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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 12. 05. 2016 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 

 

Program :  

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Rozpočet Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2016 (rektor, kvestorka EU 

v Bratislave) 

3. Výročná správa o činnosti EU v Bratislave za rok 2015 (rektor, prorektor pre rozvoj EU 

v Bratislave) 

4. Výročná správa o hospodárení EU v Bratislave (rektor, kvestorka EU v Bratislave) 

5. Návrh na schválenie členov Správnej rady EU v Bratislave (rektor EU v Bratislave) 

6. 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. a všetkých 

prítomných členov AS EU v Bratislave.  

Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 33 

členov, senát bol uznášaniaschopný. 

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

prítomných o  doplňujúce návrhy do programu zasadnutia. Prítomní členovia AS EU 

v Bratislave jednomyseľne súhlasili s navrhnutým programom. 

 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) – predseda volebnej komisie  

- PhDr. Ľudovít Barac (FAJ) – zamestnanecká časť 

- Leonard Guziňák (ŠP FAJ) – študentská časť 

 

Výsledky verejného hlasovania za návrhy volebnej komisie:  

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 33 

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

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 schválili za zamestnaneckú 

časť, Ing. Danicu Svobodovú (OEPaMU) a za študentskú časť Bc. Andreja Bencela (ŠP OF). 

 

Výsledky verejného hlasovania za návrhy overovateľov zápisnice:  

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 33 

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

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

            zdržali sa hlasovania.............................................................1 
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Ad 2.:  
Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. privítal na zasadnutí AS EU 

v Bratislave kvestorku EU v Bratislave Ing. Máriu Dziurovú a odovzdal slovo rektorovi prof. 

Daňovi. 

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

v Bratislave „Rozpočet Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2016“. Zdôraznil, že 

materiál bol vypracovaný v súlade s dikciou zákona a na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu je 

potrebné uskutočniť určité opatrenia. Zároveň požiadal pani kvestorku o bližší komentár  

k rozpisu. 

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

v Bratislave o predloženom materiáli, ktorý obsahuje aj Pravidlá rozdelenia dotácie zo 

štátneho rozpočtu EU v Bratislave. Ide o veľmi problematickú situáciu, rozpočet z MŠVVaŠ 

SR je dlhodobo nízky, nepokrýva požadované prostriedky na fungovanie vysokého školstva. 

Metodika rozpisu financií je pre našu univerzitu nevyhovujúca a komplexná akreditácia 

spôsobila tiež značnú stratu financií, ktorú rozpočet musel zohľadniť. 

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 prof. Tumpach (FHI), prof. Čaplanová (NHF), Bc. Takáč (ŠP FMV). 

Ing. Kuchyňková (CPČaUS), rektor EU v Bratislave prof. Daňo, kvestorka EU v Bratislave 

Ing. Dziurová, Bc. Antal (ŠP NHF), PaeDr. Dubovský (CTVŠ), doc. Zubaľová (NHF). 

Obsahom diskusie boli  

- návrhy na doplnenie podrobnejších komentárov k textu, tabuľkám a grafom, 

a upravenie presnejších formulácii, 

- prediskutovanie kritérií kvalifikačného rastu pedagógov, 

- otázky znižovania počtu zamestnancov EU v Bratislave a reorganizácia pracovísk 

univerzity, 

- dôvody navýšenia rozpočtu PHF v Košiciach, 

- otázky stravovania a ubytovania študentov, 

- otázky spojené so spôsobom motivácie študentov pre štúdium na našej univerzite, 

- otázky týkajúce sa zvýšenia rozpočtu na šport, 

- otázky spojené s motivačným štipendiom. 

 

Prof. Dupaľ poďakoval za pripomienky a podrobné informácie a dal hlasovať  

za predložený návrh uznesenia. 

 

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 33 

hlasovali za..........................................................................33 

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

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

 

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

12.05.2016 prerokovali a schválili „Rozpočet Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 

2016“ s pripomienkami. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia č. 1. 
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Ad 3.:  

Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. privítal na zasadnutí AS EU 

v Bratislave prorektora pre rozvoj EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. 

a odovzdal mu slovo. 

Prorektor pre rozvoj EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. zdôvodnil 

na rokovaní AS EU v Bratislave „Výročnú správu o činnosti EU v Bratislave za rok 2015“. 

Informoval členov AS EU v Bratislave, že predložený materiál je vypracovaný podľa osnovy 

MŠVVaŠ SR. Prof. Rudolf Sivák zdôraznil, že často sa hodnotí činnosť vysokých škôl podľa 

hodnotenia jednotlivých agentúr. Ide však o jeden pohľad hodnotenia, ktorý je dôležitý, ale 

treba brať do úvahy aj aspekt, že obsahom týchto hodnotení nie je komplexná práca 

pedagóga, ktorá súvisí s celkovým rozvojom vedomostí študentov. Prof. Sivák preto 

konštatoval, že v tomto zmysle, aj napriek výsledkom akreditácie si Ekonomická univerzita 

svoje poslanie plní. Vo výsledkoch komplexnej akreditácie boli spomenuté slabé, ale aj silné 

stránky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vo väčšom rozsahu prevládajú pozitíva, najmä 

z hľadiska plnenia poslania univerzity a plnenia dlhodobého zámeru rozvoja EU v Bratislave. 

Záverečné konštatovanie prof. Siváka bolo, že rok 2015 bol rokom úspešným, bol rokom 

rozvojovým vo všetkých činnostiach univerzity a vytvoril dobrý základ na ďalšie smerovanie 

EU v Bratislave. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. A. Dupaľ poďakoval prorektorovi prof. Sivákovi  

za podrobné informácie a otvoril diskusiu. 

Diskusia 

- PhDr. Kvapil (FAJ) ocenil povzbudivé slová pána prorektora, pretože posledné obdobie 

považuje PhDr. Kvapil za stresujúce, ktoré je vytvorené nátlakom na plnenie vedecko- 

publikačnej činnosti, ktorá si vyžaduje značný časový priestor, pričom pedagogická 

práca sa znevažuje. 

 V diskusii ďalej vystúpili prof. Čaplanová (NHF), Bc. Takáč (ŠP FMV), Bc. Antal (ŠP 

MHF), Ing. Križovenský (CIT) a Miroslav Klucho (ŠP FPM) s formálnymi pripomienkami, 

resp. k technickému vybaveniu univerzity.  

Po ukončení diskusie, vyzval predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ členov AS EU 

v Bratislave k verejnému hlasovaniu.  

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 33 

hlasovali za..........................................................................33 

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

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

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

12.05.2016 prerokovali a schválili „Výročnú správu o činnosti Ekonomickej univerzity 

v Bratislave za rok 2015“ bez pripomienok. 

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

 

Ad 4.:  

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

EU v Bratislave Výročnú správu o hospodárení Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 

2015 a požiadal pani kvestorku o bližšie informácie k materiálu. 

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

v Bratislave o predloženom materiáli, ktorý sumarizuje činnosť univerzity za oblasť 

hospodárenia. Osnova výročnej správy vychádza z metodického usmernenia Ministerstva 
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školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ďalej Ing. Dziurová uviedla, že predložená správa 

poskytuje: 

- základné informácie o majetkovej a finančnej situácii univerzity (v rozsahu 

stanovenom zákonom o účtovníctve) 

- analýzu nákladov a výnosov, resp. príjmov a výdavkov, 

- zúčtovanie použitia dotácií poskytnutých univerzite zo štátneho rozpočtu. 

V priebehu roka 2015 neprišlo k žiadnym výrazným odchýlkam v čerpaní rozpočtu. Hlavným 

zdrojom krytia potrieb univerzity boli dotácie z kapitoly MŠVVaŠ SR. Ich podiel na 

celkových výnosoch bol 79,83%. Kvestorka Ing. Dziurová zdôraznila, že rozhodujúcu časť 

dotácie univerzity tvorili mzdy a poistné. Ich podiel bol 77,71%. Záväzný ukazovateľ - podiel 

miezd a poistného na celkových bežných výdavkoch – bol dodržaný. Súčasťou rozpisu 

rozpočtu univerzity na rok 2015 boli konkrétne opatrenia rektora univerzity v hospodárskej 

a personálnej oblasti, ktoré mali za cieľ hospodárne, efektívne a účelne použitie verejných 

prostriedkov (úsporu) a zvýšenie príjmovej stránky rozpočtu. Kvestorka EU v Bratislave  

Ing. Dziurová pripomenula, že Výročná správa o hospodárení EU v Bratislave za rok 2015 

bola overená audítorom. 

Diskusia: 

- prof. Tumpach (FHI) poukázal na formálne pripomienky v texte a zároveň prisľúbil, 

že pani kvestorke pripraví návrhy na preformulovanie účtovníckych pojmov. 

- Ing. Dziurová privítala snahu prof. Tumpacha. 

Po ukončení diskusie, vyzval predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ členov AS EU 

v Bratislave k verejnému hlasovaniu.  

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 33 

hlasovali za..........................................................................33 

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

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

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

12.05.2016 prerokovali a schválili „Výročnú správu o hospodárení  Ekonomickej univerzity 

v Bratislave za rok 2015“ bez pripomienok. 

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

 

Ad 5.:  

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

v Bratislave, že piatim členom Správnej rady EU v Bratislave Ing. Pavlovi Lančaričovi, PhD., 

Ing. Alexandrovi Rozinovi, CSc., Dr.h.c. prof. Ing. Richardovi Hindlsovi, CSc., Ing. Ivanovi 

Šramkovi a Dr.h.c. doc. Ing. Petrovi Mihókovi, CSc. končí termín členstva v Správnej rade EU 

v Bratislave. Z dôvodu, že ide o významných, aktívnych a dlhoročných spolupracovníkov 

s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, nie je dôvod ich vymeniť. Rektor prof. Daňo navrhuje 

aj po osobnom rozhovore s nimi, aby v súlade so zákonom o vysokých školách §9 písm. h) boli 

menovaní členovia znovu schválení za členov Správnej rady EU v Bratislave. 

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

sa vyjadrili k predloženým návrhom. 

Členovia AS EU v Bratislave neuviedli žiadne pripomienky a pristúpili k tajnému 

hlasovaniu.  

Výsledky tajného hlasovania – Ing. Pavol Lančarič, PhD. 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 33 
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hlasovali za..........................................................................32 

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

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

Výsledky tajného hlasovania – Ing. Alexander Rozin, CSc. 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 33 

hlasovali za..........................................................................26 

hlasovali proti.......................................................................5 

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

Výsledky tajného hlasovania – Dr.h.c. prof. Ing. Richard Hindls, CSc. 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 33 

hlasovali za..........................................................................33 

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

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

Výsledky tajného hlasovania – Ing. Ivan Šramko 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 33 

hlasovali za..........................................................................33 

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

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

Výsledky tajného hlasovania – Dr.h.c. doc. Ing. Peter Mihók, CSc. 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 33 

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

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

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

Po vyhlásení výsledkov tajného hlasovania, dal prof. Dupaľ hlasovať za návrh uznesenia 

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 33 

hlasovali za..........................................................................33 

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

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

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

12.05.2016 schválili tajným hlasovaním návrhy rektora na členov Správnej rady EU 

v Bratislave Ing. Pavla Lančariča, PhD., Ing. Alexandra Rozina, CSc., Dr.h.c. prof. Ing. 

Richarda Hindlsa, CSc., Ing. Ivana Šramka a Dr.h.c. doc. Ing. Petra Mihóka, CSc. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia č. 4. 

 

Ad 6 .:  

- prof. Čaplanová (NHF) sa informovala o obsahu internej smernice z roku 2006, akým 

spôsobom je upravená a akým spôsobom sa kontroluje práca výskumných 

pracovníkov na EU v Bratislave. 

- rektor EU v Bratislave prof. Daňo odpovedal, že zatiaľ išlo iba o návrh úpravy, ale 

vedenie univerzity sa tomuto problému bude intenzívne venovať. 

- prof. Čaplanová (NHF) dodala, že treba v tomto zmysle riešiť aj nepedagogických 

pracovníkov, pretože ohlasy na ich prácu a ochotu nie sú vždy pozitívne. 
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- rektor EU v Bratislave prof. Daňo odpovedal, že prácu nepedagogických pracovníkov 

nemožno hodnotiť jednotlivými kritériami, samotnú prácu hodnotí ich vedúci 

a v tomto prípade je to vždy realizovateľné. 

- Ing. Simonidesová (PHF) sa poďakovala pánu rektorovi a všetkým členom AS EU 

v Bratislave za podporu navýšenia rozpočtu pre PHF v Košiciach, ktorá má časť 

budov v dezolátnom stave a treba ich nutne financovať. 

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

prítomným za účasť a za podnetné názory a pripomienky na rokovaní AS EU 

v Bratislave. 

 

Bratislava 12. 05. 2016 

 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

                                                                                                   predseda AS EU v Bratislave  

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Danica Svobodová (OEPaMU) – zamestnanecká časť 

 

 

Bc. Andrej Bencel (ŠP OF) – študentská časť 

 

 


