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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 12. 11. 2015 

 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 

Program :  

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Návrh na schválenie člena Vedeckej rady EU v Bratislave (rektor EU v Bratislave) 

3. Informácie z Konventu študentských akademických senátorov 2015 (prezident ŠP 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 prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., novú členku AS 

EU v Bratislave doc. Ing. Evu Manovú, PhD. (PHF) a všetkých prítomných členov AS EU 

v Bratislave.  

Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 32 

členov, senát bol uznášaniaschopný. 

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

prítomných o prípadné, resp. doplňujúce návrhy do programu zasadnutia.  

Dr.h.c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. (PHF) uviedol pripomienky súvisiace 

k materiálom na rokovanie AS EU v Bratislave. Jeho pripomienky boli akceptované 

a odsúhlasené. PhDr. Ľubomír Jančok (FAJ) požiadal členov AS EU v Bratislave 

o prerokovanie jeho návrhu na zriadenie etickej komisie na EU v Bratislave. Predseda AS EU 

v Bratislave prof. Dupaľ navrhol, aby predložený návrh PhDr. Jačoka bol prerokovaný v bode 

rôzne. 

Výsledky verejného hlasovania o návrhu predloženého programu: 
Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 32 

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

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

zdržali sa hlasovania...................................................................3 

Podľa článku 5 bodu 3 Zásad volieb do AS EU v Bratislave predseda prof. Dupaľ navrhol 

volebnú komisiu v nasledovnom zložení: 

- Ing. Helena Kuchyňková (CPČaUS) – predsedníčka volebnej komisie 

- PhDr. Ľudovít Barac (CIT) – zamestnanecká časť 

- Petra Olejárová (ŠP OF) – 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, prof. Ing. Miloša Tumpacha, PhD. (FHI) a za študentskú časť Bc. 

Lukáša Takáča (ŠP FMV). 

 

Ad 2.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. predložil na rokovanie AS 

EU v Bratislave dva návrhy, ktoré súvisia so zmenu členov Vedeckej rady EU v Bratislave.  

1. Návrh na odvolanie prof. Ing. Milana Bučeka, DrSc. (NHF) z Vedeckej rady EU 

v Bratislave, a to z dôvodu zmeny pracovného pomeru z interného zamestnanca  

na externého spolupracovníka. 
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2. Návrh na vymenovanie nového člena Vedeckej rady EU v Bratislave prof. Ing. Pavla 

Ochotnického, CSc. (NHF). 

Rektor EU v Bratislave prof. Daňo zdôvodnil, že prof. Buček ako externý pracovník už nie je 

členom Akademickej obce EU v Bratislave a jeho členstvo vo Vedeckej rade by narušilo 

pomer interných a externých členov vo Vedeckej rade EU v Bratislave. Informoval ďalej, že 

po rokovaní s dekanom NHF EU v Bratislave prof. Luptáčikom mu bol navrhnutý za člena 

Vedeckej rady prof. Ochotnický. V obidvoch prípadoch ide o známe a veľmi významné 

osobnosti na EU v Bratislave.  

Predseda AS EU v Bratislave otvoril k danému bodu diskusiu. 

Diskusia: 

- doc. Zubaľová (NHF), Bc. Antal (ŠP NHF) – podporili návrh pána rektora  

na vymenovanie prof. Ochotnického za nového člena Vedeckej rady. Ide o správneho 

kandidáta a má všetky predpoklady na to, aby bol členom Vedeckej rady EU 

v Bratislave. 

- Ing. Mgr. Černěnko (NHF), vyzdvihol prácu prof. Bučeka, ktorý aj napriek externej 

spolupráci s EU v Bratislave bude aj naďalej plnohodnotným členom NHF. 

- prof. Tkáč (PHF) konštatoval, že si váži profesora Bučeka aj prof. Ochotnického, ale 

má výhrady k tomu, že materiál s príslušnými menami týkajúci sa  prerokovania 

daného bodu bol predložený až na rokovaní AS EU v Bratislave. Ide o procedurálnu 

chybu a nesúhlasí s takýmto postupom ani v budúcnosti. 

- prof. Dupaľ dodal, že ide o návrh, ktorý predkladá rektor EU v Bratislave, a keďže ide 

o známe a významné osobnosti na EU v Bratislave, je navrhuje tento návrh schváliť. 

- Ing. Mgr. Černěnko (NHF), PhDr. Jančok (FAJ) a Ing. Simonidesová (PHF) podporili 

výhrady prof. Tkáča. 

- prof. Tumpach (FHI) dodal, že členom AS EU v Bratislave nebol vopred taktiež 

predložený písomný materiál k návrhu na zriadenie etickej komisie na EU 

v Bratislave, ktorú predkladá PhDr. Jančok. 

- prof. Tkáč (PHF) požaduje, aby všetky závažné materiály na rokovanie AS EU 

v Bratislave boli včas a v dostatočnom predstihu doručené členom AS EU v Bratislave 

a navrhuje, aby bol upravený bod 2 programu AS EU v Bratislave ako Návrh  

na odvolanie a schválenie člena Vedeckej rady EU v Bratislave. 

- PhDr. Baracz (FAJ) vyslovil výhrady k forme emotívneho vystúpenia prof. Tkáča 

a upozornil, že ku kultúre rokovania členov AS EU v Bratislave patrí aj vhodné 

vystupovanie členov senátu na rokovaní AS EU v Bratislave. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ vyzval členov AS EU v Bratislave, aby hlasovali 

o úprave programu v bode 2 podľa prof. Tkáča a navrhol tiež hlasovať o prerokovaní návrhu 

PhDr. Jančoka na zriadenie etickej komisie na EU v Bratislave v bode rôzne.  

Výsledky verejného hlasovania za upravený program AS EU v Bratislave : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 32 

hlasovali za..........................................................................32 

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

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

Prof. Dupaľ konštatoval, že členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili program 

s úpravou  v bode 2 – Návrh na odvolanie a schválenie člena Vedeckej rady EU v Bratislave 

a prerokovanie návrhu na zriadenie etickej komisie na EU v Bratislave v bode rôzne.  

 

Predseda AS EU v Bratislave ďalej vyzval členov AS EU v Bratislave k tajnému hlasovaniu 

o odvolaní a schválení členov Vedeckej rady EU v Bratislave. 
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Výsledky tajného hlasovania s návrhom na odvolanie člena Vedeckej rady EU 

v Bratislave – prof. Ing. Milana Bučeka, DrSc. : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 32 

hlasovali za..........................................................................30 

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

zdržali sa hlasovania.............................................................2 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval, že prof. Buček je v zmysle výsledkov 

tajného hlasovania odvolaný z Vedeckej rady EU v Bratislave.  

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

12.11.2015 schválili tajným hlasovaním návrh pána rektora na odvolanie člena Vedeckej 

rady EU v Bratislave prof. Ing. Milana Bučeka, DrSc. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia č.1. 

 

Výsledky tajného hlasovania s návrhom za člena  Vedeckej rady EU v Bratislave 

– prof. Ing. Pavla Ochotnického, CSc. : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 32 

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

hlasovali proti.......................................................................1 

zdržali sa hlasovania.............................................................3 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval, že prof. Ochotnický je v zmysle 

výsledkov tajného hlasovania zvolený za člena  Vedeckej rady EU v Bratislave.  

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

12.11.2015 schválili tajným hlasovaním návrh pána rektora za člena Vedeckej rady EU 

v Bratislave prof. Ing. Pavla Ochotnického, CSc. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia č.2. 

 

Ad 3.:  

Prezident študentského parlamentu AS EU v Bratislave Bc. Lukáš Takáč (ŠP FMV) 

oboznámil členov AS EU v Bratislave s informáciami z Konventu študentských 

akademických senátorov 2015. Išlo o historicky prvý Konvent študentských akademických 

senátorov, ktorý sa uskutočnil 29. 10. 2015 v rokovacej sále Národnej rady SR. Záštitu nad 

ním prevzal Predseda NR SR Ing. Peter Pellegrini. Okrem členov študentských častí 

akademických senátov vysokých škôl sa konferencie zúčastnili aj delegáti Študentskej rady 

vysokých škôl, významní predstavitelia NR SR, Ministerstva školstva, orgánov 

reprezentujúcich vysoké školy, skúsení aktivisti z akademickej samosprávy a manažmentu 

vedecko – vzdelávacích inštitúcii. Bc. L. Takáč uviedol, že program tvorili dve hlavné témy 

konventu, a to:  

- budúcnosť akademickej samosprávy a jej význam, fungovanie a úloha študentov v nej, 

- univerzita v 21. storočí. 

Študenti si vypočuli názory erudovaných odborníkov z praxe a na záver prebehla aktívna 

diskusia. 

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

študentského parlamentu za podrobné informácie a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

- Bc. Adam Antal -  doplnil ďalšie informácie z konventu. 

 



 4 

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

12.11.2015 zobrali na vedomie „Informácie z Konventu študentských akademických 

senátorov 2015“. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia č.3. 

 

Ad 4.:  

V bode rôzne vystúpil PhDr. Ľubomír Jančok (FAJ) s návrhom na vytvorenie etickej 

komisie na EU v Bratislave. Svoj návrh odôvodnil zo svojej skúsenosti, ktoré získal z podnetov 

od študentov na nespravodlivé hodnotenie a ponižujúce sa správanie niektorých učiteľov voči 

študentom. Ide o vyvolávanie strachu u študentov riešiť priamo tieto problémy.  

Cieľom vytvorenia etickej komisie by malo byť zlepšenie vzťahu učiteľa a študenta, 

vylepšenia imidžu Ekonomickej univerzity vo verejnosti. 

Diskusia 

- doc. Zubaľová (NHF) konštatovala, či takáto komisia nebude v rozpore 

s disciplinárnou komisiou a opýtala sa, že za kým pôjde učiteľ, ak bude nespravodlivo 

napádaný študentami. 

- Bc. Lukáš Takáč – prezident ŠP EU v Bratislave upozornil, že úlohou študentských 

parlamentov na fakultách je riešiť aj vzťah učiteľ – študent. Študentské parlamenty 

majú svoju váhu v akademických senátoch a dokážu dané problémy riešiť. 

- prof. Majduchová (FPM) pripomenula, že 80 % študentov nechodí na prednášky, ale 

do práce a potom sú neúspešní na skúške hlavne pre nevedomosti a nie pre zaujatosť 

učiteľa. Napriek tomu si myslí, že najkompetentnejší riešiť otázky vzťahu učiteľ 

a študent je študentský parlament. 

- rektor EU v Bratislave prof. Daňo zdôraznil, že študenti majú otvorené dvere 

u každého dekana EU v Bratislave a taktiež sa nestalo, že ak študent požiada o prijatie 

u rektora, aby ho rektor neprijal a neriešil by problém aj s vyučujúcim. Každý študent 

aj zamestnanec školy má u rektora dvere otvorené. Stalo sa však, že niektorým 

študentom, ktorým sa počas štúdia najviac pomohlo, práve tí po ukončení štúdia 

negatívne vystúpili voči univerzite. Myšlienka na vytvorenie etickej komisie je dobrá, 

ale dané problémy sa na univerzite dajú riešiť a aj sa riešia iným spôsobom.  

- PhDr. Jančok (FAJ) upresnil, že vlastný návrh vychádza aj z historického stavu 

študentov vo Francúzsku, Taliansku a v západných krajinách, kde sú študenti 

revoluční, ale na Slovensku pretrváva stav poslušnosti. 

- prof. Majduchová (FPM) nesúhlasila s týmto zaradením našich študentov. Predsa 17. 

november 1989 u nás zorganizovali práve študenti. Ďalej uviedla, že študenti veľakrát 

robili petície a okamžite sme ich problém riešili na katedre. Katedry sú vlastne 

základným organizačným článkom, ktoré môžu riešiť dané problémy. Nesúhlasí, aby 

sa vytvárali „Komisie pre komisie“. 

- prof. Tumpach (FH) pripomenul, že význam a úloha študentských parlamentov sú 

veľké (v ŠP majú študenti 100% zastúpenie) a rád by videl, ktorý vedúci funkcionár 

na fakulte, alebo univerzite by nevypočul sťažnosť prezidenta študentského 

parlamentu. Upozornil tiež, že ak veľké percento študentov neukončí univerzitu, tak to 

neznamená, že univerzita je zlá. Vieme aká je dnes demografická situácia a študovať 

dostane šancu takmer každý, ale je veľa aj takých študentov, ktorí sa na štúdium 

nehodia. 

- Bc. Lukáš Takáč – prezident ŠP EU v Bratislave veľmi vítal, že práve učitelia sa 

zaoberajú problémami študentov. Veľmi ho však trápi, že málo študentov, asi iba 

okolo 10% anonymne hodnotí predmet a učiteľa. Sú prednášky, ktoré sú zaujímavé 

a pútavé, ale aj nudné, na ktoré sa neoplatí chodiť. Študentský parlament má svoju silu 
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a môže riešiť problém s daným vyučujúcim, a hlavne sme tu pre študentov. Študenti 

radi komentujú čo sa deje, ale keď sa môžu vyjadriť na príslušnom meste sú ticho. 

- PhDr. Jančok (FAJ) konštatoval, že disciplinárna komisia rieši študentov, ale chýba 

mu disciplinárne riešenie problémových učiteľov. S problémovým učiteľom sa nič 

nerobí, každý rok sa sťažnosti opakujú na tie isté osoby, na tie isté predmety a nič sa 

nerieši. Preto študent radšej príde za kompetentným učiteľom, ktorý dokáže riešiť jeho 

problémy lepšie, ako samotní študenti. PhDr. Jančok si preto aj naďalej stojí  

za názorom vytvorenia etickej komisie na EU v Bratislave. 

- Ing. Mgr. Černěnko (NHF) pripomenul, že na NHF zriadili ročníkových učiteľov, 

ktorí riešia problémy študentov. Situácia je však taká, že študenti sú rôzni, mnohí sa 

učia, sú usilovní, ale je veľa študentov slabých, ktorí doslovne nevedia čítať 

s porozumením.  

- prof. Tkáč (PHF) uviedol, že rozumie problému etického kódexu a bude sa ho snažiť 

prezentovať. 

- rektor EU v Bratislave prof. Daňo podporil vytvorenie a dodržiavanie etického kódexu 

vzťahu učiteľ a študent. 

- doc. Zubaľová (NHF) uviedla, že ide o šokujúci návrh, ktorý je určite podnetný a preto 

navrhla si ho nechať ešte poriadne premyslieť.  

- prof. Dupaľ (FPM) je rád, že názory a otázky boli vypočuté a tiež navrhuje nechať 

problém otvorený, premyslieť ho a vytvoriť diskusiu a priestor na vytvorenie 

„Etického kódexu EU v Bratislave“. 

- prof. Tkáč (PHF) zdôraznil, že jeho snahou je riešiť problémy a veci na EU 

v Bratislave a v snahe tohto riešenia si neuvedomil, že zvýšil hlas, preto sa členom AS 

EU v Bratislave ospravedlňuje. 

- rektor EU v Bratislave prof. Daňo oznamil členom AS EU v Bratislave, že akurát 

dostal podpísané rozhodnutie o akreditácii EU v Bratislave. 

 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ,CSc. na záver poďakoval prítomným 

za účasť a za podnetné návrhy a pripomienky na rokovaní AS EU v Bratislave. 

 

 

Bratislava 12. 11. 2015 

 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

                                                                                                   predseda AS EU v Bratislave  

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD. (FHI) – zamestnanecká časť 

 

 

Bc. Lukáš Takáč (ŠP FMV) – študentská časť 


