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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 10. 06. 2014 

 
 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 

Program :  
1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 
2. Návrh na úpravu Štatútov fakúlt na EU v Bratislave (rektor, prorektor pre rozvoj) 
3. Informácie o príprave volieb rektora (predseda AS EU v Bratislave) 
4. Návrh na organizačnú zmenu v rámci celouniverzitných pracovísk EU v Bratislave 

(rektor, prorektorka pre medzinárodné vzťahy) 
5. 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., prorektorku  
pre medzinárodné vzťahy doc. PhDr. Janu Lenghardtovú, PhD. a všetkých prítomných členov 
AS EU v Bratislave. 
V zmysle rokovacieho poriadku predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ požiadal 
prítomných o stanovisko k návrhu na doplnenie programu zasadnutia AS EU v Bratislave 
o bod č. 4 „Návrh na organizačnú zmenu“ v rámci celouniverzitných pracovísk EU 
v Bratislave.      

  Výsledky verejného hlasovania o doplnenie bodu č. 4 : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať...............................................................25 
hlasovali za.............................................................. ............25 
hlasovali proti........................................................................0 
zdržali sa hlasovania..............................................................0 
Prítomní členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne súhlasili s doplnením bodu č. 4 

a zároveň jednomyseľne schválili navrhnutý program. 
Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 25 

členov, senát bol uznášaniaschopný. 
 Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili  
za zamestnaneckú časť prof. Ing. Helenu Majdúchovú, CSc. (FPM EU v Bratislave) a  
za študentskú časť Radovana Lacka ( ŠP NHF EU v Bratislave). 
Ad 2.: 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ uviedol, že bod „Návrh na úpravu Štatútov 
fakúlt na EU v Bratislave“ bol zaradený na rokovanie AS EU v Bratislave v súlade 
s rozhodnutím AS EU v Bratislave zo zasadnutia dňa 22. 05. 2014 a požiadal rektora EU 
v Bratislave prof. Siváka o jeho vyjadrenie k návrhu. 

Rektor EU v Bratislave prof. Rudolf Sivák uviedol, že dostal od členov kolégia rektora 
viaceré podnety, na opätovné prerokovanie Štatútov jednotlivých fakúlt EU v Bratislave  
na zasadnutí AS EU v Bratislave. Pripomenul, že 22. 10. 2013 boli na zasadnutí AS EU 
v Bratislave prerokované Štatúty fakúlt EU v Bratislave,  ktoré vychádzali zo Štatútu EU 
v Bratislave. Na tomto zasadnutí v diskusii odzneli niektoré požiadavky a pripomienky, 
týkajúce sa určitých úprav štatútov jednotlivých fakúlt. Preto prorektor pre rozvoj EU 
v Bratislave doc. Strieška navrhol, aby členovia AS EU v Bratislave hlasovali 
o diskutovaných zmenách v štatútoch.  
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Verejným hlasovaním členovia AS EU v Bratislave dňa 22. 10. 2013 prijali nasledovné 
Uznesenie č. 1: „Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave  
na zasadnutí dňa 22. 10. 2013 schválili návrh na úpravu zmien Štatútov jednotlivých fakúlt 
EU v Bratislave nasledovne: 
- v štatúte fakulty neuvádzať konkrétne katedry fakulty, 
- v štatúte fakulty neuvádzať konkrétne útvary fakulty, 
- vypustiť článok, v ktorom sú uvedení jednotliví prodekani fakúlt.“ 
Rektor EU v Bratislave prof. Sivák informoval, že všetky fakulty EU v Bratislave pripravili 
nové Štatúty, rešpektujúc Uznesenie č. 1. Na kolégiu rektora EU v Bratislave dekani 
jednotlivých fakúlt EU v Bratislave uviedli dva dôležité argumenty, ktoré je podľa ich názoru 
potrebné zobrať do úvahy pri opätovnom prerokovaní otázky štatútov fakúlt: 

a) Bolo by vhodné, aby tak, ako v Štatúte EU, kde sú uvedené jednotlivé fakulty, 
celouniverzitné pracoviská a prorektori, obsahovali aj štatúty fakúlt katedry, útvary 
fakúlt a úseky činnosti prodekanov. 

b) Katedry fakúlt sú z hľadiska štruktúry fakúlt najdôležitejšou organizačnou časťou 
fakúlt a aj vo väzbe na ich význam a  zodpovednosť za pedagogickú a vedecko-
výskumnú činnosť na fakulte by mali byť názvy katedier uvedené v štatúte fakúlt.  

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ poďakoval rektorovi EU v Bratislave  
prof. Sivákovi za racionálne zdôvodnenia argumentov a otvoril diskusiu . 
V diskusii vystúpili prof. Majdúchová (FPM EU v Bratislave), prof. Rievajová (NHF EU 
v Bratislave), R. Lacko (prezident ŠP EU v Bratislave), prof. Brezina (FHI EU v Bratislave), 
prof. Dupaľ (FPM EU v Bratislave). 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ požiadal členov AS EU v Bratislave, aby sa 
verejným hlasovaním vyjadrili k návrhu uznesenia. 

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať...............................................................25 
hlasovali za.............................................................. ............25 
hlasovali proti........................................................................0 
zdržali sa hlasovania..............................................................0 
Uznesenie č. 1  

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
10.06.2014 zrušili Uznesenie č.1 zo zasadnutia zo dňa 22.10.2013 a schválili, aby v Štatútoch 
jednotlivých fakúlt boli:  
- uvedené konkrétne katedry fakulty, 
- uvedené konkrétne útvary fakulty, 
- uvedené úseky činností jednotlivých prodekanov fakúlt. 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia.  
Rektor EU v Bratislave prof. Sivák poďakoval prítomným za opätovné prerokovanie Štatútov 
fakúlt EU v Bratislave a schválenie navrhovaných úprav. 
Ad 3.: 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ informoval členov AS EU v Bratislave 
o príprave volieb rektora EU v Bratislave. Jednotliví predsedovia AS fakúlt EU v Bratislave 
majú do konca júna 2014 písomne oznámiť tajomníčke AS EU v Bratislave meno jedného 
člena volebnej komisie za každú fakultu. Študentský parlament EU v Bratislave navrhne 2 
členov volebnej komisie. Volebná komisia bude zložená z 9 členov. Na zasadnutí AS EU 
v Bratislave, ktorý bude v septembri 2014, členovia akademického senátu odsúhlasia volebnú 
komisiu, ktorá zaháji svoju činnosť spojenú s prípravou volieb rektora univerzity na ďalšie 
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funkčné obdobie. Termín volieb rektora EU v Bratislave a termíny volieb dekanov 
jednotlivých fakúlt EU v Bratislave budú riešené následne.  
     K uvedenej informácii nebola žiadna diskusia. 

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať...............................................................25 
hlasovali za.............................................................. ............25 
hlasovali proti........................................................................0 
zdržali sa hlasovania..............................................................0 
Uznesenie č. 2  

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
10.06.2014 berú na vedomie informáciu predsedu AS EU v Bratislave o príprave volieb 
rektora bez pripomienok. 

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

Ad 4.: 
Rektor EU v Bratislave prof. Rudolf Sivák poďakoval členom AS EU v Bratislave  

za ochotu prerokovať daný bod a požiadal prorektorku pre medzinárodné vzťahy  
doc. Lenghardtovú o uvedenie predloženého materiálu. 

Prorektorka doc. Jana Lenghardtová podrobne oboznámila členov AS EU v Bratislave 
s dôvodmi organizačnej zmeny. Navrhuje zriadenie nového celouniverzitného pracoviska EU 
v Bratislave s názvom „Ústav medzinárodných vzťahov (ÚMV)“, ktoré by vzniklo zlúčením 
existujúcich pracovísk pôsobiacich v oblasti medzinárodných vzťahov na celouniverzitnej 
úrovni (Ústav medzinárodných programov - ÚMP a Oddelenia medzinárodných vzťahov - 
OMV), a to v termíne od 1. septembra 2014. Návrh je motivovaný potrebou racionalizovať 
činnosť v danej oblasti a zároveň zabezpečiť adekvátne predpoklady pre ďalší kvantitatívny 
a kvalitatívny rozvoj medzinárodných vzťahov na EU v Bratislave. V prípade schválenia 
návrhu sa zmena uskutoční bez zvýšenia súčasného počtu pracovných miest a bez navýšenia 
finančných prostriedkov na činnosť novozriadeného pracoviska.  

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ požiadal členov AS EU v Bratislave, aby sa 
v diskusii vyjadrili k danému návrhu. 
  V diskusii vystúpili doc. Zubaľová (NHF EU v Bratislave) a prof. Rievajová (NHF 
EU v Bratislave), ktoré majú pozitívne skúsenosti so spoluprácou s pracoviskami pre oblasť 
medzinárodných vzťahov a považujú za vhodné realizovať túto organizačnú zmenu. 
 Pretože neboli ďalšie pripomienky, pristúpili členovia AS EU v Bratislave 
k verejnému hlasovaniu. 

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať...............................................................25 
hlasovali za.............................................................. ............25 
hlasovali proti........................................................................0 
zdržali sa hlasovania..............................................................0 
Uznesenie č. 3  

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
10.06.2014 prerokovali a schválili v termíne od 01.09.2014 zriadenie celouniverzitného 
pracoviska „Ústav medzinárodných vzťahov (ÚMV)“ zlúčením existujúcich pracovísk: 
Ústavu medzinárodných programov a Oddelenia medzinárodných vzťahov. 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia.  
Rektor EU v Bratislave prof. Sivák poďakoval členom senátu za ochotu a porozumenie  
pri schválení daného návrhu. 
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Ad 5.: 
- Prof. Ing. Ivan Brezina, PhD. požiadal prorektora pre vzdelávanie prof. Daňa 

o informáciu ako bol upravený Študijný poriadok EU v Bratislave v Dodatku č. 1., 
ktorý bol schválený na zasadnutí AS EU v Bratislave 22. 05. 2014. 

- Prorektor pre vzdelávane prof. Ferdinand Daňo predložil členom AS EU v Bratislave 
upravený materiál, čím dokumentoval, že boli realizované úpravy tak, ako boli 
schválené na predchádzajúcom zasadnutí AS EU v Bratislave. 

- Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ, poďakoval členom AS EU v Bratislave za 
aktívnu účasť na zasadnutí senátu a zaželal všetkým príjemné dovolenkové obdobie. 

- Rektor EU v Bratislave prof. Rudolf Sivák poďakoval všetkým členom senátu  
za spoluprácu AS EU v Bratislave s členmi Vedenia EU, ktorá pozitívne prispela 
k plneniu rozvojových zámerov univerzity. Zaželal prítomným úspešný záver 
akademického roku 2013/2014 a príjemné prázdniny a dovolenky. 

 
Bratislava 10. 06. 2014 
 
Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 
 
                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
                                                                                                   predseda AS EU v Bratislave  
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 

- prof. Ing. Helena Majduchová, CSc. (FPM EU v Bratislave) – zamestnanecká časť 
 

 
– Radovan Lacko  (NHF EU v Bratislave) – za študentskú časť 

 


