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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 14. 12. 2011 

 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 

Program :  

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Štipendijný poriadok Ekonomickej univerzity v Bratislave a Pravidlá pre priznávanie 

motivačného štipendia študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave (rektor EU 

v Bratislave, prorektor pre vzdelávanie EU v Bratislave) 

3. Informácie z dlhodobého zámeru EU v Bratislave o Pláne hlavných úloh EU 

v Bratislave na ak. rok 2011/2012 v jednotlivých oblastiach  (rektor EU v Bratislave, 

prorektor pre rozvoj EU v Bratislave) 

4. Schválenie členov disciplinárnej komisie pre študentov (prorektor pre rozvoj EU 

v Bratislave) 

5. Doplnenie člena Správnej rady  EU v Bratislave  (rektor  EU v Bratislave) 

6. Informácie o finančnej situácii Ekonomickej univerzity v Bratislave (rektor EU 

v Bratislave, kvestorka EU v Bratislave) 

7. Prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Ekonomickej univerzity v Bratislave 

(rektor EU v Bratislave, kvestorka EU v Bratislave) 

8. Volebný poriadok pre voľby zástupcov študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave 

do Študentskej rady vysokých škôl (predseda AS 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., 1. prorektora 

a prorektora pre vzdelávanie prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., 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, resp. doplňujúce návrhy do programu zasadnutia.  

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

  Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných  30 

členov, senát bol uznášaniaschopný. 

Podľa článku 5 bodu 3 Zásad volieb do AS EU v Bratislave predseda  prof. Dupaľ navrhol 

volebnú komisiu v nasledovnom zložení: 

- Ing. Anton Zdarilek (CIT EU v Bratislave) – predseda volebnej komisie 

- doc. Ing. Katarína Máziková, PhD. (FHI EU v Bratislave) – člen, zamestnanecká časť 

- Peter Kavuľa (FMV EU v Bratislave) – člen, študentská časť. 

Prítomní členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne odsúhlasili zloženie volebnej komisie. 

 Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili za 

zamestnaneckú časť doc. Ing. Helenu Majdúchovú, CSc. (FPM EU v Bratislave) a za 

študentskú časť Luciu Kériovú (FAJ EU v Bratislave). 

 

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, PhD. podrobne oboznámili členov AS 

EU v Bratislave so Štipendijným poriadkom Ekonomickej univerzity v Bratislave 

a s Pravidlami pre priznávanie motivačného štipendia študentom Ekonomickej univerzity 
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v Bratislave. Poukázali hlavne na zmeny a doplnenia v predloženom materiáli a to 

v porovnaní s minulým obdobím. 

Diskusia 

 V diskusii vystúpili PhDr. Mruškovič (FAJ EU v Bratislave), Ing. Černěnko (NHF EU 

v Bratislave), doc. Sodomová (FHI EU v Bratislave),  doc. Máziková (FHI EU v Bratislave), 

Ing. Svobodová (OEPaMU EU v Bratislave), P. Kavuľa (FMV EU v Bratislave). 

Po skončení diskusii pristúpili členovia AS EU v Bratislave k hlasovaniu. 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 30 

hlasovali za..........................................................................30 

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

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

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

14.12.2011 prerokovali a schválili „Štipendijný poriadok Ekonomickej univerzity 

v Bratislave a Pravidlá pre priznávanie motivačného štipendia študentom Ekonomickej 

univerzity v Bratislave“ s pripomienkami. 

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 predložených materiálov. 

 

Ad 3.: 
Prorektor pre rozvoj EU v Bratislave doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc. oboznámil 

členov AS EU v Bratislave s Plánom hlavných úloh Ekonomickej univerzity v Bratislave na 

akademický rok 2011/2012 podľa jednotlivých oblastí. 

Diskusia 

 V diskusii vystúpili doc. Majdúchová (FPM EU v Bratislave), Ing. Zdarílek (CIT EU 

v Bratislave), Ing. Babej (FHI EU v Bratislave), L. Kériová (FAJ EU v Bratislave), prof. 

Baláž (OF EU v Bratislave). 

 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák a prorektor EU v Bratislave prof. Strieška bližšie 

upresnili skutočnosti, ktoré vyplynuli z diskusie. 

 Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 30 

hlasovali za..........................................................................30 

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

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

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

14.12.2011 prerokovali a berú na vedomie „Informácie z dlhodobého zámeru EU 

v Bratislave o Pláne hlavných úloh EU v Bratislave na ak. rok 2011/2012 v jednotlivých 

oblastiach činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave.“ 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 
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Ad 4.: 
Prorektor pre rozvoj EU v Bratislave doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc. predložil podľa 

zákona č. 131/2002 Z. z. O vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

členom AS EU v Bratislave návrh členov Disciplinárnej komisie pre študentov na EU 

v Bratislave.  

Diskusia 

V diskusii vystúpil Ing. Zdarílek (CIT EU v Bratislave). 

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

prof. Dupaľ hlasovať. 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 30 

hlasovali za..........................................................................30 

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

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

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

14.12.2011 prerokovali a schválili „Návrh členov Disciplinárnej komisie pre študentov na 

Ekonomickej univerzity v Bratislave.“ 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

 

Ad 5.: 
Rektor EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. oboznámil členov AS 

EU v Bratislave, že jednému členovi Správnej rady EU v Bratislave Ing. M. Brčákovi uplynul 

termín členstva v Správnej rade a Ing. M. Brčák ukončil aj štúdium na EU v Bratislave. Preto 

v súlade so Zákonom o vysokých školách je potrebné navrhnúť ďalšieho člena Správnej rady 

EU v Bratislave za študentskú časť. 

Diskusia 

Maroš Šinský (FPM EU v Bratislave) informoval členov AS EU v Bratislave, že 

Študentský parlament EU v Bratislave navrhuje za nového člena Správnej rady EU 

v Bratislave Bc. Tomáša Sokola (OF EU v Bratislave). Menovaný sa k návrhu vyjadril 

kladne. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ požiadal členov AS EU v Bratislave, aby sa 

vyjadrili k predloženému návrhu. 

Pretože neboli vznesené žiadne pripomienky, predseda AS EU v Bratislave prof. 

Dupaľ vyzval členov AS EU v Bratislave k tajnému hlasovaniu o predloženom návrhu. 

Výsledky tajného hlasovania – Bc. Tomáš Sokol: 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 30 

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

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

zdržali sa hlasovania.............................................................1 

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

14.12.2011 schválili tajným hlasovaním návrh za člena Správnej rady Bc. Tomáša Sokola. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. Zároveň zaželal menovanému veľa úspechov pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto 

funkcie. 
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Ad 6.: 
Rektor EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. uviedol členom AS EU 

v Bratislave podrobnú informáciu o finančnej situácii na Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

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

v Bratislave o jednotlivých finančných položkách a to v štruktúre: príjmy a výdavky, náklady 

a výnosy (hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti), ako aj o šiestej a siedmej úprave 

dotačných zdrojov.  

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

prof. Dupaľ hlasovať. 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 30 

hlasovali za..........................................................................30 

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

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

Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

14.12.2011 prerokovali a berú na vedomie „Informáciu o finančnej situácii Ekonomickej 

univerzity v Bratislave“ a informáciu „o šiestej a siedmej úprave dotačných zdrojov“. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

 

Ad 7.: 
Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová predložila v súlade s príslušným 

článkom Zákona o vysokých školách členom AS EU v Bratislave šesť žiadostí o udelenie 

súhlasu na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve EU v Bratislave. 

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

prof. Dupaľ k predloženému návrhu hlasovať. 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 30 

hlasovali za..........................................................................30 

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

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

Uznesenie č. 6 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

14.12.2011 prerokovali a schválili zoznam nájomných zmlúv na prenájom nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve EU v Bratislave. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

 

Ad 8.: 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. predložil členom AS EU 

v Bratislave nový Volebný poriadok pre voľby zástupcov študentov EU v Bratislave do 

Študentskej rady vysokých škôl SR. Materiál bol pripravený v spolupráci  so študentmi, 

konkrétne s Petrom Kavuľom (FMV EU v Bratislave).  

Diskusia 
V diskusii vystúpili P. Kavuľa (FMV EU v Bratislave). 



 5 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 30 

hlasovali za..........................................................................30 

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

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

 

 

 

Uznesenie č. 7 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

14.12.2011 prerokovali a schválili „Volebný poriadok pre voľby zástupcov študentov 

Ekonomickej univerzity v Bratislave do Študentskej rady vysokých škôl.“ 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

 

Ad 9.: 
- rektor EU v Bratislave prof. Rudolf Sivák podrobne oboznámil členov AS EU 

v Bratislave so stanoviskom vedenia univerzity k medializovanej informácii o spôsobe 

obstarávania elektroniky, softvéru a servisu pre potreby NHF EU v Bratislave v rámci 

projektu štrukturálnych fondov „Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického 

výskumu pre riešenie výziev v 21. storočí“. Medializovanú informáciu považujú 

členovia vedenia za tendenčnú, nepravdivú, vo viacerých skutočnostiach neúplnú 

a vytrhnutú z kontextu celého predmetu obstarávania. Konštatoval, že verejné 

obstarávanie sa uskutočnilo formou elektronickej aukcie a všetky termíny ako aj 

povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní boli univerzitou dodržané. Univerzita 

na predmet obstarávania nepoužije žiadne finančné prostriedky z pridelenej dotácie 

z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. O týchto skutočnostiach boli 

informovaní pracovníci EU v Bratislave hromadným e-mailom a tiež stanovisko 

vedenia bolo zverejnené na stránke univerzity a bolo zaslané médiám. 

 

- Ing. Anton Zdarilek (CIT EU v Bratislave) člen výberovej komisie na daný predmet 

obstarávania zdôraznil, že obstarávanie sa uskutočnilo v súlade s príslušnými 

predpismi. Podrobne rozobral jednotlivé kroky pri obstarávaní a vysvetlil celý priebeh 

obstarávania. Medializované informácie tiež považuje za tendenčné, neobjektívne 

a takého charakteru, že nezodpovedajú skutočnosti. 

 

- doc. Ing. Helena Majdúchová, CSc (FPM EU v Bratislave), upozornila, že bol 

naplnený atribút nemajetkovej ujmy a dáva vedeniu EU v Bratislave na zváženie, 

riešiť danú situáciu právnou cestou. 

 

- rektor EU v Bratislave prof. Sivák informoval, že v súvislosti s výsledkami, ktoré 

zverejnila Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) za rok 2011, a ktoré 

sú z hľadiska univerzity neuspokojivé, požiadal dekanov fakúlt o SWOT analýzy 

a o prijatie opatrení, ktoré by zabezpečili lepšie výsledky jednotlivých fakúlt v roku 

2012. 

 

- predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ, v závere poďakoval členom AS EU 

v Bratislave za úspešnú spoluprácu v roku 2011a zaželal pekné a spokojné Vianoce. 
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- rektor EU v Bratislave prof. Sivák poďakoval členom AS EU v Bratislave za 

stanoviská, porozumenie a ústretovosť v spolupráci v roku 2011. Poprial všetkým 

prítomným príjemné vianočné sviatky a  veľa zdravia, šťastia a úspechov v roku 2012 

a zároveň ich pozval na priateľské stretnutie pri príležitosti nového kalendárneho roka 

2012, ktoré sa uskutoční dňa 12.1.2012. 

 

 

Bratislava 14. 12. 2011 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

 

                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

                                                                                                   predseda AS EU v Bratislave  

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

– doc. Ing. Helena Majdúchová, CSc.(FPM EU v Bratislave) – za komoru zamestnancov 

 

 

 

– Lucia Kériová (FAJ EU v Bratislave)– za komoru študentov 

 


