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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 06. 04. 2011 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 
 

Program:  

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Návrhy na vymenovanie členov Vedeckej rady EU v Bratislave (rektor EU 

v Bratislave) 

3. Rozpis rozpočtu EU v Bratislave na rok 2011 (rektor, kvestorka EU v Bratislave) 

4. Výročná správa o činnosti EU v Bratislave za rok 2010 (rektor, prorektor pre rozvoj 

EU v Bratislave) 

5. Výročná správa o hospodárení EU v Bratislave za rok 2010 (rektor, kvestorka EU 

v Bratislave) 

6. Prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve EU v Bratislave (rektor, kvestorka EU 

v Bratislave ) 

7. Úprava Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave a Zásad volieb do AS EU v 

Bratislave (predseda EU v Bratislave) 

8. 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., prorektora 

pre rozvoj doc. Ing. Ľubomíra Striešku, CSc., kvestorku Ing. Máriu Dziurovú a všetkých 

prítomných členov AS EU v Bratislave a zároveň poţiadal členov AS o prejavenie úcty 

minútou ticha k pamiatke nedávno zosnulého kolegu a člena AS EU v Bratislave prof. JUDr. 

Ľudovíta Tótha, CSc. 

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

členov AS EU v Bratislave o schválenie zmien v programe zasadnutia AS EU v Bratislave. 

Informoval o preloţení 2. bodu na nasledujúce zasadnutie senátu, nakoľko nie všetci oslovení 

zahraniční kandidáti, navrhnutí za členov Vedeckej rady poslali svoje vyjadrenia k prijatiu 

členstva do Vedeckej rady EU v Bratislave. Navrhol tieţ  rozšírenie programu  bodu 3 o prvú 

úpravu dotačných zdrojov EU v Bratislave na rok 2011 a rozšírenie v bode 6 o návrh na 

odpredaj nepotrebného nehnuteľného majetku vo vlastníctve EU v Bratislave.  

Výsledky verejného hlasovania o programe: 
Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................29 

hlasovali za..........................................................................29 

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

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

 

Prítomní členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne súhlasili s predloţeným 

programom.  

Členovia AS EU v Bratislave sa dohodli, ţe zasadnutie senátu k bodu 2 sa uskutoční 

20. 4. 2011 o 12,30 hod. 

Z celkového počtu 34 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 29 

členov, senát bol uznášaniaschopný. 

 Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili za 

zamestnaneckú časť Prof. RNDr. Ing. Františka Pellera, CSc. (FHI EU v Bratislave) a za 

študentskú časť Matúša Mattu (NHF EU v Bratislave). 
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Ad 3.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák predloţil na rokovanie AS EU v Bratislave Rozpis 

rozpočtu EU v Bratislave na rok 2011. Materiál, ktorý obsahuje Pravidlá rozdelenia dotácie zo 

štátneho rozpočtu EU v Bratislave na rok 2011 a Rozpis rozpočtu EU v Bratislave na rok 

2011 bol vypracovaný v súlade s pravidlami rozpisu podľa MŠVaŠ SR a bol prerokovaný 

s dekanmi jednotlivých fakúlt.  

Členovia AS EU v Bratislave prerokovali predloţený materiál po jednotlivých 

častiach. 

Diskusia  

 V diskusii vystúpili Bc. M. Brčák a doc. Sodomová. 

Nakoľko neboli vznesené ţiadne ďalšie doplňujúce otázky, pristúpili členovia AS EU 

v Bratislave k hlasovaniu 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 29 

hlasovali za..........................................................................29 

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

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

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

6.4.2011 prerokovali a schválili „Rozpis rozpočtu EU v Bratislave na rok 2011„bez 

pripomienok. 

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 dôleţitého materiálu pre činnosť univerzity. Tento bude najbliţšie predloţený na 

rokovanie Správnej rady EU v Bratislave. 

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

v Bratislave o Prvej úprave dotačných zdrojov EU v Bratislave na rok 2011. MŠVaŠ SR  

na základe Dodatku číslo 1 k základnej dotačnej zmluve číslo 0125/2011 zo dňa 11.3.2011 

zvýšilo rozpočet EU v Bratislave celkom o 272 192 Eur . Ide o účelovo pridelené finančné 

prostriedky. Kvestorka EU v Bratislave tieţ uviedla, ţe predloţený materiál bliţšie uvádza 

rozpísanie týchto finančných prostriedkov. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. A. Dupaľ, poďakoval pani kvestorke za podrobné 

informácie a otvoril diskusiu. 

V diskusii neboli ţiadne pripomienky, preto členovia AS EU v Bratislave pristúpili 

k hlasovaniu. 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 29 

hlasovali za..........................................................................29 

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

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

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

6.4.2011 prerokovali a berú na vedomie „Prvú úpravu dotačných zdrojov EU v Bratislave 

na rok 2011“.. 

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. uviedol na 

rokovaní AS EU v Bratislave „Výročnú správu o činnosti EU v Bratislave za rok 2010“. 

Konštatoval, ţe predloţená výročná správa je vypracovaná podľa metodiky, obsahu 

a štruktúry, ktorú stanovilo MŠVaŠ SR. Správa bola schválená vedením EU v Bratislave, 

kolégiom rektora EU v Bratislave a je potrebné, aby bola v súlade so Zákonom o VŠ bola 

prerokovaná a schválená AS EU v Bratislave. 

Diskusia  

 V diskusii vystúpili Ing. Zdarílek, Ing. Megyesiova, prof. Dupaľ, PhDr Peczeová . 

Pretoţe neboli vznesené ţiadne ďalšie pripomienky, dal predseda AS EU v Bratislave 

prof. Dupaľ k predloţenému návrhu hlasovať. 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................29 

hlasovali za..........................................................................29 

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

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

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

6.4.2011 prerokovali a schválili „Výročnú správu o činnosti EU v Bratislave za rok 2010„ 

s doplnením niektorých formálnych pripomienok. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

Ad 5.: 

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová uviedla, ţe EU v Bratislave predkladá 

v súlade s §20 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa jednotnej osnovy MŠVaŠ SR 

„Výročnú správu o hospodárení EU v Bratislave za rok 2010“  

 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák uviedol niektoré ďalšie poznámky k predloţenej 

výročnej správe. 

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

informácie a otvoril diskusiu. 

Členovia AS EU v Bratislave nevyjadrili ţiadne podstatné pripomienky k predloţenej 

správe a pristúpili k hlasovaniu. 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................29 

hlasovali za..........................................................................29 

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

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

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

6.4.2011 prerokovali a schválili „Výročnú správu o hospodárení EU v Bratislave za rok 

2010“ bez pripomienok. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

Ad 6 

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová predloţila v súlade s príslušným zákonom členom 

AS EU v Bratislave päť ţiadostí o udelenie súhlasu na prenájom nehnuteľného majetku vo 
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vlastníctve EU v Bratislave na obdobie dlhšie ako jeden rok. Konkrétne ide o súhlas na 

uzatvorenie nasledovných nájomných zmlúv. 

1. Nájomná zmluva číslo 01/2011 

• predmet nájmu: nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú v budove ŠD Hroboňova  

         v Bratislave, doba nájmu: 01. 04. 2011 do 31. 12. 2014 (3 roky a 9 mesiacov), 

•  účel nájmu: poskytovanie zdravotníckych sluţieb. 

2. Nájomná zmluva číslo 02/2011 

• predmet nájmu: nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú v budove zdravotného 

          strediska na Dolnozemskej ceste 1 v Bratislave, doba nájmu: 01. 04. 2011 do 31. 12. 

          2014 (3roky a 9 mesiacov), 

•  účel nájmu: poskytovanie zdravotníckych sluţieb. 

3. Nájomná zmluva číslo 03/2011 

• predmet nájmu: nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú v budove zdravotného 

          strediska na Dolnozemskej ceste 1 v Bratislave, doba nájmu: 01. 04. 2011 do 31. 12. 

          2014 (3roky a 9 mesiacov), 

•  účel nájmu: poskytovanie zdravotníckych sluţieb. 

4. Nájomná zmluva číslo 04/2011 

•  predmet nájmu: nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú v budove Študentského  

         domova Horský park v Bratislave, doba nájmu: 01. 04. 2011 do 31. 12. 2014 

         (3roky a 9 mesiacov), 

•  účel nájmu: poskytovanie masérskych sluţieb a prevádzkovanie miestnosti  

         s ultrafialovým ţiarením. 

5. Nájomná zmluva číslo 05/2011 

•  predmet nájmu: prenájom časti strešnej plochy na nehnuteľnosti – budove prenajímateľa 

   V2 na Dolnozemskej ceste 1 v Bratislave, doba nájmu: 01. 04. 2011 do 31. 12. 2014 

  (3 roky a 9 mesiacov), 

• účel prenájmu: umiestnenie technologického zariadenia (na vymedzenej ploche na  

   streche) a osadenie nosičov antén. 

 

Diskusia  

 V diskusii vystúpili prof. Peller a Tomáš Sokol. 

Pretoţe neboli vznesené ţiadne ďalšie pripomienky, dal predseda AS EU v Bratislave 

prof. Dupaľ k predloţenému návrhu hlasovať. 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................29 

hlasovali za..........................................................................29 

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

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

 

Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

6.4.2011 prerokovali a súhlasia s predloţeným návrhom na „Prenájmom nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve Ekonomickej univerzity v Bratislave“ . 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák predloţil v súlade s príslušným zákonom na rokovanie AS 

EU v Bratislave ţiadosť o udelenie súhlasu na odpredaj nepotrebného nehnuteľného majetku 

vo vlastníctve EU v Bratislave. Konkrétne ide o súhlas na odpredaj: 
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1. nepotrebnej veci – časti pozemku nachádzajúceho sa vedľa ŠD univerzity 

 na Starohájskej ulici v katastrálnom území: Petrţalka, obec: BA-m.č. PETRŢALKA, 

okres: Bratislava V. 

2. nepotrebnej veci – časti pozemku nachádzajúceho sa v areáli Študentského domova 

EU v Bratislave – Horský park (úzky pás vedľa internátneho futbalového ihriska) 

v katastrálnom území: Staré mesto, obec: BA-m.č. STARÉ MESTO, okres  

Bratislava I.. 

Diskusia  

 V diskusii vystúpili: prof. Peller, Ing. Zdarílek, JUDr. Veterníková, prof. Rievajová, 

M.Brčák, ktorí odporučili realizovať odpredaj.  

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................29 

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

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

zdrţali sa hlasovania.............................................................1 

Uznesenie č. 6 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

6.4.2011 prerokovali a súhlasia s predloţeným  „Návrhom na odpredaj nepotrebného 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve Ekonomickej univerzity v Bratislave“ . 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval z výsledkov hlasovania prijatie 

uznesenia. 

Ad 7.:  
Predseda AS EU v Bratislave prof. A. Dupaľ predloţil členom AS EU v Bratislave 

návrh na Úpravu štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave a Zásad volieb do AS EU 

v Bratislave.  Úprava Štatútu schváleného AS EU v Bratislave dňa 12. marca 2008, 

registrovaného MŠ SR dňa 1. 12. 2008 pod číslom CD-2008-19446/41596-1:sekr. sa mení v 

Dodatku č. 6 článku 1 v 13. ods. (1) a článku 2 v bode 1. a 2. Zásady volieb do AS EU 

v Bratislave schválené AS EU v Bratislave dňa 3. 7 .2008 sa menia v článku 1 ods. (3) a (4) 

a v článku 2 v bode 1. a 2. 

Diskusia  

 V diskusii vystúpili prof. Rievajová, M. Brčák,  Ing. Lipková. 

 

Ďalšie pripomienky vznesené neboli, preto členovia AS EU v Bratislave pristúpili  

k hlasovaniu. 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................29 

hlasovali za..........................................................................24 

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

zdrţali sa hlasovania.............................................................5 

Uznesenie č. 6 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

6.4.2011 prerokovali a schválili úpravu „Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave 

a „Zásad volieb do AS EU v Bratislave“ . 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval z výsledkov hlasovania prijatie 

uznesenia. 
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Ad .8: 

- Prof. Dupaľ informoval členov AS EU v Bratislave o zvolení prezidenta Študentského 

parlamentu EU v Bratislave, ktorým sa stal Tomáš Sokol. Menovanému srdečne 

zablahoţelal k zvoleniu do tejto funkcie a poprial mu veľa úspechov v jeho práci. 

- Tomáš Sokol sa poďakoval za blahoţelanie a ubezpečil členov senátu, ţe úlohy 

vyplývajúce z danej funkcie si bude plniť zodpovedne a iniciatívne. 

- Prof. Dupaľ poţiadal prostredníctvom predsedov senátov jednotlivých fakúlt, 

študentských parlamentov ako i ďalších pracovísk k zodpovednému prístupu 

k voľbám nových členov AS EU v Bratislave na ďalšie funkčné obdobie. 

- PhDr. Peczeová sa v súvislosti so zápisnicou z AS EU v Bratislave dňa 8.11.2011 

zaoberala moţnosťou doplnenia informácie k bodu 3 o konkrétne skutočnosti, ktoré by 

mohli byť prílohou k zápisnici. 

- Prof. Dupaľ sa k námetu vyjadril v tom zmysle, ţe informácia, ústne podaná, bola 

kompletná, zápisnica bola podpísaná overovateľmi a príloha nebude súčasťou 

zápisnice. 

Keďţe neboli vznesené ďalšie iné skutočnosti, predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ 

poďakoval prítomným za ich účasť a konštruktívny prístup na rokovaní senátu. 

 

 

Bratislava 6.4. 2011 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

 

                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

                                                                                                   predseda AS EU v Bratislave  

 

Overovatelia zápisnice: 

 

– Prof. RNDr. Ing. František Peller, CSc. (FHI EU v Bratislave) – za komoru 

zamestnancov 

 

 

  

– Matúš Matta (NHF EU v Bratislave) – za komoru študentov 


