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Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 30. 01. 2012 

 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 

Program :  

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave)   

2. Medzinárodný finančný manažment (Podklady k akreditácii spoločného ŠP 

nemeckofónneho štúdia medzi EU v Bratislave a Univerzitou Martina Luthera v Halle)          

( rektor, dekan FHI ) 

3. 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., dekana FHI 

EU v Bratislave prof. Ing. Michala Fendeka, PhD. a všetkých prítomných členov AS EU 

v Bratislave. V úvode rokovania zaželal všetkým prítomným mnoho pracovných a osobných 

úspechov v novom kalendárnom roku 2012. 

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 28 

členov, senát bol uznášaniaschopný. 

Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili za 

zamestnaneckú časť doc. PhDr. Jána Liďáka, CSc. (FMV EU v Bratislave) a za študentskú 

časť Bc. Tomáša Sokola ( prezident ŠP EU v Bratislave). 

Ad 2.: 

 Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ požiadal rektora EU v Bratislave prof. 

Siváka a dekana FHI EU v Bratislave prof. Fendeka o zdôvodnenie materiálu k bodu 2. 

Rektor EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., v úvode privítal členov 

AS EU v Bratislave na prvom zasadnutí v kalendárnom roku 2012, zaželal všetkým 

prítomným zdravie, šťastie, spokojnosť a zdôraznil, že spoločným cieľom AS EU v Bratislave 

a vedenia EU v Bratislave je aj v roku 2012 zabezpečenie riešenia rozvojových úloh z 

Dlhodobého zámeru rozvoja EU v Bratislave na obdobie rokov 2011-2015 s výhľadom do 

roku 2019. V druhej časti svojho vystúpenia rektor EU v Bratislave prof. Sivák uviedol, že 

v tomto bode ide o prerokovanie medzinárodného celouniverzitného študijného programu 

Medzinárodný finančný manažment, ktorý je ukončený dvojitým diplomom a táto skutočnosť 

je okrem iného aj významným faktorom pri posudzovaní univerzity v medzinárodných 

evalvačných hodnoteniach. Zároveň zdôraznil, že ide o veľmi úspešný, prvý medzinárodný 

študijný program s dvojitým diplomom, ktorý vznikol na EU v Bratislave. Materiál bol 

prerokovaný na zasadnutí kolégia rektora a pred schválením na vedeckej rade, musí byť 

prerokovaný na zasadnutí AS EU v Bratislave.  

Dekan FHI EU v Bratislave prof. Ing. Michal Fendek, PhD. - gestor predloženého  ŠP 

Medzinárodný finančný manažment, poďakoval členom AS EU v Bratislave za pochopenie 

vzniknutej situácie a za urýchlené zvolanie mimoriadneho zasadnutia senátu. Pripomenul, že 

ide o nemeckofónne štúdium, ktoré je výsledkom spolupráce EU v Bratislave a Univerzitou 

Martina Luthera v Halle.  Nemeckofónne štúdium na EU v Bratislave vstupuje v roku 2012 

do 15. roku svojej úspešnej existencie, o čom svedčí aj veľký záujem študentov o tento typ 

štúdia. Absolventi daného štúdia získavajú dvojitý diplom a ich uplatnenie na trhu práce doma 

i v zahraničí je veľmi úspešné.  
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Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ, poďakoval menovaným za podrobné 

informácie a požiadal členov AS EU v Bratislave o vyjadrenie sa  k danému materiálu.  

V diskusii k bodu vystúpili: 

- prof. Brezina (FHI EU v Bratislave), prof. Baláž (OF EU v Bratislave), PhDr. 

Rizeková (FAJ EU v Bratislave), doc.  Majdúchová (FPM EU v Bratislave), PhDr. 

Peczeová (FAJ EU v Bratislave) a Bc. T. Sokol (prezident ŠP EU v Bratislave). 

 Keďže neboli vznesené ďalšie pripomienky, predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ 

vyzval členov AS EU v Bratislave k hlasovaniu o prijatí uznesenia. 

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

30.01.2012 prerokovali spoločný študijný program nemeckofónneho štúdia medzi  

Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou Martina Luthera v Halle-Wittenberg 

„Medzinárodný finančný manažment“. 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať.............................................................28 

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

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

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

 Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák poďakoval členom AS EU v Bratislave za kladné 

stanovisko k predloženému a materiálu. 

Ad 3.: 

V bode rôzne vystúpili : 

 - PhDr. Peczeová (FAJ EU v Bratislave)  upozornila a pripomenula na dodržiavanie 

termínu 7dní pri dodávaní materiálu na rokovanie AS EU v Bratislave. 

 - Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ, sa ospravedlnil za malé omeškanie 

termínu. Išlo o mimoriadnu situáciu, materiály však boli k dispozícii v utorok minulý týždeň.  

 - Na podnet menovanej reagoval aj rektor EU v Bratislave prof. Sivák, ktorý menšie 

omeškanie materiálu na rokovanie AS EU v Bratislave zdôvodnil niektorými úpravami, ktoré 

ešte v poslednej chvíli boli telefonicky konzultované s nemeckou stranou (po odsúhlasení 

materiálu Kolégiom rektora EU v Bratislave). 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák v bode rôzne informoval členov AS EU 

v Bratislave o niektorých  najbližších aktivitách a podujatiach, ktoré sa uskutočnia na EU 

v Bratislave počas LS akademického roka 2011/2012. 

 Keďže neboli vznesené ďalšie pripomienky a námety, predseda AS EU v Bratislave 

prof. Dupaľ poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí AS EU v Bratislave . 

 

Bratislava 30. 01. 2012 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

                                                                                                    predseda AS EU v Bratislave  

Overovatelia zápisnice: 

 

– doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. (FMV EU v Bratislave))  – za komoru zamestnancov 

 

 

– Bc. Tomáš Sokol ( prezident ŠP EU v Bratislave) – za komoru študentov 


