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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 22. 05. 2014 

 
 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 

Program :  
1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 
2. Rozpis rozpočtu EU v Bratislave – rok 2014 (rektor, kvestorka) 
3. Výročná správa o hospodárení EU v Bratislave za rok 2013 (rektor, kvestorka) 
4. Prerokovanie návrhov v súvislosti s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve EU v Bratislave 

(rektor, kvestorka) 
5. Výročná správa o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2013 (rektor, 

prorektor pre rozvoj) 
6. Návrh členov disciplinárnej komisie EU v Bratislave (rektor, prorektor pre rozvoj) 
7. Návrh na schválenie členov Správnej rady EU v Bratislave (rektor, predseda AS) 
8. Spoločné zásady prijímacieho konania na EU v Bratislave na ak. rok 2015/2016 (rektor, 

prorektor pre vzdelávanie) 
9. Úprava Študijného poriadku EU v Bratislave. Dodatok č. 1 (rektor, prorektor  

pre vzdelávanie) 
10. Štipendijný poriadok EU v Bratislave. Dodatok č. 2 (rektor, prorektor pre vzdelávanie) 
11. Pravidlá pre priznávanie motivačného štipendia študentom EU v Bratislave. Dodatok č. 2 

(rektor, prorektor pre vzdelávanie) 
12. Voľba zástupcu EU v Bratislave do Študentskej rady VŠ (prezident ŠP) 
13. Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku EU v Bratislave (rektor) 
14. 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., kvestorku EU   
v Bratislave Ing. Máriu Dziurovú, prorektora pre rozvoj EU v Bratislave doc. Ing. Ľubomíra 
Striešku, CSc. a všetkých prítomných členov AS EU v Bratislave. Osobitne privítal a 
predstavil nových členov AS EU v Bratislave. 
V zmysle rokovacieho poriadku predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ požiadal 
o prípadné doplňujúce návrhy do programu zasadnutia.  
Prítomní členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne súhlasili s navrhnutým programom. 

Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 31 
členov, senát bol uznášaniaschopný. 
Podľa článku 5 bodu 3 Zásad volieb do AS EU v Bratislave predseda prof. Dupaľ navrhol 
volebnú komisiu v nasledovnom zložení: 

- doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD. (NHF EU v Bratislave) – predseda volebnej komisie 
- PhDr. Ľudovít Barac (FAJ EU v Bratislave) – zamestnanecká časť 
- Silvia Švejdová (FMV EU v Bratislave) – študentská časť. 

Prítomní členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne odsúhlasili zloženie volebnej komisie. 
 Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili  
za zamestnaneckú časť doc. Ing. Elenu Fetisovovú, CSc. (FPM EU v Bratislave) a  
za študentskú časť Petra Vanya (NHF EU v Bratislave). 
Ad 2.: 

Rektor EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. predložil členom AS EU 
v Bratislave Rozpis rozpočtu Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2014 a požiadal 
pani kvestorku o komentár k rozpisu. 
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      Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová podrobne informovala členov AS EU 
v Bratislave o predloženom materiáli, ktorý obsahuje Pravidlá rozdelenia dotácie zo štátneho 
rozpočtu EU v Bratislave, Rozpis rozpočtu EU v Bratislave a Prvú úpravu dotačnej zmluvy. 
 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák uviedol ešte niekoľko dôležitých poznámok 
týkajúcich sa daného materiálu so záverom, že rozpočet EU v Bratislave na rok 2014 je 
postavený ako vyrovnaný, vhodne v rámci jednotlivých pracovísk univerzity kombinuje 
princíp výkonnosti a solidárnosti. Zároveň zdôraznil, že rozpočet plne pokrýva základné 
činnosti univerzity v roku 2014 vrátane zákonných úprav mzdových prostriedkov 
zamestnancov univerzity. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ poďakoval rektorovi a kvestorke za podrobné 
informácie a otvoril diskusiu. 
Členovia AS EU v Bratislave prerokovali predložený materiál po jednotlivých častiach. 
 V diskusii vystúpili P. Vanya (ŠP NHF EU v Bratislave), R. Lacko (ŠP NHF EU 
v Bratislave), Ing. Svobodová (OEPaMU EU v Bratislave), rektor EU v Bratislave prof. 
Sivák, kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová, prof. Brezina (FHI EU v Bratislave). 

Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie doplňujúce otázky, vyzval predseda AS EU 
v Bratislave prof. Dupaľ členov AS EU v Bratislave k verejnému hlasovaniu.  

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať...............................................................31 
hlasovali za.............................................................. ............31 
hlasovali proti........................................................................0 
zdržali sa hlasovania..............................................................0 
Uznesenie č. 1  

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.05.2014 schválili „Návrh rozpočtu Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2014“ bez 
pripomienok. 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 

Následne požiadal členov AS EU v Bratislave o hlasovaní návrhu k Prvej úprave 
dotačných zdrojov EU v Bratislave na rok 2014. 

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 31 
hlasovali za..........................................................................31 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.05.2014 prerokovali a berú na vedomie bez pripomienok „Prvú úpravu dotačných 
zdrojov EU v Bratislave na rok 2014“. 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 
Rektor EU v Bratislave prof. Sivák poďakoval za seba, ale aj za vedenie univerzity členom 
AS EU v Bratislave za schválenie návrhu rozpočtu na rok 2014. 
Ad 3.: 

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová ďalej informovala členov AS EU 
v Bratislave o „Výročnej správe o hospodárení EU v Bratislave za rok 2013“, ktorá bola 
vypracovaná v súlade s §20 ods. 1 písm. b) zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák poďakoval pani kvestorke za vypracovanie Správy 
o hospodárení a zároveň zdôraznil, že EU v Bratislave dosiahla v roku 2013 celkovo kladný 
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výsledok hospodárenia. Hospodárenie univerzity sa realizovalo v súlade s príslušnými 
predpismi pre hospodárenie verejných vysokých škôl, čo potvrdili aj výsledky viacerých 
uskutočnených kontrol v roku 2013. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ poďakoval pani kvestorke a rektorovi  
za podrobné informácie a otvoril diskusiu. 
Diskusia 

Členovia AS EU v Bratislave nevyjadrili žiadne podstatné pripomienky k predloženej 
správe a pristúpili k hlasovaniu. 

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 31 
hlasovali za..........................................................................31 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.05.2014 schválili „Výročnú správu o hospodárení Ekonomickej univerzity v Bratislave za 
rok 2013“ bez pripomienok. 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 
Rektor EU v Bratislave prof. Sivák poďakoval členom za schválenie Výročnej správy 
o hospodárení. 
Ad 4.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Rudolf Sivák a kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária 
Dziurová predložili v súlade s príslušným článkom Zákona o vysokých školách členom AS 
EU v Bratislave žiadosť o udelenie súhlasu na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
EU v Bratislave na čas dlhší ako jeden rok. 

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová bližšie informovala členov AS EU 
v Bratislave o jednotlivých nájmoch:  

1. Nájomná zmluva číslo 5/2014 
- nájomca: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 

            - predmet nájmu: nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti –  
                  v objekte „Študentské domovy a jedálne, Prístavná 8, Bratislava“ na 13. podlaží,  
                  s výmerou 6,0 m2 a časť strešnej plochy nehnuteľnosti s výmerou 10,0 m2, 
            -    doba nájmu: 01. 01. 2015 do 31. 12. 2017 (3 roky) 

- účel nájmu: umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a príslušnej  
                 infraštruktúry rádioreléového bodu a základňovej stanice Verejnej mobilnej 
                 siete. 

2. Nájomná zmluva číslo 6/2014 
- nájomca: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 

            - predmet nájmu: nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti –  
                 v objekte „Internátu Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 
                  Bratislava“ na 9. podlaží, s výmerou 10,0 m2 a časť strešnej plochy uvedenej 

 nehnuteľnosti s výmerou 12,0 m2, 
            -    doba nájmu: 01. 01. 2015 do 31. 12. 2017 (3 roky) 
           - účel nájmu: umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a príslušnej  
                 infraštruktúry rádioreléového bodu a základňovej stanice Verejnej mobilnej 
                 siete. 
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3. Nájomná zmluva číslo 7/2014 
- nájomca: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 

            - predmet nájmu: nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti –  
                  v objekte „Študentský domov Horský park Ekonomickej univerzity v Bratislave, 

 ul. Prokopa Veľkého č. 41, Bratislava“, ide o prenájom nebytových priestorov  
 s výmerou 11,0 m2 nachádzajúcich sa v podkroví nehnuteľnosti, 

            -    doba nájmu: 01. 01. 2015 do 31. 12. 2017 (3 roky) 
- účel nájmu: umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a príslušnej  

                 infraštruktúry rádioreléového bodu a základňovej stanice Verejnej mobilnej 
                 siete. 

4. Nájomná zmluva číslo 9/2014 
- nájomca: ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, 

            -    predmet nájmu: prenájom časti strešnej plochy na nehnuteľnosti – budove  
 prenajímateľa V2 na Dolnozemskej ceste 1  v Bratislave, 

            -    doba nájmu: 01. 01. 2015 do 31. 12. 2017 (3 roky) 
            -   účel nájmu: umiestnenie technologického zariadenia ( na vymedzenej ploche 
                 na streche) a osadenie nosičov antén.  

5. Nájomná zmluva číslo 10/2014 
 -  nájomca: Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, 
            - predmet nájmu: časť strešnej plochy nehnuteľnosti s výmerou 3,0 m2, ide 
                 o nehnuteľnosť – objekt „Študentské domovy a jedálne, Prístavná 8, Bratislava“, 
            -    doba nájmu: 01. 01. 2015 do 31. 12. 2017 (3 roky) 
            -    účel nájmu: : umiestnenie technologického zariadenia ( na vymedzenej ploche 

      na streche) a osadenie nosičov antén a užívanie tohto technologického zariadenia 
                  a príslušnej infraštruktúry  rádioreléového bodu. 

6. Nájomná zmluva číslo 11/2014 
-  nájomca: Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, 

            -    predmet nájmu: časť strešnej plochy nehnuteľnosti s výmerou 3,0 m2 –  
 študentského internátu v Horskom parku, Prokopa Veľkého č. 41 v Bratislave, 

            -    doba nájmu: 01. 01. 2015 do 31. 12. 2017 (3 roky) 
-     účel nájmu:  umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a príslušnej  
      infraštruktúry  rádioreléového bodu a základňovej stanice Verejnej  
       mobilnej siete. 

7. Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve číslo 5/2007 
-     nájomca: Španielske veľvyslanectvo 

            -     predmet nájmu: nebytové priestory s výmerou 65,45 m2, ktoré sa nachádzajú  
  v nehnuteľnosti – v objekte Ekonomickej univerzity v Bratislave na Konventnej 
  ulici,  

           -     doba nájmu: 01. 01. 2015 do 31. 12. 2017 (3 roky) 
           -     účel nájmu: : umiestnenie Španielskej knižnice a Strediska didaktických 

      pomôcok. 
8. Nájomná zmluva číslo 12/2014 

-     nájomca: MEDI TREND s.r.o., Kadnárová 49, 831 51 Bratislava 
            -     predmet nájmu: nebytové priestory s výmerou 9 m2, ktoré sa nachádzajú  
                  v budove Študentského domova Horský park v Bratislave, 
            -     doba nájmu: 01. 01. 2015 do 31. 12. 2017 (3 roky) 

-     účel nájmu:  poskytovanie fyzioterapeutických služieb a prevádzkovanie 
      miestnosti s ultrafialovým žiarením. 
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9. Nájomná zmluva číslo 13/2014 
-     nájomca: EURO s.r.o., Štefánikova 29, 811 04 Bratislava   

            -     predmet nájmu: nebytové priestory s výmerou 98,5 m2, ktoré sa nachádzajú  
  v budove rektorátu (tzv. školička) na Dolnozemskej ceste 1 v Bratislave,   

            -     doba nájmu: 01. 07. 2015 do 30. 06. 2018 (3 roky) 
-     účel nájmu: prevádzkovanie univerzitného klubu pre zamestnancov, študentov  
      a návštevníkov s poskytovaním reštauračnej činnosti. 

10. Nájomná zmluva číslo 14/2014 
-  nájomca: Art Glass Park s.r.o., Ivánska cesta 15/A, 821 04 Bratislava, 

            -     predmet nájmu: nebytové priestory s výmerou 43 m2, ktoré sa nachádzajú 
  v budove Výučby 1 miestnosť č. 104 na Dolnozemskej ceste 1 v Bratislave, 

            -     doba nájmu: 01. 06. 2014 do 31. 05. 2017 (3 roky) 
            -     účel nájmu: prevádzkovanie kaviarne s poskytovaním jedál pre potreby 

       študentov, zamestnancov a návštevníkov. 
11. Nájomná zmluva číslo 15/2014 

-  nájomca: Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, 
            -     predmet nájmu: nebytové priestory s výmerou 20 m2, ktoré sa nachádzajú  

  v budove Výučby 1 vo vestibule vľavo na Dolnozemskej ceste číslo 1, Bratislava 
            -     doba nájmu: 01. 09. 2014 do 31. 08. 2017 (3 roky) 

-     účel nájmu: predaj odbornej literatúry, predaj školského papiernického tovaru. 
 Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ požiadal členov AS EU v Bratislave, aby sa 
vyjadrili k predloženému návrhu. 

Pretože neboli vznesené žiadne pripomienky, predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ 
vyzval členov AS EU v Bratislave k verejnému  hlasovaniu . 

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 31 
hlasovali za..........................................................................31 
hlasovali proti.......................................................................0 

      zdržali sa hlasovania.............................................................0 
 Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.05.2014 prerokovali a súhlasia s realizovaním nájmov nehnuteľného majetku  
vo vlastníctve EU v Bratislave podľa predloženého zoznamu bez pripomienok. 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 
 
Ad 5.: 

Prorektor EU v Bratislave doc. Ľubomír Strieška uviedol na rokovaní AS EU v Bratislave 
„Výročnú správu o činnosti EU v Bratislave za rok 2013“. Informoval členov AS EU 
v Bratislave, že predložený materiál je vypracovaný podľa osnovy MŠVVaŠ SR. 

Rektor EU v Bratislave prof. Rudolf Sivák zdôraznil, že materiál sumarizuje činnosť 
jednotlivých fakúlt a celej EU v Bratislave za rok 2013. Výsledky, ktoré dosiahla univerzita 
v minulom roku možno hodnotiť pozitívne najmä z hľadiska plnenia poslania univerzity 
a plnenia dlhodobého zámeru rozvoja EU v Bratislave vo väzbe na komplexnú 
a medzinárodnú akreditáciu.  

Predseda AS EU v Bratislave prof. Andrej Dupaľ poďakoval rektorovi a prorektorom 
univerzity za podrobné informácie a otvoril diskusiu. 
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Diskusia 
 V diskusii vystúpili PhDr. Barac (FAJ EU v Bratislave), prof. Liďák (FMV EU 

v Bratislave), PhDr. Rizeková (FAJ EU v Bratislava), Ing. Svobodová (OEPaMU),  
prof. Brezina (FHI EU v Bratislave). 
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie doplňujúce otázky, vyzval predseda AS EU 
v Bratislave prof. Dupaľ členov AS EU v Bratislave k verejnému hlasovaniu.  

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať...............................................................31 
hlasovali za...........................................................................31 
hlasovali proti........................................................................0 
zdržali sa hlasovania..............................................................0 
Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.05.2014  schválili „Výročnú správu o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 
2013“ 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 
Výročnej správy o činnosti. 

 
Ad 6.: 

Prorektor EU v Bratislave doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc. predniesol návrh členov 
disciplinárnej komisie EU v Bratislave pre študentov. Pripomenul, že u zamestnaneckej časti 
je disciplinárna komisia volená na obdobie štyroch rokov a u študentskej časti je disciplinárna 
komisia volená na jeden rok. V tomto roku je potrebné, aby členovia AS EU v Bratislave 
schválili nové zloženie celej disciplinárnej komisie. Návrh členov disciplinárnej komisie pre 
študentov za zamestnaneckú časť podali dekani jednotlivých fakúlt a návrh členov za 
študentskú časť predložili predsedovia študentských parlamentov jednotlivých fakúlt. 

Prorektor EU v Bratislave doc Strieška uviedol návrh nových členov disciplinárnej 
komisie pre študentov EU v Bratislave za zamestnaneckú časť: 
prof. Ing. Anna Schultzová, PhD. – NHF, doc. JUDr. Mikuláš Sabo, CSc. – OF, 
doc. Ing. Katarína Máziková, PhD. – FHI, Ing. Katarína Grančičová, PhD. – FPM, 
doc. PhDr. Oľga Plávková, CSc. – FMV, Mgr. Júlia Prociková – FAJ,  
Ing. Pavol Andrejovský, PhD. – PHF. 

Radovan Lacko (prezident ŠP EU v Bratislave) predniesol návrh nových členov 
disciplinárnej komisie  pre študentov EU v Bratislave za študentskú časť: 
Michaela Štefaňáková – NHF, Bc. Tomáš Ružička – OF, Natália Ocilková – FHI, Karolína 
Kötelesová – FPM, Martina Badinková – FMV, Filip Kadlečík – FAJ, Daniel Pakes – PHF. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. A. Dupaľ požiadal členov AS EU v Bratislave, aby sa 
vyjadrili k predloženým návrhom. 
       Pretože neboli žiadne pripomienky k predloženým návrhom, vyzval členov AS EU 
v Bratislave k hlasovaniu. 

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať...............................................................31 
hlasovali za...........................................................................31 
hlasovali proti........................................................................0 
zdržali sa hlasovania..............................................................0 
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Uznesenie č. 6 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.05.2014 prerokovali a schválili návrh členov disciplinárnej komisie  pre študentov EU 
v Bratislave za zamestnaneckú časť aj za študentskú časť bez pripomienok. 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 
Ad 7.: 

Rektor EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. oboznámil členov AS EU 
v Bratislave, že trom členom Správnej rady EU v Bratislave Ing. Róbertovi Šimončičovi, 
PhD., Ing. Miroslavovi Pacherovi a Ing. Mikulášovi Milkovi skončil resp. končí termín 
členstva v Správnej rade EU v Bratislave. Z dôvodu, že ide o významných, aktívnych 
a dlhoročných spolupracovníkov s Ekonomickou univerzitou, rektor EU v Bratislave prof. 
Sivák navrhuje aj po osobnom rozhovore s nimi, aby v súlade so Zákonom o vysokých 
školách § 9 písm. h) boli menovaní znovu schválení za členov Správnej rady EU v Bratislave. 
Uvedených odporúča schváliť do budúceho obdobia za členov SR aj predseda Správnej rady 
Ing. Ivan Šramko. Rektor EU v Bratislave prof. Sivák uviedol, že členstvo v Správnej rade 
EU končí aj hosť. prof. Ing. Elene Trenčianskej, CSc. Riešenie otázky jej budúceho 
eventuálneho členstva v Správnej rade prerokuje rektor s p. Trenčianskou na budúci týždeň.  

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

vyjadrili k predloženým návrhom 
Členovia AS EU v Bratislave neformulovali žiadne pripomienky a pristúpili k tajnému 

hlasovaniu. 
Výsledky tajného hlasovania – Ing. Róbert Šimončič, PhD.  
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 31 
hlasovali za..........................................................................31 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
Výsledky tajného hlasovania – Ing. Miroslav Pacher  
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 31 
hlasovali za..........................................................................31 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
Výsledky tajného hlasovania – Ing. Mikuláš Milko 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 31 
hlasovali za..........................................................................30 
hlasovali proti.......................................................................1 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
Uznesenie č. 7 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

22.05.2014 schválili tajným hlasovaním návrh rektora na členov Správnej rady EU 
v Bratislave Ing. Róberta Šimončiča, PhD., Ing. Miroslava Pachera a Ing. Mikuláša Milka. 
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 
predloženého návrhu na členov Správnej rady EU v Bratislave. 
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Ad 8.: 
Rektor EU v Bratislave prof. Rudolf Sivák ospravedlnil neprítomnosť prorektora 

 pre vzdelávanie prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. z dôvodu pôsobenia v komisii na štátnych 
skúškach na OF EU v Bratislave a oboznámil AS EU v Bratislave s materiálom „Spoločné 
zásady prijímacieho konania na EU v Bratislave na ak. rok 2015/2016“. Uviedol, že 
predložený materiál bol prerokovaný a schválený členmi vedenia a kolégia rektora EU 
v Bratislave. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. A. Dupaľ požiadal členov AS EU v Bratislave, aby sa 
vyjadrili k predloženému materiálu. 

Z dôvodu, že neboli vznesené žiadne pripomienky, predseda AS EU v Bratislave  
prof. Dupaľ vyzval členov AS EU v Bratislave k verejnému hlasovaniu . 

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 31 
hlasovali za..........................................................................31 
hlasovali proti.......................................................................0 

     zdržali sa hlasovania..............................................................0 
 Uznesenie č. 8 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.05.2014 prerokovali a schválili „ Spoločné zásady prijímacieho konania na EU 
v Bratislave na ak. rok 2015/2016“ bez pripomienok. 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 
Ad 9.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Rudolf Sivák predložil na rokovanie AS EU v Bratislave 
materiál na „Úprava Študijného poriadku EU v Bratislave. Dodatok č. 1“. Oboznámil 
akademický senát, že sa uskutočnila konštruktívna diskusia medzi zástupcami študentov, 
dekanmi jednotlivých fakúlt aj vedením EU v Bratislave a tento návrh vychádza a rešpektuje 
závery diskusie.  

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ požiadal členov AS EU v Bratislave, aby sa 
vyjadrili k predloženým návrhom. 
Diskusia 

V diskusii viackrát za študentov univerzity vystúpil R. Lacko (prezident ŠP EU 
v Bratislave), doc. Zubaľová (NHF EU v Bratislave), prof. Dupaľ (FPM EU v Bratislave), 
prof. Liďák (FMV EU v Bratislave), doc. Sodomová (FHI EU v Bratislave), Ing. Šuterová 
(OF EU v Bratislave), doc. Máziková (FHI EU v Bratislave), prof. Brezina (FHI EU 
v Bratislave). 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák uviedol, že z diskusie na Kolégiu rektora vyplýva, že 
existujúci systém treba upraviť a tento návrh to rešpektuje. 

R. Lacko (prezident ŠP EU v Bratislave) uviedol, že súhlasia s navrhovanou úpravou 
Študijného poriadku tak, ako je to uvedené v Dodatku č. 1.  

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

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................31 
hlasovali za..........................................................................30 
hlasovali proti.......................................................................1 

     zdržali sa hlasovania..............................................................0 
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Uznesenie č. 9 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.05.2014 prerokovali a schválili „ Dodatok č.1 k Študijnému poriadku Ekonomickej 
univerzity v Bratislave“ s pripomienkami. 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval prijatie uznesenia. 
Rektor EU v Bratislave prof. Sivák uviedol, že s prijatým uznesením oboznámi prorektora  
pre vzdelávanie prof. Daňa a požiada ho, aby v zmysle rozhodnutia AS EU v Bratislave 
upravil Študijný poriadok. 
 
Ad 10.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Rudolf Sivák oboznámil členov AS EU v Bratislave 
s Dodatkom č.2 k Štipendijnému poriadku EU v Bratislave, ktorý vyplynul z nových pravidiel 
určenými MŠVVaŠ SR a týka sa iba študentov FHI EU v Bratislave. 
Diskusia 
Členovia AS EU v Bratislave nediskutovali k bodu 10. 
Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................31 
hlasovali za..........................................................................31 
hlasovali proti.......................................................................0 

     zdržali sa hlasovania..............................................................0 
 Uznesenie č. 10 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.05.2014 prerokovali a schválili „ Dodatok č.2 k Štipendijnému poriadku Ekonomickej 
univerzity v Bratislave“ bez pripomienok. 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 
Ad 11.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Rudolf Sivák oboznámil členov AS EU v Bratislave 
s Dodatkom č.2 k Pravidlám pre priznávane motivačného štipendia študentom EU 
v Bratislave, ktorý tiež vyplynul z nových pravidiel určenými MŠVVaŠ SR. 
Diskusia 

V diskusii vystúpili Ing. Svobodová (OEPaMU EU v Bratislave), doc. Zubaľová (NHF EU 
v Bratislave). 
Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................31 
hlasovali za..........................................................................31 
hlasovali proti.......................................................................0 

     zdržali sa hlasovania..............................................................0 
 Uznesenie č. 11 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.05.2014 prerokovali a schválili „ Dodatok č.2 k Pravidlám pre priznávanie motivačného 
štipendia študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave“ bez pripomienok. 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 
 
Ad.12.: 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Andrej Dupaľ oboznámil členov AS EU v Bratislave, 
že sa končí pôsobenie zástupcu študentov EU v Bratislave v ŠRVŠ SR, a preto prezident 
študentského parlamentu EU v Bratislave požiadal o zaradenie na rokovanie AS EU 
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v Bratislave voľbu zástupcu študentov EU v Bratislave do ŠR VŠ. Podľa schválených 
pravidiel, zástupcu študentov do ŠR VŠ volí priamym a tajným hlasovaním študentská časť 
AS EU v Bratislave. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ požiadal členov študentskej časti AS EU 
v Bratislave o návrh na zástupcu študentov EU v Bratislave do ŠRVŠ. 

Radovan Lacko (prezident ŠP) navrhol Andreja Bencela (ŠP OF) za zástupcu EU 
v Bratislave do Študentskej rady VŠ. 

Pretože neboli vznesené ďalšie návrhy a ani pripomienky, predseda AS EU v Bratislave 
prof. Dupaľ vyzval členov študentskej časti AS EU v Bratislave k tajnému hlasovaniu 
o predloženom návrhu. 

Výsledky tajného hlasovania  
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................13 
hlasovali za..........................................................................13 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
Uznesenie č. 12 

Členovia študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave 
na zasadnutí dňa 22.05.2014 schválili tajným hlasovaním návrh na zástupcu študentov EU 
v Bratislave do ŠRVŠ Andreja Bencela. 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 
Ad.13.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Rudolf Sivák informoval členov AS EU v Bratislave, že 
predkladaný Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku bol prerokovaný a schválený v Rade 
Základných organizácií Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy dňa 4. 4. 2014, 
v Kolégiu rektora EU v Bratislave dňa 23. 4. 2014 a je potrebné ho prerokovať a schváliť 
AS EU v Bratislave. 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ požiadal členov AS EU v Bratislave, aby sa 

vyjadrili k predloženému materiálu. 
Diskusia 

V diskusii vystúpila Ing. Kuchyňková (CPČaUS EU v Bratislave). 
Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať.............................................................31 
hlasovali za.........................................................................31 
hlasovali proti......................................................................0 

     zdržali sa hlasovania.............................................................0 
 Uznesenie č. 13 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
22.05.2014 prerokovali a schválili „ Dodatok č.2 k Pracovnému poriadku Ekonomickej 
univerzity v Bratislave“. 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 

 
Ad.14.: 

- Rektor EU v Bratislave prof. Rudolf Sivák v bode rôzne uviedol informácie 
v súvislosti s komplexnou akreditáciou EU v Bratislave. Všetky podklady ku 
komplexnej akreditácii boli odovzdané v termíne určeným Akreditačnou komisiou.  

- Rektor EU v Bratislave prof. Sivák ďalej oboznámil členov AS EU v Bratislave 
s pracovným stretnutím s mentorom EU v Bratislave v procese medzinárodnej 
akreditácie, s prof. Mramorom, dekanom z Faculty of Economics, University of 
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Ljubljana, ktoré sa uskutočnilo 5. - 6. 5. 2014. Rektor informoval, že prof. Mramor sa 
pozitívne vyjadril k doterajšiemu priebehu medzinárodnej akreditácie a predpokladá, 
že bude ukončená v období do troch rokov. 

- Rektor EU v Bratislave prof. Sivák informoval členov AS EU v Bratislave 
o výsledkoch hodnotenia projektu U-Multirank, v ktorom sa porovnávajú a hodnotia 
univerzity a fakulty podľa viacerých kritérií. Potešiteľné z hľadiska EU v Bratislave 
je, že NHF EU v Bratislave sa veľmi dobre umiestnila v hodnotení medzi 
ekonomickými fakultami. 

- Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ, upozornil, že z vedení jednotlivých fakúlt 
EU v Bratislave, dostal požiadavku na opätovné prerokovanie niektorých článkov  
zo Štatútov fakúlt EU v Bratislave. Preto navrhuje, aby sa v najbližšom období 
uskutočnilo zasadnutie AS EU v Bratislave, kde by sa táto otázka riešila. 

- Prof. Brezina (FHI EU v Bratislave) uviedol, že odporúča tento postup realizovať. 
- Doc. Sodomová (FHI EU v Bratislave) navrhla, aby to bolo 10. 6. 2014. V tento deň 

majú ešte študenti možnosť zúčastniť sa na rokovaní AS EU v Bratislave. 
- Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ dal verejne hlasovať o termíne 10. 6. 2014 

 o 14.00 h.  
Výsledky verejného hlasovania AS EU v Bratislave 10. 6. 2014 o 14.00 hod.: 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať.............................................................31 
hlasovali za.........................................................................31 
hlasovali proti.......................................................................0 

            zdržali sa hlasovania.............................................................0 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné schválenie 
termínu rokovania AS EU v Bratislave dňa 10. 6. 2014 o 14.00 h. 

-  Zároveň poďakoval členom AS EU v Bratislave za účasť na zasadnutí akademického 
senátu. 

- Rektor EU v Bratislave prof. Sivák poďakoval členom AS EU v Bratislave za 
konštruktívne postoje a schválenie materiálov, ktoré predložili členovia Vedenia 
univerzity na rokovanie AS EU v Bratislave. 
 

 
Bratislava 22.05.2014 
 
Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 
 
                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
                                                                                                   predseda AS EU v Bratislave  
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 

- doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc. (FPM EU v Bratislave) – zamestnanecká časť 
 

 
 
– Peter Vanya (NHF EU v Bratislave) – za študentskú časť 

 


