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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 19. 10. 2017 

 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 

Program :  

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Spoločné zásady prijímacieho konania na 3.stupeň štúdia na EU v Bratislave na akad. 

rok 2018/2019  (rektor EU v Bratislave, prorektorka EU v  Bratislave) 

3. Informácia o aktuálnej finančnej situácii EU v Bratislave (rektor, kvestorka EU 

v Bratislave) 

4. Prerokovanie návrhov v súvislosti s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve EU  

v Bratislave (rektor, kvestorka EU v Bratislave) 

5. Návrh na odvolanie a schválenie člena 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. 

V úvode rokovania AS EU v Bratislave predseda AS prof. Dupaľ poďakoval podpredsedníčke 

AS EU v Bratislave doc. Sodomovej a tajomníčke AS EU v Bratislave RNDr. Sivašovej za 

vykonanú prácu, ktorú odviedli počas neprítomnosti predsedu AS EU v Bratislave prof. 

Dupaľa, ktorá bola spôsobená dlhodobou práceneschopnosťou. 

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

prítomných o zaradenie nasledujúcich bodov:  

- bod 4. - Prerokovanie návrhov v súvislosti s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve 

EU v Bratislave a  

- bod. 5 - Návrh na odvolanie a schválenie člena Správnej rady EU v Bratislave. 

Prítomní členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne súhlasili s programom rokovania, 

doplneným o bod 4 a bod 5 . 

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

členov, senát bol uznášaniaschopný. 

Podľa článku 5 bodu 3 Zásad volieb do AS EU v Bratislave predseda  prof. Dupaľ navrhol 

volebnú komisiu v nasledovnom zložení: 

- doc. Ing. Katarína Máziková, PhD. (FHI EU v Bratislave – predseda volebnej komisie 

- PaeDr. Július Dubovský  (CTVŠ EU v Bratislave) – zamestnanecká časť 

- Bc. Miroslav Vidlička (ŠP FHI EU v Bratislave) – 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 doc. Ing. Alenu Zubaľovú, PhD. (NHF EU v Bratislave) a za študentskú 

časť Simonu Páldiovú (ŠP FPM EU v Bratislave). 

Ad 2.: 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ privítal na zasadnutí AS EU v Bratislave 

doc. Ing. Denisu Čiderovú, PhD., MA, prorektorku pre vedu a doktorandské štúdium.  

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. a prorektorka doc. Ing. 

Denisa Čiderová, PhD., MA predložili na zasadnutí AS EU v Bratislave Spoločné zásady 

prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na EU v Bratislave na akademický rok 2018/2019. 

Stručne oboznámili členov senátu, že predložené zásady sú takmer identické s obsahom 
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zásad, ktoré boli predložené a schválené na akademický rok 2017/2018. Zmena nastala jedine 

v článku 1 v bode 2, kde sa upravil termín podávania prihlášok z 15. júna 2018 na 8. júla 

2018. 

Diskusia 

- Ing. Mgr. Černěnko (NHF) upozornil na formálnu stránku v texte v bode 3,  

- prof. Majdúchová (FPM) a prof. Dupaľ(FPM) nesúhlasili s posunom termínu    

   podávania prihlášok, ide o veľmi vzdialený termín od ukončenia štátnic a ten môže  

              skomplikovať situáciu  záujemcom o 3. stupeň štúdia. 

Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie doplňujúce otázky, 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............................................................. 27 

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

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

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

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

19.10.2017 prerokovali a schválili „Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň 

štúdia na EU v Bratislave na akad. rok 2018/2019“ s pripomienkami.  

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

č. 1 a poďakoval prorektorke doc. Čiderovej za účasť na zasadnutí AS EU v Bratislave. 

Ad 3.: 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ privítal na zasadnutí AS EU v Bratislave 

Ing. Máriu Dziurovú, kvestorku EU v Bratislave.  

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. a kvestorka EU v Bratislave 

Ing. Mária Dziurová podrobne informovali členov AS EU v Bratislave o predloženom 

materiáli, ktorý analyzoval aktuálnu finančnú situáciu na EU v Bratislave.  

Predseda AS EU v Bratislave prof. A. Dupaľ poďakoval pani kvestorke za podrobné 

informácie a otvoril diskusiu. 

Diskusia 

Členovia AS EU v Bratislave nevyjadrili žiadne pripomienky k predloženému materiálu 

a pristúpili k hlasovaniu o prijatí uznesenia. 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 27 

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

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

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

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

19.10.2017 zobrali na vedomie „Informácie o aktuálnej finančnej situácii EU v Bratislave“. 

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

č. 2. 

Ad 4. 

 Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. a kvestorka Ing. Mária 

Dziurová uviedli v súlade so zákonom č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 

5 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších 

predpisov päť žiadostí o udelenie súhlasu AS EU v Bratislave.  
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1. Nájomca: SWAN Mobile, a.s.  

• adresa: Borská 6, 841 04 Bratislava  

• predmet nájmu: časť strešnej plochy s výmerou 10,0 m
2 

nehnuteľností – 

   Študentského domova na Starohájskej 8, Bratislava  

• účel nájmu: umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a príslušnej  

   infraštruktúry radioreléového bodu a základňovej stanice Verejnej mobilnej siete 

• navrhovaná doba nájmu: od 01. 03. 2018 do 28. 02. 2021  

• cena nájmu: 6 500 Eur ročne 

• služby spojené s nájmom: skutočné náklady za spotrebovanú elektrickú energiu  

  na základe stavu podružného merača 

2. Nájomca: SWAN Mobile, a.s.  

• adresa: Borská 6, 841 04 Bratislava  

• predmet nájmu: časť strešnej plochy s výmerou 10,0 m
2 

nehnuteľností – 

   Študentského domova EKONÓM na ul. Prístavná 8, Bratislava  

• účel nájmu: umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a príslušnej  

   infraštruktúry radioreléového bodu a základňovej stanice Verejnej mobilnej siete 

• navrhovaná doba nájmu: od 01. 03. 2018 do 28. 02. 2021  

• cena nájmu: 6 500 Eur ročne 

• služby spojené s nájmom: skutočné náklady za spotrebovanú elektrickú energiu  

  na základe stavu podružného Merta 

3. Nájomca: SWAN Mobile, a.s.  

• adresa: Borská 6, 841 04 Bratislava  

• predmet nájmu: časť strešnej plochy s výmerou 10,0 m
2 

nehnuteľností – 

   Študentského domova Horský park na ul. Prokopa Veľkého  41, Bratislava  

• účel nájmu: umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a príslušnej  

   infraštruktúry radioreléového bodu a základňovej stanice Verejnej mobilnej siete 

• navrhovaná doba nájmu: od 01. 03. 2018 do 28. 02. 2021  

• cena nájmu: 6 500 Eur ročne 

• služby spojené s nájmom: skutočné náklady za spotrebovanú elektrickú energiu  

  na základe stavu podružného Merta 

4. Nájomca: SWAN Mobile, a.s.  

• adresa: Borská 6, 841 04 Bratislava  

• predmet nájmu: časť strešnej plochy s výmerou 5,0 m
2 

nehnuteľností – 

   Študentského domova na ul. Vlčie hrdlo 74, Bratislava  

• účel nájmu: umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a príslušnej  

   infraštruktúry radioreléového bodu a základňovej stanice Verejnej mobilnej siete 

• navrhovaná doba nájmu: od 01. 03. 2018 do 28. 02. 2021  

• cena nájmu: 6 500 Eur ročne 

• služby spojené s nájmom: skutočné náklady za spotrebovanú elektrickú energiu  

  na základe stavu podružného Merta 

5. Nájomca: SWAN Mobile, a.s.  

• adresa: Borská 6, 841 04 Bratislava  

• predmet nájmu: časť strešnej plochy s výmerou 10,0 m
2 

nehnuteľností – 

   budovy výučba 1 na Dolnozemskej ceste 1, Bratislava  

• účel nájmu: umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a príslušnej  

   infraštruktúry radioreléového bodu a základňovej stanice Verejnej mobilnej siete 

• navrhovaná doba nájmu: od 01. 03. 2018 do 28. 02. 2021  

• cena nájmu: 6 500 Eur ročne 

• služby spojené s nájmom: skutočné náklady za spotrebovanú elektrickú energiu  

  na základe stavu podružného Merta. 
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Pretože v diskusii neboli vznesené žiadne pripomienky, predseda AS EU v Bratislave  

prof. Dupaľ vyzval členov AS EU v Bratislave k hlasovaniu o návrhu uznesenia. 

Výsledky tajného hlasovania  
Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 27 

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

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

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

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

19.10.2017 prerokovali a súhlasia s realizovaním nájmu predložených piatich nehnuteľných 

vecí vo vlastníctve Ekonomickej univerzity v Bratislave bez pripomienok. . 

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

č. 3 a poďakoval kvestorke EU v Bratislave Ing. Dziurovej za uvedenie materiálov. 

Ad 5.: 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc informoval členov AS EU  

v Bratislave, že Leonard Gužiňák, ktorý bol členom Správnej rady EU v Bratislave, písomne 

požiadal o ukončenie pôsobenia člena Správnej rady EU v Bratislave ku dňu rokovania AS 

EU v Bratislave 19.10.2017. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť prof. Dupaľ požiadal členov 

AS EU v Bratislave o jeho odvolanie a predložil 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 Jakuba Ševčíka.  

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ následne otvoril diskusiu.  

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

hlasovaniam.  

Výsledky tajného hlasovania za návrh na odvolanie Leonarda Gužiňáka  

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať..............................................................27 

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

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

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

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

19.10.2017 schválili tajným hlasovaním návrh na odvolanie člena Správnej rady EU  

v  Bratislave Leonarda Gužiňáka. 

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

č. 4. 

Výsledky tajného hlasovania za návrh  za člena Správnej rady EU v Bratislave  - 

Jakuba Ševčíka 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať..............................................................27 

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

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

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

Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

19.10.2017 schválili tajným hlasovaním návrh za člena Správnej rady EU v  Bratislave 

Jakuba Ševčíka prezidenta ŠP EU v Bratislave . 
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Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

 

Ad 6.: 

- Ing. Mgr. Černěnko (NHF), Jakub Ševčík (prezident ŠP), Mgr. Fifiková (FAJ) v bode 

rôzne sa vyjadrili k problémom ohľadne zostavovania rozvrhu na EU v Bratislave. 

- Ing. Mgr. Černěnko (NHF) konštatoval, že by bolo potrebné vrátiť sa opäť k možnosti 

zriadenia etickej komisie na EU v Bratislave 

- Rektor EU v Bratislave prof. Daňo v záujme vyriešenia nastoleného problému ohľadne 

tvorby rozvrhu, pozval Ing. Mgr. Černěnka na konštruktívne stretnutie, ktoré by malo 

napomôcť k riešeniu daného problému.  

- Rektor prof. Daňo podporil možnosť zriadenia etickej komisie na EU v Bratislave.                                                                                       

 

Bratislava 19.10.2017 

 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

                                                                                                   predseda AS EU v Bratislave  

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

- doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD. (NHF EU v Bratislave) – zamestnanecká časť 

 

 

 

– Simona Páldiová (ŠP FPM EU v Bratislave).– za študentskú časť 

 


