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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 10. 11. 2016 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 

Program :  

1. Otvorenie (podpredsedníčka AS EU v Bratislave) 

2. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku EU v Bratislave (rektor, prorektorka pre vzdelávanie 

EU v Bratislave) 

3. Úpravy dotačných zdrojov EU v Bratislave – rok 2016 (rektor, kvestorka EU v Bratislave) 

4. Voľba podpredsedu AS EU v Bratislave za študentskú časť (podpredsedníčka AS EU 

v Bratislave) 

5. Návrh na odvolanie a schválenie člena Správnej rady EU v Bratislave (podpredsedníčka 

AS EU v Bratislave) 

6. Voľba zástupcu študentskej časti AS EU v Bratislave do ŠRVŠ pre volebné obdobie  

2016 - 2018 (podpredsedníčka AS EU v Bratislave, prezident ŠP EU v Bratislave) 

7. Rôzne 

 

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

neúčasť rektora EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. z dôvodu zahraničnej 

služobnej cesty, privítala na zasadnutí AS EU v Bratislave prorektorku pre vzdelávanie EU 

v Bratislave doc. Ing. Mgr. Zuzanu Juhászovú, PhD. a všetkých prítomných členov AS EU 

v Bratislave.  

Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 30 

členov, senát bol uznášaniaschopný. 

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 nemali žiadne námietky a jednomyseľne súhlasili s navrhnutým programom. 

 Podľa článku 5 bodu 3 Zásad volieb do AS EU v Bratislave podpredsedníčka  

doc. Sodomová navrhla volebnú komisiu v nasledovnom zložení: 

- doc. Ing. Katarína Máziková, PhD. (FHI)– predsedníčka volebnej komisie 

- Ing. Jana Simonidesová, PhD. (PHF) – zamestnanecká časť 

- Miroslav Vidlička (ŠP FHI) – študentská časť. 

Výsledky verejného hlasovania za návrhy volebnej komisie:  

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 30 

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

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

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

Prítomní členovia AS EU v Bratislave odsúhlasili zloženie volebnej komisie. 

 Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili  

za zamestnaneckú časť, PhDr. Ľudovíta Baraca (FAJ) a za študentskú časť Bc. Adama Antala 

(ŠP NHF). 

Ad 2.: 

Prorektorka pre vzdelávanie EU v Bratislave doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. 

informovala členov Akademického senátu EU v Bratislave o Dodatku č.1, ktorým sa mení 

a dopĺňa Študijný poriadok Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zmena a doplnenie sa 

uskutočňuje v článku 6 bod 10 a v článku 7 sa za bod 28 dopĺňa bod 29. 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová poďakovala prorektorke 

za uvedenie predloženého materiálu a vyzvala členov k diskusii o navrhnutých zmenách. 
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Diskusia: 

- Ing. Mgr. Černěnko sa bližšie zaujímal o obsah článku 7 v bode 29 a vyjadril nesúhlas 

s jeho doplnením do Študijného poriadku Ekonomickej univerzity v Bratislave 

- doc. Zubaľová (NHF), doc. Sodomová (FHI), doc. Máziková (FHI), doc. Fetisovová 

(FPM) – podporili návrh pani prorektorky na doplnenie bodu 29 v článku 7, pretože ide 

o špecifické štúdium a záujmom univerzity je vychádzať v ústrety externým študentom 

doktorandského štúdia. Zároveň navrhli spresniť termíny v doplňujúcom bode. 
Doc. Sodomová poďakovala za pripomienky a podrobné informácie a dala hlasovať za 

predložený návrh uznesenia.  

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 30  

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

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

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

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

10.11.2016 prerokovali a schválili „Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku EU v Bratislave“ 

so spresnenými termínmi. 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala prijatie uznesenia 

č.1.väčšinou hlasov. 

Ad 3.:  

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová informovala členov AS EU 

v Bratislave o úpravách dotačných zdrojov EU v Bratislave, ktoré uskutočnilo MŠVVaŠ SR 

od ostatného zasadnutia AS EU v Bratislave 7. 7. 2016. Konkrétne išlo o nasledovné úpravy 

dotačných zdrojov: 

- Ôsma úprava dotačnej zmluvy udelená na základe Dodatku č. 8 k základnej dotačnej 

zmluve číslo 0017/2016 zo dňa 18. 1. 2016 

- Deviata úprava dotačnej zmluvy udelená na základe Dodatku č. 9 k základnej dotačnej 

zmluve číslo 0017/2016 zo dňa 18. 1. 2016. 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová poďakovala pani kvestorke  

za podrobné informácie a otvorila diskusiu. 

Diskusia: 

- prof. Tumpach (FHI) sa informoval o niektorých skratkách, ktoré sú v texte uvedené 

- Ing. Svobodová (OEPaMU) požiadala pani kvestorku o spresnenie použitých skratiek 

v predloženom materiáli. 

Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie doplňujúce otázky, podpredsedníčka AS EU 

v Bratislave doc. Sodomová vyzvala členov AS EU v Bratislave k verejnému hlasovaniu 

o prijatí predloženého návrhu uznesenia . 

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 30  

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

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

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

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

10.11.2016 prerokovali a berú na vedomie „Dodatok č. 8 a Dodatok č. 9 k základnej 

dotačnej zmluve 0017 /2016 zo dňa 18.1.2016“s úpravou. 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala prijatie uznesenia 

č.2. väčšinou hlasov. 
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Ad 4.:   

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

členov AS EU v Bratislave so skutočnosťou, že Bc. Lukáš Takáč (ŠP FMV) sa písomne vzdal 

funkcie 2. podpredsedu AS EU v Bratislave za študentskú časť a z tohto dôvodu je potrebné 

tajným hlasovaním zvoliť 2. podpredsedu AS EU v Bratislave za študentskú časť.  
Bc. Lukáš Takáč  (ŠP FMV) zároveň navrhol za 2. podpredsedu AS EU v Bratislave 

za študentskú časť novozvoleného prezidenta ŠP EU v Bratislave Leonarda Guziňáka  

(ŠP FAJ). 

Z dôvodu, že neboli vznesené žiadne pripomienky, podpredsedníčka AS EU  

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

hlasovaniu. 

Výsledky tajného hlasovania za návrh na vymenovanie za 2. podpredsedu AS EU  

v Bratislave za študentskú časť -  Leonarda Guziňáka: 

Prítomní členovia AS EU 

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

hlasovali za..........................................................................12 

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

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

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

10.11.2016 schválili tajným hlasovaním návrh na vymenovanie Leonarda Guziňáka, 

študenta FAJ EU v Bratislave za 2. podpredsedu AS EU v Bratislave za študentskú časť. 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala prijatie uznesenia 

č.3 väčšinou hlasov. 

Ad 5.:  

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

členov AS EU v Bratislave, že Bc. Lukáš Takáč, ktorý bol aj členom Správnej rady EU  

v Bratislave, písomne požiadal aj o ukončenie pôsobenia člena Správnej rady EU v Bratislave 

ku dňu rokovania AS EU v Bratislave 10.11.2016. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť  

doc. Sodomová požiadala členov AS EU v Bratislave o jeho odvolanie a predložila návrh  

za nového člena Správnej rady EU v Bratislave. Na návrh Študentského parlamentu navrhuje 

za nového člena Správnej rady EU v Bratislave prezidenta ŠP EU v Bratislave Leonarda 

Guziňáka. 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová následne otvorila diskusiu. 

Diskusia 

Členovia AS EU v Bratislave nevyjadrili žiadne pripomienky a pristúpili k tajným 

hlasovaniam. 

Výsledky tajného hlasovania za odvolanie Bc. Lukáša Takáča 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................30 

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

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

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

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

10.11.2016 schválili tajným hlasovaním návrh na odvolanie člena Správnej rady EU  

v Bratislave Bc. Lukáša Takáča. 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala prijatie uznesenia 

č.4 väčšinou hlasov. 
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Výsledky tajného hlasovania za člena Správnej rady EU v Bratislave  

 - Leonarda Guziňáka 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................30 

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

hlasovali proti.......................................................................2 

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

Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

10.11.2016 schválili tajným hlasovaním návrh na člena Správnej rady EU  

v Bratislave Leonarda Guziňáka prezidenta ŠP EU v Bratislave 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala prijatie uznesenia 

č.5 väčšinou hlasov. 

Ad 6 .:  

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. požiadala prezidenta 

ŠP EU v Bratislave Leonarda Guziňáka, aby oboznámil členov AS EU v Bratislave s návrhom 

na zástupcu študentskej časti AS EU v Bratislave do ŠRVŠ. Leonard Guziňák uviedol, že 

študentská časť na svojom zasadnutí navrhla za zástupcu študentov EU v Bratislave do ŠRVŠ 

na obdobie rokov 2016 - 2018 Miroslava Klucha (ŠP FPM). Všetci zástupcovia študentskej 

časti AS EU v Bratislave s predloženým návrhom súhlasili. Potom nasledoval samotný akt 

volieb. 

Doc. Ing. Katarína Máziková, PhD. (FHI EU v Bratislave) – predsedníčka volebnej 

komisie po ukončení tajných volieb študentskej časti AS EU v Bratislave oboznámila 

všetkých členov AS EU v Bratislave s výsledkom tajných volieb. 

Výsledky tajného hlasovania študentskej časti AS EU v Bratislavena návrh – 

Miroslav Klucho: 

Prítomní členovia študentskej časti AS EU v Bratislave 

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

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

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

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

Uznesenie č. 6  

Členovia študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave  

na zasadnutí dňa 10.11.2016 jednomyseľne schválili študenta Miroslava Klucha (ŠP FPM) 

za zástupcu študentov EU v Bratislave do ŠRVŠ na funkčné obdobie rokov 2016-2018 . 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala jednomyseľné prijatie 

uznesenia č.6. 

Ad 7 .: 

- Ing. Mgr. Černěnko (NHF) informoval členov AS EU v Bratislave o havarijnej 

situácii, ktorá súvisela s prasknutým potrubím a vytopením priestorov NHF EU 

v Bratislave. Táto udalosť sa udiala počas pracovného týždňa a  napriek tomu 

pracovníci prevádzky nereagovali na vzniknutú situáciu. Havarijnú situáciu boli nútení 

riešiť učitelia fakulty. 

- Bc. Antal (ŠP NHF) podporil nutné riešenie havarijných situácií na univerzite. 

Uviedol prípad študentky, ktorá uviazla na toalete, pričom privolaný vrátnik odmietol 

poskytnúť pomoc. Nakoniec menovanej pomohli študenti, ktorí zámok 

otvorili pomocou jedálenského noža. 

- Ing. Svobodová (OEPaMU), Bc. Lukáš Takáč (FMV), Ing. Poláček (OF), 

prof. Tumpach (FHI), doc. Zubaľová (NHF) diskutovali k danej téme so záverom 

oboznámiť s danou situáciou vedenie univerzity. 
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Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová dala odsúhlasiť návrh uznesenia 

Výsledky verejného hlasovania  

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 30 

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

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

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

Uznesenie č. 7 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

10.11.2016 prerokovali možnosť zriadenia 24 hodinovej havarijnej služby na EU 

v Bratislave. Žiadajú vedenie EU v Bratislave, aby ich na najbližšom zasadnutí 

akademického senátu informovalo o opatreniach prijatých na riešenie danej situácie. 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala jednomyseľné prijatie 

uznesenia č.7. 

 

- prof. Tumpach (FHI) sa poďakoval vedeniu EU v Bratislave, že zohľadnilo žiadosť 

členov AS EU v Bratislave, aby neboli hodnotení len učitelia. Požaduje, aby sa 

hodnotenie vzťahovalo aj na pracovníkov Ekonomickej univerzity pracujúcich na 

dobu neurčitú, ktorí nie sú hodnotení, pričom tvoria pomerne veľkú skupinu. 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová na záver poďakovala prítomným 

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

 

 

Bratislava 10. 11. 2016 

 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

                                                                                                 doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. 

                                                                                           podpredsedníčka AS EU v Bratislave  

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

PhDr. Ľudovít Barac (FAJ) – zamestnanecká časť 

 

 

Bc. Adam Antal (ŠP NHF) – študentská časť 

 

 


