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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 29. 09. 2015 

 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 

Program :  

1. Otvorenie (podpredsedníčka AS EU v Bratislave) 

2. Informácie a výsledkoch komplexnej akreditácie Ekonomickej univerzity v Bratislave 

(rektor EU v Bratislave) 

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

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

4. Rôzne 

 

Ad 1.: 
 Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. privítala  

na zasadnutí AS EU v Bratislave rektora EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a 

všetkých prítomných členov AS EU v Bratislave.  

V zmysle rokovacieho poriadku podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová 

požiadala prítomných o  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 32 

členov, senát bol uznášaniaschopný. 

Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili  

za zamestnaneckú časť Ing. Violu Šuterovú, CSc. (OF) a za študentskú časť Miroslava 

Vidličku (ŠP FHI). 

 

Ad 2.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. podrobne oboznámil členov AS 

EU v Bratislave s výsledkami komplexnej akreditácie Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

Vo svojom vystúpení informoval o priebehu akreditácie, zdôraznil silné stránky EU 

v Bratislave, pričom sa podrobne zameral na zhodnotenie slabých stránok EU v Bratislave. 

Členovia Akreditačnej komisie posúdili a hodnotili úroveň jednotlivých oblastí činnosti 

univerzity vo vedeckovýskumnej činnosti (VVČ) podľa troch kritérií a to podľa kritéria 

KZU-1 (výstupy VVČ a ich ocenenie, prostredie pre VVČ, publikované práce a citácie týchto 

prác, získané finančné prostriedky z VVČ, úroveň univerzitnej knižnice, materiálne 

a technické zabezpečenie VVČ). EU v Bratislave splnila toto kritérium na 85,71 % 

(minimálna podmienka pre zaradenie medzi univerzitné vysoké školy bola 60 %).  

Kritérium KZU-2 bolo zamerané na hodnotenie výskumnej a publikačnej činnosti študentov 

a absolventov dennej a externej formy doktorandského štúdia za hodnotené obdobie. 

Univerzita splnila toto kritérium na 71,42 % (nevyhnutnou podmienkou bolo 60 %).  

Tretie kritérium – KZU-3 – zahŕňalo hodnotenie oblastí výskumu, v ktorých EU v Bratislave 

poskytuje doktorandské študijné programy a univerzita dosiahla hodnotu tohto kritéria 

85,71 % (minimálnou podmienkou bolo 60 %).  

Členovia AK hodnotili aj spôsobilosť univerzity uskutočňovať výučbu v jednotlivých 

študijných programoch na 1., 2. a 3. stupni štúdia, ako aj oprávnenie realizovať 

v navrhovaných odboroch habilitačné a inauguračné konania.  

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. vo svojom vystúpení uviedol 

námietky vedenia EU v Bratislave voči hodnotiacej správe, ktoré boli opodstatnené 

a Akreditačnou komisiou akceptované, ďalej uviedol odporúčania, pripomienky a požiadavky 
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pre EU v Bratislave. Našou úlohou je, aby sme v stanovenom termíne tieto náročné 

požiadavky splnili a nedostatky odstránili. 

Výsledky komplexnej akreditácie prezentoval minister školstva, vedy, výskumu a športu 

SR Juraj Draxler a predseda AK Ľubomír Fišera na tlačovej konferencii dňa 27. 8. 2015. 

Predseda Akreditačnej komisii na nej okrem iného uviedol, že najväčšou slabinou všetkých 

vysokých škôl je slabšia publikačná činnosť doktorandov. Zároveň podotkol, že kritériá boli 

pre ekonomické vedy pomerne prísne, rovnako komisia hodnotila výskumnú a publikačnú 

činnosť doktorandov. EU v Bratislave navrhla v akreditačnom spise aj náročné kritériá 

na inauguračné konanie za profesorov, čo potvrdil aj predseda Akreditačnej 

komisie v rozhovore pre denník SME dňa 23. 1. 2015. Rektor EU v Bratislave prof.  

Ing. Ferdinand Daňo, PhD. zdôraznil, že najdôležitejšie je, že Akreditačná komisia 

konštatovala, že EU v Bratislave splnila všetky tri kritériá a preto navrhla ministrovi školstva, 

vedy, výskumu a športu SR začleniť EU v Bratislave medzi univerzitné vysoké školy. 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová poďakovala rektorovi EU 

v Bratislave prof. Daňovi za podrobné informácie a otvorila diskusiu. 

 

V diskusii vystúpili: 

- Dr.h.c. prof. Tkáč (PHF) nepovažuje pre EU v Bratislave za férové, že sa podmienky 

pre splnenie jednotlivých kritérií v priebehu akreditácie menili, čím boli výsledky EU 

v Bratislave nedocenené. EU v Bratislave svoju činnosť zamerala na požiadavky, ktoré 

boli dané na začiatku akreditačného obdobia. Vyzval členov senátu, aby sa zaoberali 

potrebnými kritériami a aby pracovníci EU v Bratislave aktívnejšie pristupovali k ich 

naplneniu. 

- prof. Čaplanová (NHF) predniesla návrh na vypracovanie smernice k definovaniu 

povinnosti a právomoci garantov študijných programov, prípadne aj jednotlivých 

predmetov. 

- Mgr. Jančok (FAJ) položil otázku pánovi rektorovi EU v Bratislave, či Akreditačná 

komisia hodnotila aj mimoškolské aktivity učiteľov, uplatnenie našich študentov  

na zahraničných stážach a podobne. 

- prof. Daňo, rektor EU v Bratislave odpovedal, že nikto sa nás nepýtal ako učíme, aké 

je uplatnenie našich študentov, aká je mimoškolská aktivita našich učiteľov. 

Pedagogická činnosť nebola predmetom hodnotenia, hodnotená bola iba úroveň 

vedeckovýskumnej činnosti na EU v Bratislave.  

- Dr.h.c. prof. Tkáč (PHF) zdôraznil, že kritéria súvisiace s pedagogickou prácou sa 

nezohľadňujú a preto všetky sily v budúcnosti treba sústrediť na splnenie existujúcich 

kritérií. 

- prof. Daňo, rektor EU v Bratislave pripomenul, že kritéria neboli vopred známe, 

známe boli až rok pred akreditáciou a podľa nich sa spätne hodnotila práca univerzity. 

Je veľmi dôležité sústrediť sa na publikačnú a vedeckú činnosť vysoko hodnotenú 

v zahraničí. Treba  ďalej pokračovať najmä v procese medzinárodnej akreditácie 

AACSB. 

 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová poďakovala za informácie, námety 

a pripomienky, ktoré napomôžu vylepšiť obraz o EU v Bratislave.  

 

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

29.09.2015 prerokovali a berú na vedomie „Informácie a výsledkoch komplexnej 

akreditácie Ekonomickej univerzity v Bratislave“.  
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Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. konštatovala 

jednomyseľné prijatie uznesenia č.1. AS EU v Bratislave sa spolu s vedením EU v Bratislave 

bude zaoberať  úlohami, ktoré je potrebné riešiť pre naplnenie daných náročných požiadaviek. 

 

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD poďakoval členom AS EU 

v Bratislave za stanoviská a názory k uvedenej informácii. 

 

Ad 3.: 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. uviedla skutočnosť, 

že pre členov AS EU v Bratislave začal nový akademický rok. Na zasadnutí senátu sú preto 

prítomní v dostatočnom počte aj študenti, teda sú splnené podmienky pre tajnú voľbu 

2. podpredsedu AS EU v Bratislave.  

V zmysle volebného poriadku podľa článku 5 bodu 3 Zásad volieb do AS EU 

v Bratislave doc. Sodomová navrhla volebnú komisiu v nasledovnom zložení  

Bc. Adam Antal (ŠP NHF) – predseda volebnej komisie, 

Ing. Danica Svobodová (OEPaMU) – členka volebnej komisie,  

Bc. Dominika Eliášová (ŠP PHF) – členka volebnej komisie.  

Prítomní členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne odsúhlasili zloženie volebnej komisie. 

Bc. Michaela Štefaňáková (ŠP NHF) podala návrh za Študentský parlament EU 

v Bratislave na 2. podpredsedu za študentskú časť AS EU v Bratislave - prezidenta ŠP EU 

v Bratislave Bc. Lukáša Takáča (FMV).  

 

Pretože neboli vznesené žiadne pripomienky, podpredsedníčka AS EU v Bratislave  

doc. Sodomová vyzvala študentskú časť AS EU v Bratislave k tajnému hlasovaniu. 

 

Výsledky tajného hlasovania  
Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať................................................................13 

hlasovali za............................................................................13 

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

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

 

Uznesenie č. 2 

Členovia študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave 

na zasadnutí dňa 29.09.2015 schválili tajným hlasovaním  návrh na vymenovanie  

za 2. podpredsedu AS EU v Bratislave za študentskú časť Bc. Lukáša Takáča, študenta  

FMV EU v Bratislave. 

 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová dala hlasovať o prijatí predloženého 

uznesenia. 

Výsledky verejného hlasovania o prijatí uznesenia č. 2 
Prítomní členovia AS EU 

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

hlasovali za...........................................................................31 

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

zdržali sa hlasovania...............................................................1 

 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala prijatie uznesenia č. 2. 

 



 4 

Ad 4.: 

- Dr.h.c. prof. Tkáč (PHF) v bode rôzne vyzval vedenie AS EU v Bratislave zefektívniť 

riadenie práce  AS EU v Bratislave v zmysle vypracovania harmonogramu zasadnutí 

AS EU v Bratislave a vytvorenia pracovných komisií.  

- Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová bude v tomto zmysle 

informovať predsedu AS EU v Bratislave. V závere zasadnutia poďakovala členom 

AS EU v Bratislave za ich aktívnu účasť na zasadnutí akademického senátu. 

 

 

Bratislava 29. 09. 2015 

 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

                                                                                               doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. 

                                                                                          podpredsedníčka AS EU v Bratislave  

              

                                                                             

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Ing. Viola Šuterová, CSc. (OF EU v Bratislave) – zamestnanecká časť AS EU 

 

 

 

 

Miroslav Vidlička (ŠP FHI EU v Bratislave) – študentská časť AS EU 


