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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 23. 06. 2015 

 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 

Program :  

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Voľba 2. podpredsedu AS EU v Bratislave na funkčné obdobie rokov 2015 – 2019 

(predseda AS EU v Bratislave, prezident ŠP EU v Bratislave) 

3. Spoločné zásady prijímacieho konania na EU v Bratislave na akademický rok 2016/2017 

(rektor EU v Bratislave, prorektorka pre vzdelávanie 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., prorektorku pre 

vzdelávanie EU v Bratislave doc. Ing. Mgr. Zuzanu Juhászovú, 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 navrhnutým programom. 

Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 27 

členov, senát bol uznášaniaschopný. 

Prof. Dupaľ konštatoval, že členov AS EU v Bratislave za študentskú časť je prítomných 

iba 9, čím nie je splnená podmienka 2/3 účastí potrebnej na voľbu podpredsedu AS EU 

v Bratislave za študentskú časť. Preto navrhol, aby tento bod bol presunutý na najbližšie 

rokovanie AS EU v Bratislave po letných dovolenkách. Prítomní členovia AS EU v Bratislave 

jednomyseľne schválili tento návrh. 

 Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili za 

zamestnaneckú časť, JUDr. Ing. Katarínu Brockovú, PhD. (FMV) a za študentskú časť Petru 

Olejárovú  (ŠP OF). 

Ad 3.: 

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

EU v Bratislave „Spoločné zásady prijímacieho konania na EU v Bratislave na akademický 

rok 2016/2017“. Informoval členov AS EU v Bratislave, že predložený materiál bol 

predmetom diskusie na kolégiu rektora a hneď od septembra sa začne rokovať o podobe 

prijímacieho konania na ďalší akademický rok. Zároveň upozornil na dve dôležité zmeny 

oproti minulému roku a to  

- Celouniverzitné študijné programy 2.stupňa sa stali súčasťou príslušných fakúlt 

a tie stanovujú aj podmienky prijímacieho konania 

- Uchádzači na FMV na prvý stupeň štúdia vykonajú prijímaciu skúšku iba 

z jedného cudzieho jazyka. 

Rektor EU v Bratislave prof. Daňo oboznámil členov AS EU v Bratislave, že zrušenie 

prijímacích skúšok musí byť predmetom diskusie, pretože ide o spôsob výberu uchádzačov. 

Prorektorka EU v Bratislave doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. ďalej doplnila, že 

na prvý stupeň štúdia na študijný program Ekonómia a právo na NHF pribudne prijímacia 

skúška aj z predmetu logika. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. A. Dupaľ poďakoval členom vedenia univerzity za 

podrobné informácie a otvoril diskusiu. 
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Diskusia 

 V diskusii vystúpili s formálnymi pripomienkami a pripomienkami k prijímaciemu 

konaniu  na EU v Bratislave PhDr. Kvapil (FAJ), Lukáš Takáč (ŠP FMV), doc. Máziková 

(FHI), Ing. Poláček (OF), prof. Majdúchová (FPM), Ing. Mgr. Černěnko (NHF), doc. 

Juhászová – prorektorka pre vzdelávane EU v Bratislave, prof. Daňo – rektor EU v Bratislave. 

Po diskusii 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............................................................. 27 

hlasovali za..........................................................................27 

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

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

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

23.06.2015 prerokovali a schválili „Spoločné zásady prijímacieho konania na EU 

v Bratislave na akademický rok 2016/2017“ s pripomienkami. Akademický senát 

Ekonomickej univerzity v Bratislave ukladá vedeniu Ekonomickej univerzity v Bratislave 

otvoriť diskusiu a zaoberať sa Spoločnými zásadami prijímacieho konania na Ekonomickej 

univerzite v Bratislave na akademický rok 2017/2018 a o záveroch informovať Akademický 

senát Ekonomickej univerzity v Bratislave v apríli 2016. 

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

Ad 4.: 

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

za konštruktívne postoje na zasadnutí AS EU v Bratislave a zaželal všetkým 

prítomným peknú letnú dovolenku a načerpanie veľa ďalších síl. 

 

Bratislava 23. 06. 2015 

 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

                                                                                                   predseda AS EU v Bratislave  

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD. (FMV)  – zamestnanecká časť 

 

 

Petra Olejárová  (ŠP OF) – študentská časť 


