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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 23. 06. 2011 

 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 

Program :  

1. Otvorenie  

2. Dlhodobý zámer rozvoja EU v Bratislave na obdobie rokov 2011 – 2015 s výhľadom  

do roku 2019 

3. Spoločné zásady prijímacieho konania na EU v Bratislave na akademický rok 2012/2013 

4. Rôzne 

 

Ad 1.: 
 Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. privítal na zasadnutí AS 

EU v Bratislave prvého prorektora a prorektora pre vzdelávanie prof. Ing. Ferdinanda Daňa, 

CSc., prorektora pre rozvoj univerzity doc. Ing. Ľubomíra Striešku, CSc. a všetkých 

prítomných členov AS EU v Bratislave. Menovite privítal nových členov AS EU v Bratislave, 

zástupcov celouniverzitných pracovísk EU v Bratislave, PaedDr. Júliusa Dubovského 

(CTVŠ), Ing. Helenu Kuchyňkovú (CPČ a US), Ing. Danicu Svobodovú (OEP a MU) a Ing. 

Antona Zdarilka (CIT). Menovaným poprial úspešné a tvorivé pôsobenie v AS EU 

v Bratislave. 

 V zmysle rokovacieho poriadku prof. Dupaľ poţiadal prítomných o prípadné, resp. 

doplňujúce návrhy do programu zasadnutia. Nakoľko rektora EU v Bratislave prof. Siváka 

zdrţali neodkladné povinnosti, poţiadal prof. Dupaľ o prerokovanie bodu 3 pred bodom 2. 

Prítomní členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne súhlasili s predloţeným návrhom a 

programom.  

Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 27 

členov, senát bol uznášaniaschopný. 

Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili  

za zamestnaneckú časť doc. Ing. Katarínu Mázikovú, PhD. (FHI EU v Bratislave) a za 

študentskú časť Máriu Belkovú (OF EU v Bratislave). 

Ad 2.: 

Prorektor pre rozvoj EU v Bratislave doc. Strieška predloţil na rokovanie AS EU 

v Bratislave „Dlhodobý zámer rozvoja EU v Bratislave na obdobie rokov 2011 – 2015 

s výhľadom do roku 2019“, ktorý bol vypracovaný podľa zákona č. 131/2002  

Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Materiál bol prerokovaný na zasadnutí vedenia EU v Bratislave, zasadnutí Kolégia 

rektora EU v Bratislave, zasadnutí Vedeckej rady EU v Bratislave a na zasadnutí Správnej 

rady EU v Bratislave. Prorektor doc. Strieška oboznámil členov AS EU v Bratislave so 

strategickými cieľmi a úlohami EU v Bratislave. Pozornosť upriamil hlavne na dva 

strategické ciele EU v Bratislave: 

1. Udrţanie statusu univerzitnej vysokej školy so zameraním na výskumnú univerzitu. 

      2. Zapojenie EU v Bratislave do akreditačného procesu v prestíţnych medzinárodných 

systémov hodnotenia kvality. 

V diskusii k danému bodu vystúpili: 

- prof. Baláţ (OF EU v Bratislave), ktorý zdôraznil, ţe centrom vedeckej univerzity má 

byť dobre vybudovaná a fungujúca kniţnica. Poukázal tieţ na malý záujem študentov 

o hodnotenie kvality výučby. 
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- doc. Zubaľová (NHF EU v Bratislave), informovala o získaných skúsenostiach  

z pracovného pobytu na Univerzite Kalifornie Berkeley. Prihovárala sa za väčšiu 

propagáciu univerzity na verejnosti. 

- L. Debnárová (ŠP NHF EU v Bratislave) , R. Prno (ŠP NHF EU v Bratislave) 

poukázali na určitú nedôveru študentov v anonymite pri hodnotení kvality výučby 

a tieţ na zdĺhavý a zloţitý proces pri vyplňovaní tohto dotazníka.  

- Ing. Mgr. T. Černěnko (NHF EU v Bratislave) sa zaoberal efektívnosťou IS na EU 

v Bratislave, apeloval na intenzívnejšiu marketingovú stratégiu v súvislosti  

s prezentovaním univerzity medzi verejnosťou a lepšiu spoluprácu medzi katedrami 

univerzity. 

- doc. Majdúchová (FPM EU v Bratislave) navrhla do bodu 5.3 doplniť aj praktický 

výskum Bratislavskej Business School. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ privítal rektora EU v Bratislave Dr.h.c. prof. 

Ing. Rudolfa Siváka, PhD., ktorý sa ospravedlnil za neskorý príchod spôsobený účasťou 

na neodkladnej významnej akcii mimo EU v Bratislave.  

Rektor prof. Sivák odpovedal na skutočnosti uvedené v diskusii. 

Rektor prof. Sivák zdôvodnil, ţe predkladaný materiál je veľmi dôleţitým 

dokumentom, bol posúdený aj medzinárodnými autoritami vo Vedeckej rade univerzity. 

Bude ho potrebné rozpracovať do termínovaných úloh, aby sa konkrétne úlohy vykonávali 

a uskutočňovali v ich nadväznosti. V dlhodobom zámere rezonuje najmä medzinárodný 

aspekt všetkých činností univerzity. 

  Ţiadne ďalšie pripomienky a otázky neboli vznesené, preto predseda AS EU 

v Bratislave prof. Dupaľ vyzval členov AS EU v Bratislave k hlasovaniu. 

Výsledky verejného hlasovania: 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať .......................27 

hlasovali za....................................27 

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

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

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

23.6.2011 prerokovali a schválili „Dlhodobý zámer rozvoja EU v Bratislave na obdobie 

rokov 2011 – 2015 s výhľadom do roku 2019“ s pripomienkami. 

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

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák poďakoval za schválenie predloţeného 

významného dokumentu. Je toho názoru, ţe tento dokument zabezpečuje rozvoj univerzity 

v budúcom období. 

Ad 3.: 

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

so Spoločnými zásadami prijímacieho konania na EU v Bratislave na akademický rok 

2012/2013. Informoval, ţe Spoločné zásady prijímacieho konania na EU v Bratislave sú 

rámcovo upravené a konkrétne podmienky na prijatie uchádzačov si upravujú jednotlivé 

fakulty. 

Predseda AS EU v Bratislave prof Dupaľ poďakoval za uvedenie predloţeného 

materiálu a vyzval členov AS EU v Bratislave k diskusii. 

Diskusia k bodu 3 

 PhDr. Rizeková (FAJ EU v Bratislave), PhDr. Peczeová (FAJ EU v Bratislave), PhDr. 

Mruškovič (FAJ EU v Bratislave), doc. Máziková (FHI EU v Bratislave) upozornili na 

realizovanie niektorých formálnych pripomienok. 
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 Ing. Mgr. Černěnko (NHF EU v Bratislave) sa opýtal, či nie je vhodné opätovne 

ţiadať lekárske potvrdenie o zdravotnom stave uchádzača na štúdium, pretoţe niektorí 

neúspešní študenti sa na skúške vyhovárajú na zníţenie zdravotnej spôsobilosti. 

 Prorektor doc. Strieška odpovedal, ţe všetci študenti so zdravotným postihnutím sú na 

univerzite zaregistrovaní, majú svoje špeciálne preukazy a na základe predloţenia tohto 

preukazu, je učiteľ povinný vytvoriť postihnutým študentom vhodné podmienky pre 

vykonanie skúšky. 

 prof. Baláţ (OF EU v Bratislave) zdôraznil, ţe nevyhovieť zdravotne postihnutým 

študentom je v rozpore s Chartou základných práv EU - ľudských práv. 

 R. Prno (ŠP NHF EU v Bratislave) upozornil, ţe opätovné zavedenie poţiadavky na 

lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium, by v súčasnej finančnej kríze 

poškodilo väčšinu uchádzačov o štúdium. Ojedinelé prípady zdravotne postihnutých 

uchádzačov vo vlastnom záujme sami dokladujú zdravotné potvrdenie. 

Ţiadne ďalšie pripomienky a otázky vznesené neboli, preto predseda AS EU 

v Bratislave prof. Dupaľ vyzval členov AS EU v Bratislave k hlasovaniu. 

Výsledky verejného hlasovania: 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať .......................27 

hlasovali za....................................27 

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

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

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

23.6.2011 prerokovali a schválili „Spoločné zásady prijímacieho konania na Ekonomickú 

univerzitu v Bratislave na akademický rok 2012/2013“ s pripomienkami. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

Ad 4. 

 Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ v bode rôzne oboznámil členov AS EU 

v Bratislave o  stanovisku k sťaţnosti, ktorú dostali členovia AS EU v Bratislave 

prostredníctvom svojich e-mailov. 

Keďţe neboli ţiadne ďalšie pripomienky a námety, prof. Dupaľ poďakoval všetkým 

prítomným členom za aktívnu účasť na zasadnutí senátu a zaţelal im príjemné dovolenkové 

obdobie. 

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

v Bratislave za postoje, porozumenie a schválenie predloţených dokumentov. Zaţelal 

všetkým prítomným príjemné prázdniny a úspešný záver akademického roka 2010/2011. 

 

Bratislava 23. 06. 2011 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

                                                                                                  predseda AS EU v Bratislave  

 

Overovatelia zápisnice: 

 

- doc. Ing. Katarína Máziková, PhD. (FHI) - za zamestnaneckú časť 

 

 

- Mária Belková (OF) - za študentskú časť   


