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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 11. 05. 2017 

 
Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 
Program :  
1. Otvorenie (podpredsedníčka AS EU v Bratislave) 
2. Výročná správa o činnosti EU v Bratislave za rok 2016 (rektor, prorektor EU v Bratislave) 
3. Spoločné zásady prijímacieho konania na EU v Bratislave na akad. rok 2018/2019 (rektor, 

prorektorka EU v Bratislave) 
4. Návrh úpravy študijného poriadku EU v Bratislave (rektor EU v Bratislave) 
5. Návrh na odvolanie a schválenie 2. podpredsedu AS EU v Bratislave za študentskú časť 

(podpredsedníčka AS EU v Bratislave) 
6. Rôzne 

 
Ad 1.: 
 Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. ospravedlnila 
neúčasť rektora EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a 1.prorektora Dr.h.c. prof. 
Ing. Rudolfa Siváka, PhD., ktorí sú na zahraničnej služobnej ceste. Privítala  
na zasadnutí AS EU v Bratislave prorektorku pre vzdelávanie EU v Bratislave doc. Ing. Mgr. 
Zuzanu Juhászovú, PhD., ktorú rektor prof. Daňo poveril účasťou na Akademickom senáte  
a všetkých prítomných členov AS EU v Bratislave.  

Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 28 
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 pripomienky 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 
̶ PhDr. Ľudovít Barac (FAJ) – zamestnanecká časť 
̶ Miroslav Vidlička (ŠP FHI) – 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 Ing. Danicu Svobodovú (OEPaMU) a za študentskú časť Natáliu 
Tomášovú (ŠP FAJ). 
 
Ad 2.: 

Prorektorka pre vzdelávanie EU v Bratislave doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. 
uviedla v zastúpení rektora prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a prorektora Dr.h.c. prof. Ing. 
Rudolfa Siváka, PhD. na rokovaní AS EU v Bratislave „Výročnú správu o činnosti EU 
v Bratislave za rok 2016“. Informovala členov AS EU v Bratislave, že predložený materiál je 
vypracovaný podľa osnovy MŠVVaŠ SR. Zdôraznila, že materiál sumarizuje činnosť 
jednotlivých fakúlt a celej EU v Bratislave za rok 2016.  

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. pripomenula, že 
materiál prešiel všetkými inštitúciami schvaľovania a AS EU v Bratislave ho prerokováva 
a schvaľuje ako posledný článok daného reťazca. Doc. Sodomová uviedla, že ide o rozsiahly 
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materiál, z ktorého je zrejmé, že zamestnanci EU v Bratislave vykonali veľký kus práce za čo 
im patrí veľká vďaka. Ďalej vyzdvihla kvalitné spracovanie predloženého materiálu, jeho 
vecný obsah, doplnený  štatistickou prezentáciu formou tabuliek a grafov, čo prispieva k jeho 
vysokej prehľadnosti. Vyzvala členov AS EU v Bratislave, aby sa vyjadrili k danému 
materiálu. 
Diskusia: 
̶ Ing. Križovenský (CIT) – uviedol poznámku k časti členstvo v medzinárodných 

organizáciach; 
̶ Ing. Svobodová (OEPaMU) – požiadala o úpravu textu na str. 72 v 3. odstavci. 

 
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie doplňujúce pripomienky, vyzvala 
podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová k verejnému hlasovaniu.  

 
Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  
oprávnení hlasovať............................................................. 28 
hlasovali za..........................................................................28  
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0  

 
Uznesenie č. 1 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
11.05.2017  prerokovali a schválili „Výročnú správu o činnosti Ekonomickej univerzity 
v Bratislave za rok 2016“ bez pripomienok. 
 
Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala jednomyseľné prijatie 
uznesenia č.1. 
 
Ad 3.:  

Prorektorka pre vzdelávanie EU v Bratislave doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. 
predložila na rokovanie AS EU v Bratislave „Spoločné zásady prijímacieho konania na EU 
v Bratislave na akademický rok 2018/2019“. Informovala členov AS EU v Bratislave, že 
predložený materiál bol prerokovaný v rámci pedagogickej komisie, vedením jednotlivých 
fakúlt a kolégiom rektora. Zásadná zmena súvisí s novou formou prijímacej skúšky na 1. 
stupeň štúdia, ktorá sa uskutoční tento akad. rok. Uchádzači si mohli vybrať absolvovať SCIO 
testy alebo prihlásiť sa na pohovory na EU v Bratislave. Prorektorka doc. Juhászová uviedla, 
že z 3372 uchádzačov (okrem uchádzačov o študijný odbor právo a ekonomika) sa 959 
uchádzačov pokúsilo urobiť SCIO testy. Našu požadovanú úroveň, nad 60% úspešnosť, 
dosiahlo 111 študentov. Ostatní, ktorí neuspeli, budú pozvaní na pohovory. Doc. Juhászová 
navrhuje ponechať tieto Spoločné zásady prijímacieho konania na EU v Bratislave aj v 
akademickom roku 2018/2019 nezmenené a po komplexnej analýze, aspoň z dvoch rokov, 
urobiť závery a  zásady prijímacieho konania upraviť. 
Diskusia: 
̶  Prof. Majdúchová. (FPM) uviedla, že ju prekvapila nízka účasť a ešte nižšia úspešnosť 

na SCIO testoch.  Myslí si, že ide o biznis pre danú spoločnosť. Zaujímala sa o dané 
testy a jej informácie sú také, že študenti majú málo času na ich vypracovanie, treba 
prečítať kvantum textu a z toho vybrať správne odpovede. S tým tiež súvisí vysoká 
neúspešnosť na testoch; 

̶ doc. Juhászová reagovala, že treba ešte jeden rok urobiť pokus so SCIO testami, potom 
urobiť analýzu úspešnosti a zhodnotiť ďalšie kroky; 
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̶ doc. Máziková (FHI) navrhuje urobiť analýzu a obáva sa, aby sme našimi požiadavkami 
neznechutili záujemcov o štúdium na EU v Bratislave; 

̶ doc. Juhászová konštatovala, že je potrebné zistiť, kde pôjde študovať tých 111 
úspešných absolventov SCIO testu, či si vyberú našu univerzitu, alebo dajú prednosť 
inej škole; 

̶ Ing. Simonidesová (PHF) sa informovala, či by nebolo možné, aby tých úspešných 60% 
zo SCIO testu, ktoré uchádzač dosiahol tento akademický rok uznať aj v nasledujúcom 
akademickom roku; 

̶ doc. Juhászová reagovala, že nie je dobré uznávať výsledok aj v ďalšom roku, pretože 
keď záujemca o štúdium nastúpi na univerzitu má možnosť štúdium prerušiť; 

̶ prof. Tumpach (FHI), prof. Majdúchová. (FPM), doc. Máziková (FHI), Ing.Poláček 
(OF) upozornili na formálne nedostatky, ktoré sa vyskytli v texte; 

̶ prorektorka doc. Juhászová poďakovala senátorom za pripomienky, ktoré sa zapracujú 
do konečného znenia materiálu. 
Po ukončení diskusie, vyzvala podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová   
členov AS EU v Bratislave k verejnému hlasovaniu.  
 
Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 28 
hlasovali za..........................................................................28 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 

 
Uznesenie č. 2 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
11.05.2017  prerokovali a schválili „Spoločné zásady prijímacieho konania na EU 
v Bratislave na akad. rok 2018/2019“ bez pripomienok. 
 
Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala jednomyseľné prijatie 
uznesenia č.2. 
 
Ad 4.:   

Prorektorka pre vzdelávanie EU v Bratislave doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. 
v zastúpení rektora EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. oboznámila členov AS 
EU v Bratislave s Dodatkom č. 2 k Študijnému poriadku EU v Bratislave. Informovala, že 
v článku 9 sa za ods. 5 vkladá ods. 6 v znení: „ V prípade, že študent nezíska 51% z aktívnej 
formy výučby v riadnom termíne, má nárok na jeden opravný termín do konca druhého 
týždňa skúškového obdobia príslušného semestra. V prípade neúspešného absolvovania 
aktívnej formy výučby sa predmet považuje za neúspešne absolvovaný a hodnotí sa 
klasifikačným stupňom FX“. 
  
V diskusii vystúpili prof. Majdúchová (FPM), prof. Tumpach (FHI), Ing. Simonidesová 
(PHF), doc. Máziková (FHI), prorektorka doc. Juhászová. 
 Obsahom diskusie boli  
̶ návrh na doplnenie povinnosti stanovenia skúšobných termínov priebežne počas celého 

skúšobného obdobia; 
̶ návrh na vypracovanie nového Študijného poriadku, pretože neustálym vkladaním nových 

dodatkov sa materiál stáva neprehľadným; 
̶ otázky súvisiace s hodnotením FX a X; 
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̶ formálne nepresnosti, ktoré sa vyskytli v texte. 
 
Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová poďakovala za pripomienky 
a vyzvala členov AS EU v Bratislave k verejnému hlasovaniu.  

 
 
Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 28 
hlasovali za..........................................................................28 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania........................................................... .0 

 
Uznesenie č. 3 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
11.05.2017  prerokovali a schválili „Dodatok č.2 k Študijnému poriadku Ekonomickej 
univerzity v Bratislave“ s nadobudnutím platnosti dňom schválenia v Akademickom senáte 
EU v Bratislave a účinnosťou dňa 01. 9.2017. 
 
Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala jednomyseľné prijatie 
uznesenia č.3. 
 
Ad 5.:  

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. oboznámila 
členov AS EU v Bratislave so skutočnosťou, že Leonard Gužiňák (ŠP FAJ)) sa písomne vzdal 
členstva 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.  
Doc. Sodomová zároveň vyzvala členov študentskej časti AS EU v Bratislave, aby dôsledne 
zvážili svoju kandidatúru do AS EU v Bratislave, pretože ide o funkcie, z ktorých vyplývajú 
nielen práva, ale i povinnosti. V ostatnom období sa na rokovaní AS EU v Bratislave  riešia 
časté abdikácie študentov na postoch 2. podpredsedu AS EU v Bratislave, ktoré súvisia so  
zmenou prezidenta ŠP EU v Bratislave. Z toho dôvodu treba vyvinúť osvetu medzi 
študentami, aby pristupovali ku kandidatúre zodpovedne. 

Študent Leonard Gužiňák (ŠP FAJ) navrhol za 2. podpredsedu AS EU v Bratislave  
za študentskú časť novozvoleného prezidenta ŠP EU v Bratislave Jakuba Ševčíka (ŠP FPM). 

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 Jakuba Ševčíka : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................11 
hlasovali za..........................................................................10 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................1 

Uznesenie č. 4 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
11.05.2017  schválili tajným hlasovaním návrh na vymenovanie za 2. podpredsedu AS EU 
v Bratislave za študentskú časť Jakuba Ševčíka, študenta FPM EU v Bratislave. 
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Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala prijatie uznesenia č.4. 
 
Ad 6 .: 
̶ Prof. Majdúchová (FPM) sa informovala, či je už vedením univerzity vyriešená 

požiadavka možnosti používania vlastného motorového vozidla na zahraničné služobné 
cesty; 

̶ Ing. Svobodová (OEPaMU) odpovedala v mene p. kvestorky, že požiadavka je v štádiu 
riešenia; 

̶ Ing. Križovenský (CIT) vyzval nových členov AS EU v Bratislave k nahláseniu zmien 
spojených s ich členstvom v AS EU v Bratislave. Následne im bude pridelené nové heslo 
do priečinka AS EU v Bratislave. 

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

za účasť, za podnetné názory a pripomienky vznesené na rokovaní AS EU v Bratislave. 
 
Bratislava 11. 5. 2017 
Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 
 
                                                                                                 doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. 
                                                                                           podpredsedníčka AS EU v Bratislave  
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Svobodová (OEPaMU) – zamestnanecká časť 
 
 
Natália Tomášová (ŠP FAJ) – študentská časť 
 
 


