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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 19. 06. 2012 

 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 

Program :  

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Spoločné zásady prijímacieho konania na Ekonomickej univerzite v Bratislave  

na akademický rok  2013/2014 (rektor EU v Bratislave, prorektor pre vzdelávanie EU  

v Bratislave) 

3. Štatút Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave (rektor EU 

v Bratislave, dekanka FAJ 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 EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., prvého 

prorektora a prorektora pre vzdelávanie prof. Ing. Ferdinanda Daňa, CSc., dekanku FAJ EU 

v Bratislave prof. PhDr. Líviu Adamcovú, PhD. 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  23 

členov, senát bol uznášaniaschopný. 

 Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili za 

zamestnaneckú časť Ing. Helenu Kuchyňkovú (CPČaUS EU v Bratislave) a za študentskú 

časť Ladislava Vargu (FHI EU v Bratislave). 

Ad 2.: 

Rektor EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. predložil na rokovanie 

AS EU v Bratislave Spoločné zásady prijímacieho konania na Ekonomickej univerzite 

v Bratislave na akademický rok  2013/2014 na 1. a 2. stupeň štúdia. Uviedol, že predložený 

materiál bol prerokovaný s dekanmi jednotlivých fakúlt. 

Prorektor pre vzdelávanie prof. Ing. Ferdinand Daňo, CSc. podrobne oboznámil 

členov AS EU v Bratislave s predloženým materiálom. Informoval, že Spoločné zásady 

prijímacieho konania na EU v Bratislave na ak. rok 2013/2014 sú rámcovo upravené 

a konkrétne zmeny, ktoré sú rozdielne oproti minulému akademickému roku 2012/2013 sú 

v  materiáli farebne  vyznačené. 

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

predloženého materiálu a vyzval členov AS EU v Bratislave k diskusii. 

V diskusii k bodu 2 vystúpili: 

- doc. Zubaľová (NHF EU v Bratislave), Ing. Mgr. Černěnko (NHF EU 

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

v Bratislave), PhDr. Mruškovič (FAJ EU v Bratislave), Ing. Svobodová (OEPaMU 

EU v Bratislave), Ing. Zdarilek (CIT EU v Bratislave), prof. Brezina (FHI EU 

v Bratislave), doc. Majdúchová (FAJ EU v Bratislave). 

Žiadne ďalšie pripomienky a otázky vznesené neboli, preto predseda AS EU  
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v Bratislave prof. Dupaľ vyzval členov AS EU v Bratislave k hlasovaniu. 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 23 

hlasovali za..........................................................................23 

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

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

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

19.06.2012 prerokovali a schválili „Spoločné zásady prijímacieho konania na Ekonomickej 

univerzite v Bratislave na akademický rok 2013/2014“ s pripomienkami. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

Ad 3.: 
Rektor EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. predložil na rokovanie 

AS EU v Bratislave Štatút Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity 

v Bratislave. Uviedol, že materiál bol vypracovaný v súlade s § 33 ods. 2 písm. a) Zákona  

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 363/2007 Z. z., 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. 

Dekanka FAJ EU v Bratislave prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD. podrobne 

predstavila členom AS EU v Bratislave nový štatút FAJ EU v Bratislave. Pripomenula, že 1. 

júna 2012 uplynuli dva roky od vzniku Fakulty aplikovaných jazykov, nová fakulta sa 

postupne rozrástla a prax ukázala, že bolo nutné vypracovať nový štatút FAJ EU v Bratislave. 

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

vyjadrili k predloženému materiálu. 

V diskusii k bodu 3 vystúpili: 

- doc. Sodomová (FHI EU v Bratislave), PhDr. Rizeková (FAJ EU v Bratislave), 

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

Ing. Svobodová (OEPaMU EU v Bratislave), prof. Brezina (FHI EU v Bratislave), 

doc. Majdúchová (FAJ EU v Bratislave), 

- rektor EU v Bratislave prof. Sivák uviedol, že práce na štatúte boli koordinované 

s vedením Ekonomickej  univerzity v Bratislave, je dôležité, že FAJ má už 

akreditáciu aj na 2. stupeň štúdia, má vypracovanú koncepciu ďalšieho rozvoja 

a vedenie EU v Bratislave odporúča štatút FAJ schváliť. 

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

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

Výsledky verejného  hlasovania 
Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 23 

hlasovali za..........................................................................23 

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

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

Uznesenie č.2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

19.06.2012 prerokovali a schválili „Štatút Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej 

univerzity v Bratislave“ s  pripomienkami. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 
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Ad 4.: 
- Neboli vznesené žiadne pripomienky či názory do bodu rôzne, preto predseda AS EU 

v Bratislave prof. Dupaľ, poďakoval členom AS EU v Bratislave za účasť na zasadnutí 

akademického senátu a zaželal im príjemné dovolenkové obdobie.  

 

- Rektor EU v Bratislave prof. Sivák informoval členov AS EU v Bratislave 

o pripravovaných významných medzinárodných podujatiach, ktoré sa uskutočnia na 

EU v Bratislave do konca akademického roka 2011/2012 a to: 

 

a) V dňoch 26.-29.6.2012 sa na EU v Bratislave uskutoční 20. medzinárodná 

konferencia Input-Output za účasti 350 účastníkov z krajín Európy, Ázie, 

Ameriky, atď., 

b) dňa 26.6.2012 podpíše rektor EU v Bratislave a generálny tajomník OECD           

A. Gurría v Paríži Memorandum o spolupráci medzi OECD a EU v Bratislave, 

c) v dňoch 21.-.25.8.2012 sa na EU v Bratislave uskutoční 52. Kongres Európskej 

spoločnosti regionálnej vedy (ERSA) za účasti cca 600 účastníkov z krajín 

z celého sveta. 

 

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

v Bratislave za postoje, porozumenie a schválenie predložených materiálov a taktiež 

poprial všetkým prítomným príjemné prázdniny. 

 

Bratislava 19.06.2012 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

                                                                                                   predseda AS EU v Bratislave  

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

-  Ing. Helena Kuchyňková (CPČaUS EU v Bratislave) – zamestnanecká časť 

 

 

– Ladislav Varga (FHI EU v Bratislave)– za študentskú časť 

 


