viacerými univerzitami v zahraničí otvoriť aj ďalšie študijné programy v cudzích jazykoch. 
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Pretoţe neboli vznesené ţiadne ďalšie pripomienky k predloţenej ţiadosti, dal 

predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ hlasovať. 

 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................19 

hlasovali za..........................................................................19 

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

zdrţali sa hlasovania.............................................................0 
 

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

7.9.2010 preskúmali ţiadosti študentov o preskúmanie rozhodnutia rektora EU v Bratislave 

o neprijatí na celouniverzitných študijný program „Medzinárodný manaţment“. Zistili, ţe 

rozhodnutia boli vydané v súlade so zákonom, s vnútornými predpismi EU v Bratislave a so 

zásadami prijímacieho konania na akademický rok 2010/2011. Členovia Akademického 

senátu EU v Bratislave ţiadosti študentov zamieta a potvrdzuje predchádzajúce rozhodnutie 

rektora. 

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

 

Ad 3.:  

Prorektor pre rozvoj EU v Bratislave doc. Strieška, predloţil návrh zmien v Štatúte EU 

v Bratislave. V súlade so zákonom č.199/2010 Z. z. z 27. apríla 2010, ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, sa Štatút Ekonomickej univerzity v Bratislave mení  

v článku 20 ods. 1, písm. m) a v článku 37 ods. 4, 6, 7, 8 (vek učiteľov 65 rokov na vek 70 

rokov). 

 

Predseda AS EU v Bratislave prof. A. Dupaľ, konštatoval, ţe daná skutočnosť vyplýva 

z novely zákona  o vysokých školách a je nevyhnutné zosúladiť aj Štatút EU v Bratislave s 

novelou. 

 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................19 

hlasovali za..........................................................................19 

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

zdrţali sa hlasovania.............................................................0 
 

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

7.9.2010 prerokovali a schválili „Návrh zmien v Štatúte EU v Bratislave“. 

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

 

Ad 4.:  

Predseda AS EU v Bratislave prof. A. Dupaľ informoval členov AS EU v Bratislave 

o príprave volieb rektora EU v Bratislave na funkčné obdobie 2011 – 2015. V súlade so 

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

tieţ zákona č. 363/2007 Z. z. a Štatútu EU v Bratislave sa uskutoční voľba rektora EU 

v Bratislave na funkčné obdobie 2011-2015 dňa začiatkom novembra 2010. Preto je dôleţité 

v súlade so zabezpečením volieb rektora, aby predsedovia AS jednotlivých fakúlt EU v 



 3 

Bratislave písomne zaslali návrh člena (študentský parlament dvoch členov) do Komisie na 

voľbu rektora EU v Bratislave v termíne do 20.9.2010 (na mailovú adresu predsedovi 

a tajomníčke AS EU v Bratislave). Po tomto termíne bude na najbliţšom zasadnutí AS EU 

v Bratislave schválená volebná komisia, a budú určené termíny z hľadiska organizácie 

a termínu volieb rektora. 

 

Ad 5.:  

 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák  pozdravil za vedenie univerzity členov AS EU 

v Bratislave v novom akademickom roku 2011/2012. Pripomenul, ţe ide o významný rok 

spojený s oslavou 70. výročia zaloţenia univerzity rok,  kedy sa napĺňa Dlhodobý zámer 

rozvoja univerzity na roky 2001 – 2011 a rok, v ktorom sa uskutočnia voľby nových 

akademických funkcionárov univerzity a jednotlivých fakúlt. Rektor pripomenul, ţe              

4. októbra 1940 sa reálne začala vysokoškolská výučba ekonómie na Slovensku. Zároveň 

pozval členov AS EU v Bratislave na 70 akcií spojených s oslavou výročia zaloţenia 

univerzity. O všetkých aktivitách budú zamestnanci univerzity včas informovaní. Poţiadal 

všetkých o aktívnu účasť a pripomenul, ţe je potrebné ctiť si  univerzitnú históriu, ktorá 

pripravila doteraz viac ako 72 000 absolventov a ktorá má významné postavenie vo 

vzdelávacej a vedeckej činnosti nielen v SR, ale aj v rámci EÚ.  

 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ poďakoval prítomným členom AS EU 

v Bratislave za účasť. 

 

Bratislava 7.9.2010 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

 

 

                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

                                                                                                   predseda AS EU v Bratislave  

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

– prof. Ing. Eva Horvátová, CSc. (NHF EU v Bratislave) – za komoru zamestnancov 

 

 

– Viera Tomanicová (FHI EU v Bratislave) – za komoru študentov 


