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 Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 12. 04. 2018 

 
Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
Program :  
1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 
2. Dodatky k Štatútom a Štatúty fakúlt EU v Bratislave (rektor, dekani jednotlivých fakúlt EU 

v Bratislave) 
3. Rozpočet Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2018 (rektor, kvestorka EU v Bratislave) 
4. Etický kódex Ekonomickej univerzity v Bratislave (rektor EU v Bratislave) 
5. Návrh člena disciplinárnej komisie EU v Bratislave (rektor EU v Bratislave) 
6. Vyhlásenie volieb rektora EU v Bratislave na funkčné obdobie 2019 – 2023 (predseda AS EU  

v Bratislave) 
7. 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., novozvolených členov AS EU 
v Bratislave za študentskú časť 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 predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ požiadal prítomných  
o doplňujúce návrhy do programu zasadnutia. Prítomní členovia AS EU v Bratislave nemali žiadne 
námietky a jednomyseľne súhlasili s navrhnutým programom.  

Predseda AS EU v Bratislave za overovateľov zápisnice navrhol doc. Ing. Katarínu Mázikovú, 
PhD. (FHI) za zamestnaneckú časť a Alžbetu Režnú (ŠP FHI) za študentskú časť. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie návrhu: 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 30 
hlasovali za..........................................................................29 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................1 
Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 12. 04. 2018 
schválili doc. Ing. Katarínu Mázikovú, PhD. a Alžbetu Režnú za overovateľky zápisnice. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  
oprávnení hlasovať............................................................. 30 
hlasovali za..........................................................................30 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia 

Ad 2.:  
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ vyzval rektora EU v Bratislave prof. Daňa aby,  

uviedol predložené materiály k bodu 2. 
Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. oboznámil členov AS EU v Bratislave  

so skutočnosťou, že po kontrole Najvyššieho kontrolného úrade SR bolo potrebné odstrániť 
nedostatky aj v jednotlivých Štatútoch fakúlt EU v Bratislave. Niektoré fakulty sa rozhodli odstrániť 
tieto nedostatky predložením Dodatku k Štatútu fakulty, iné fakulty predložili celý prepracovaný 
Štatút fakulty. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. A. Dupaľ postupne privítal dekanov jednotlivých fakúlt EU 
v Bratislave resp. ich zástupcov, ktorí predložili na prerokovanie svoje materiály. 

 
Štatút Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave uviedla prodekanka NHF EU v Bratislave 

doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD. 
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Diskusia 
V diskusii vystúpila Ing. Svobodová (OEPaMU), ktorá mala k predloženému Štatútu fakulty 

viaceré pripomienky formálneho a vecného charakteru.  
- Ing. Križovenský (CIT) upozornil na formálnu pripomienku ohľadne webovej adresy 

univerzity 
- prof. Tkáč (PHF) a prof. Tumpach (FHI) navrhli predložený Štatút NHF EU v Bratislave 

dopracovať a opäť ho schváliť na AS NHF EU v Bratislave. Zároveň prof. Tkáč navrhol Ing. 
Svobodovej, aby všetky pripomienky poslala dekanom všetkých fakúlt, aby si svoje Štatúty 
skontrolovali a v prípade potreby dopracovali. 

- Ing. Svobodová (OEPaMU) súhlasila s okamžitým odoslaním pripomienok všetkým dekanom 
fakúlt. 

Z dôvodu vecných pripomienok rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. stiahol 
z rokovania AS EU v Bratislave Štatút Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave s tým, že 
pripomienky budú opravené. Opravený Štatút Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave bude opäť 
schválený na AS NHF EU v Bratislave a bude predložený na nasledujúcom rokovaní AS EU 
v Bratislave. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. A. Dupaľ konštatoval stiahnutie predloženého materiálu 
a požiadal Ing. Svobodovú, aby čo najskôr všetky pripomienky poslala všetkým dekanom fakúlt EU  
v Bratislave. 

 
Štatút Obchodnej fakulty EU v Bratislave uviedol dekan OF EU v Bratislave  

doc. Ing. Štefan Žák, PhD. 
Diskusia 

V diskusii vystúpila Ing. Svobodová (OEPaMU), ktorá mala k predloženému Štatútu fakulty 
rovnaké pripomienky formálneho a vecného charakteru, ako u predchádzajúcej fakulty.  

Z dôvodu tých istých vecných pripomienok rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, 
PhD. stiahol z rokovania AS EU v Bratislave Štatút Obchodnej fakulty EU v Bratislave s tým, že 
pripomienky budú opravené. Opravený Štatút Obchodnej fakulty EU v Bratislave bude opäť schválený 
na AS OF EU v Bratislave a bude predložený na nasledujúce rokovanie AS EU v Bratislave. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. A. Dupaľ konštatoval stiahnutie predloženého materiálu 
a požiadal Ing. Svobodovú odoslať pripomienky pánu dekanovi. 

 
Štatút Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave uviedol dekan FHI EU v Bratislave 

prof. Ing. Ivan Brezina, CSc. 
Diskusia 

V diskusii vystúpila Ing. Svobodová (OEPaMU), ktorá konštatovala, že v Štatúte FHI nenašla 
žiadne formálne a vecné nedostatky. 

Pretože neboli predložené žiadne ďalšie návrhy a pripomienky, predseda AS EU v Bratislave 
prof. Dupaľ vyzval k verejnému hlasovaniu o schválení predloženého Štatútu. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie návrhu 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 30 
hlasovali za.........................................................................30 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 12. 04. 2018 
prerokovali a schválili „Štatút Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v 
Bratislave“. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  
oprávnení hlasovať............................................................. 30 
hlasovali za..........................................................................30 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
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Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia 
 

Dodatok č.1 k Štatútu Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave uviedol dekan 
FPM EU v Bratislave prof. Ing. Peter Markovič, PhD. 
Diskusia 

V diskusii neboli uvedené žiadne pripomienky k predloženému materiálu. 
Predseda AS EU v Bratislave prof. A. Dupaľ vyzval k verejnému hlasovaniu o schválení 

predloženého Dodatku č.1 k Štatútu FPM EU v Bratislave. 
Výsledky verejného hlasovania za prijatie návrhu  
Prítomní členovia AS EU  
oprávnení hlasovať............................................................. 30 
hlasovali za..........................................................................30 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 12. 04. 2018 
prerokovali a schválili „Dodatok číslo 1 k Štatútu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej 
univerzity v Bratislave“ .  

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  
oprávnení hlasovať............................................................. 30 
hlasovali za..........................................................................30 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 

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

Štatút Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave uviedla tajomníčka fakulty FMV 
EU v Bratislave Ing. Emília Nováková. 
Diskusia 

V diskusii neboli uvedené žiadne pripomienky k predloženému materiálu. 
Predseda AS EU v Bratislave prof. A. Dupaľ vyzval k verejnému hlasovaniu o schválení 

predloženého Štatútu Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave. 
Výsledky verejného hlasovania za prijatie návrhu  
Prítomní členovia AS EU  
oprávnení hlasovať............................................................. 30 
hlasovali za..........................................................................30 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 12. 04. 2018 
prerokovali a schválili „Štatút Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity  
v Bratislave“ .  

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  
oprávnení hlasovať............................................................. 30 
hlasovali za..........................................................................30 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 

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

Štatút Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave uviedol dekan FAJ EU v Bratislave doc. 
PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., PhD. 
Diskusia 

V diskusii vystúpila Ing. Svobodová (OEPaMU), ktorá mala k predloženému Štatútu fakulty tie 
isté pripomienky formálneho a vecného charakteru ako u prvých dvoch predložených Štatútoch.  
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Z dôvodu tých istých vecných pripomienok rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, 

PhD. stiahol z rokovania AS EU v Bratislave Štatút Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave 
s tým, že pripomienky budú opravené. Opravený Štatút fakulty EU v Bratislave bude opäť schválený 
na AS FAJ EU v Bratislave a bude predložený na nasledujúce rokovanie AS EU v Bratislave. 

 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval stiahnutie predloženého materiálu 

a požiadal Ing. Svobodovú odoslať pripomienky pánu dekanovi. 
 
Dodatok č. 1 k Štatútu Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom  

v Košiciach uviedla predsedníčka AS PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach Ing. Jana 
Simonidesová, PhD. 
Diskusia 

V diskusii neboli uvedené žiadne pripomienky k predloženému materiálu. 
Predseda AS EU v Bratislave prof. A. Dupaľ vyzval k verejnému hlasovaniu o schválení 

predloženého Dodatku č.1 k Štatútu PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach. 
Výsledky verejného hlasovania za prijatie návrhu 
Prítomní členovia AS EU  
oprávnení hlasovať............................................................. 30 
hlasovali za..........................................................................30 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 12. 04. 2018 
prerokovali a schválili „Dodatok číslo 1 k Štatútu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej 
univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach“.  

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  
oprávnení hlasovať............................................................. 30 
hlasovali za..........................................................................30 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 
Rektor EU v Bratislave prof. Daňo, PhD. informoval členov AS EU v Bratislave, že dňa 11.04.2018 
prišla z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR potvrdená registrácia Štatútu Ekonomickej 
univerzity v Bratislave. Štatút Ekonomickej univerzity v Bratislave bude zverejnený ako vnútorný 
predpis na webovej stránke EU v Bratislave. 
Ad 3.:  

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 2018“. Zdôvodnil, že materiál bol vypracovaný 
v súlade so Zákonom číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v § 16 ods. 1 ustanovuje povinnosť verejných vysokých škôl zostaviť rozpočet výnosov 
a nákladov na kalendárny rok za účelom finančného zabezpečenia hlavnej činnosti a hospodáriť na 
jeho základe. Rektor EU v Bratislave prof. Daňo informoval, že materiál bol schválený na Kolégiu 
rektora bez pripomienok. 

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová podrobne informovala členov AS EU 
v Bratislave o predloženom materiáli, ktorý obsahuje:  

Rozpočet výnosov a nákladov EU v Bratislave na rok 2018. 
Pravidlá rozdelenia dotácie zo štátneho rozpočtu EU v Bratislave na rok 2018  
Rozpis dotácií EU v Bratislave na rok 2018.  

Diskusia:  
- prof. Tumpach (FHI) – uviedol niekoľko poznámok k časti výnosov a nákladov, na str.8 nie sú 

uvedené výnosy z prenájmov a z podnikateľskej činnosti. Ďalšiu poznámku uviedol 
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k tabuľkám, že niektoré sú rozpísané detailnejšie a niektoré nie, ako je to napr. v tabuľka č. 
11 na str.10. Poslednou poznámkou boli rozdiely v minulom a tomto roku v mzdových 
prostriedkoch. 

-  kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová odpovedala na otázky prof. Tumpacha, že odpovede 
sú uvedené v komentári k návrhu rozpočtu výnosov a  nákladov Ekonomickej univerzity 
v Bratislave na str. 9, 10, 11. Rozdiely v mzdách spôsobuje valorizácia a niektoré nerozpísané 
sumy v tabuľkách sú tak nízke, napr. 30 € pre Akademický senát, že sa ani nečerpajú a preto 
sa nerozpisujú. 

-  prof. Čaplanová (NHF) uviedla námietku k tabuľke č. 7 na str. 8. V tabuľke nie je konkrétne 
uvedený Ústav ekonómie a manažmentu. Požaduje, aby v budúcnosti nepedagogické 
pracoviská boli bližšie štrukturalizované a aby boli uvedené ich rozpočty. 

- Ing. Svobodová (OEPaMU) odpovedala, že nepedagogickí pracovníci nie sú rozdelení preto, 
že nemajú pridelený rozpočet. Ide teda o celok nepedagogických pracovníkov, ktorí patria 
pod rektora. 

- prof. Čaplanová (NHF) ďalej uviedla viacero poznámok: 
            - nerozumie v tabuľke č. 11 na str. 10, prečo je taká vysoká dotácia pridelená pre Centrum 
               telesnej výchovy a športu, bolo by dobré porovnať tieto dotácie s jednotlivými fakultami. 
            -  na str. 14 ide o vysokú sumu pre rozdelenie sociálnych štipendií. 
            -  na str. 7 uviedla formálnu poznámku. 

V závere požiadala vedenie EU v Bratislave v mene všetkých zamestnancov, o vyčlenenie 
prioritných prostriedkov, na  rekonštrukciu havarijného stavu výťahov.  

-  kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová prisľúbila, že sa urobí všetko pre to, aby výťahy boli  
postupne zrekonštruované. Následne odpovedala, že dotácie na sociálnu podporu študentov 
vychádzajú z právneho nároku a na str. 12 v tabuľke 13 sú uvedené dotácie na zahraničné 
cesty, ktoré sú plánované pre jednotlivé fakulty a  aj  cesty pre športovcov, reprezentantov 
univerzity. 

- prof. Tumpach (FHI) poznamenal, že by bolo vhodné uviesť v tabuľke č. 7 na str. 8 aj 
nepedagogické pracoviská, ktoré majú riaditeľa 

- kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová prisľúbila, že v budúcom roku môžu uverejniť aj túto 
požiadavku rozpísania nepedagogických pracovísk. 

- prof. Tkáč (PHF) uviedol, že na EU v Bratislave máme nízke mzdy a bolo by potrebné 
pouvažovať nad tým, či by sa tieto mzdy nemohli navýšiť podľa vzoru Technickej univerzity, 
ktorí si nevyplácajú z projektov odmeny, ale tieto odmeny vyplácajú ako variabilnú zložku 
napr. vo forme osobného príplatku. 

- Ing. Svobodová (OEPaMU) upozornila, že táto možnosť by musela byť uvedená v zásadách 
projektu. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, PhD. poďakoval za pripomienky a podrobné 
informácie a dal hlasovať.  

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  
oprávnení hlasovať............................................................. 30 
hlasovali za..........................................................................30 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.........................................................0 
Uznesenie č. 6 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 12 .04. 2018 
prerokovali a schválili „Rozpočet Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2018“  
s pripomienkami .  

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  
oprávnení hlasovať............................................................. 30 
hlasovali za..........................................................................30 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 
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Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová ďalej informovala členov AS EU v Bratislave  
o Prvej úprave dotačných zdrojov EU v Bratislave v roku 2018. 

V diskusii neboli žiadne pripomienky, preto členovia AS EU v Bratislave pristúpili k  hlasovaniu 
o návrhu k Prvej úprave dotačných zdrojov EU v Bratislave na rok 2018. 

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
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 12. 04. 2018 
prerokovali a berú na vedomie „Prvú úpravu dotačných zdrojov Ekonomickej univerzity  
v Bratislave v roku 2018“. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  
oprávnení hlasovať............................................................. 30 
hlasovali za..........................................................................30 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 
Ad 4.:  
       Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. predložil na rokovanie AS EU 
v Bratislave  Etický kódex Ekonomickej univerzity v Bratislave. Uviedol, že Etický kódex formuluje 
základné princípy etického správania a konania pri práci a štúdiu na EU v Bratislave, vzťahuje sa  
na všetkých zamestnancov a študentov EU v Bratislave, vyjadruje záujem zamestnancov a študentov 
EU v Bratislave podporovať humánne hodnoty a vytvárať dôstojné akademické prostredie, riadiť sa 
etickými hodnotami a požiadavkami, ktoré z toho etického kódexu vyplývajú. Rektor EU v Bratislave 
prof. Daňo zdôraznil, že pri jeho vypracovaní zohľadnil všetky pripomienky, ktoré dostal, aby mohol 
byť prijatý. 
        Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, PhD. poďakoval rektorovi EU 
v Bratislave za podrobné uvedenie materiálu a otvoril diskusiu. 
Diskusia:  

- prof. Tkáč (PHF) navrhol doplniť v článku 2 pri Zásadách dve skutočnosti: 
1. Ctiť si akademické práva a na akademickej pôde rešpektovať apolitický prístup. 
2. Dodržiavanie pracovnej disciplíny a fondu pracovného času v súvislosti s pôsobením 

učiteľov na iných vysokých školách. 
- prof. Majdúchová (FPM) uviedla, že morálne sa stotožňuje s prof. Tkáčom, ale Etický kódex 

nemá nahradiť zákon. Toto všetko rieši zákonník práce a preto navrhuje nerozširovať  Etický 
kódex o veci, ktoré sú už zákonom upravené. 

- prof. Čaplanová (NHF) poznamenala, že je dobré, že sú zohľadnené všetky pripomienky, ale 
je presvedčená, že sa ide už za hranicu toho, čo tam má byť. Navrhuje nedupľovať v Etickom 
kódexe už inde riešené veci, ale nevie si predstaviť, ako má v praxi realizovať paragraf, ktorý 
vyzýva, aby každý dohliadal na to, aby sa všetci správali podľa zásad predloženého kódexu. 
Navrhuje preto niektoré veci formulačne upraviť. 

- prof. Majdúchová (FPM) poznamenala, že je rada, že takýto materiál vznikol, ale je 
presvedčená, že je veľmi komplikovaný. Etický kódex by mal byť jednoduchý nemal by 
obsahovať už upravené zákony. Mal by byť príťažlivý pre všetkých, teraz je veľmi dokonalý. 
Navrhla, aby sme s  ním všetci začali žiť a po určitom čase budeme vedieť, čo treba v ňom 
upraviť. 

- Ing. Svobodová (OEPaMU) upozornila na formálnu úpravu v bode 8. 
- doc. Máziková (FHI) privítala vznik Etického kódexu, uplatňuje sa to aj v audítorstve a inde. 

Chýba jej však bližšia špecifikácia na koho sa bude vzťahovať. Ďalej uviedla, že dnes 
existuje viacej možnosti zárobku, preto netreba uvádzať to, čo rieši zákonník práce, avšak je 
potrebné doplniť, ako bude etická komisia pracovať. 
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- prof. Tkáč (PHF) podporil svoje dva návrhy príkladmi z praxe. 
- prof. Tumpach (FHI) je tiež za to, aby sa nedopĺňali duplicitné veci. 
- Ing. Križovenský (CIT) doplnil, že mali by sa zamestnanci bližšie rozčleniť. 
- rektor EU v Bratislave prof. Daňo informoval, že ide o všeobecný Etický kódex, ktorý sa 

postupne môže špecifikovať a doplniť. V článku 1 v bode 2 je uvedené, že kódex sa vzťahuje 
na všetkých zamestnancov a študentov EU v Bratislave. 

Na záver diskusie predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ dal hlasovať za prijatie 2 návrhov 
profesora Tkáča. 

1. Ctiť si akademické práva a na akademickej pôde rešpektovať apolitický prístup. 
Výsledky verejného hlasovania za prijatie 1.návrhu  
Prítomní členovia AS EU  
oprávnení hlasovať............................................................. 26 
hlasovali za..........................................................................23 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.........................................................3 
Uznesenie č. 8 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 12. 04. 2018 
 schválili doplnenie návrhu do Etického kódexu  v znení „Ctiť si akademické práva a na akademickej 
pôde rešpektovať apolitický prístup“. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval prijatie návrhu 
 
2. Dodržiavanie pracovnej disciplíny a fondu pracovného času v súvislosti s pôsobením 

učiteľov na iných vysokých školách. 
Výsledky verejného hlasovania za prijatie 2.návrh  
Prítomní členovia AS EU  
oprávnení hlasovať............................................................. 26 
hlasovali za..........................................................................10 
hlasovali proti.......................................................................7 
zdržali sa hlasovania.........................................................9 
Uznesenie č. 9 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 12. 04. 2018 
neschválili doplnenie návrhu do Etického kódexu  v znení „Dodržiavanie pracovnej disciplíny a 
fondu pracovného času v súvislosti s pôsobením učiteľov na iných vysokých školách“. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval neprijatie návrhu. 
Ad 5.: 
        Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. vzhľadom na ukončenie funkčného 
obdobia (do 31. marca 2018) doterajšej členky Disciplinárnej komisie Petry Olejárovej (OF) predložil 
návrh členom Akademického senátu EU v Bratislave na schválenie novej členky za študentskú časť 
Alexandry Svitkovej (FHI). 

Predseda AS EU v Bratislave prof. A. Dupaľ požiadal členov AS EU v Bratislave, aby sa vyjadrili 
k predloženým návrhom. 
Diskusia 

V diskusii vystúpil prof. Tumpach (FHI) s podporou  predloženého návrhu. 
Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  
oprávnení hlasovať............................................................. 26 
hlasovali za..........................................................................26 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.........................................................1 
Uznesenie č. 10 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 12. 04. 2018 
prerokovali a schválili návrh Alexandry Svitkovej za členku disciplinárnej komisie Ekonomickej 
univerzity v Bratislave za študentskú časť bez pripomienok. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  
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oprávnení hlasovať............................................................. 26 
hlasovali za..........................................................................25 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................1 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval neprijatie uznesenia. 
Ad 6.:   

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ informoval členov AS EU v Bratislave o príprave 
volieb rektora EU v Bratislave. Jednotliví predsedovia AS fakúlt EU v Bratislave mali do konca marca 
2018 písomne oznámiť tajomníčke AS EU v Bratislave meno jedného člena volebnej komisie za 
každú fakultu. Študentský parlament EU v Bratislave navrhne 2 členov volebnej komisie. Volebná 
komisia bude zložená z 9 členov. Na zasadnutí AS EU v Bratislave, ktorý bude v máji 2018, členovia 
akademického senátu odsúhlasia volebnú komisiu, ktorá zaháji svoju činnosť spojenú s prípravou 
volieb rektora univerzity na ďalšie funkčné obdobie. Termín volieb rektora EU v Bratislave je 
stanovený na 14.11.2018 o 10.00 hodine. 
Diskusia 
     K uvedenej informácii neboli vznesené žiadne pripomienky. 
       Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  

Prítomní členovia AS EU  
oprávnení hlasovať............................................................. 26 
hlasovali za..........................................................................26 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 

Uznesenie č. 11  
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 12.04.2018 
prerokovali a berú na vedomie informáciu predsedu AS EU v Bratislave o príprave a termíne volieb 
rektora na funkčné obdobie 2019 – 2023.  

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  
oprávnení hlasovať............................................................. 26 
hlasovali za..........................................................................26 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 

Ad 7.: 
- prof. Majdúchová (FPM) – informovala sa, kedy budú v posluchárňach namontované žalúzie. 
- kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová – odpovedala, že práve dnes 12. 4. 2018 dodali všetky 

rolety a od 16. 4. 2018 sa začnú montovať. 
- rektor EU v Bratislave prof. Daňo –- informoval, že pripravené sú Spoločné zásady 

prijímacieho konania na Ekonomickú univerzitu v Bratislave na akademický rok 2018/2019. 
Zásady sú rovnaké, ako sa schválili v Akademickom senáte EU v Bratislave dňa 11. 5. 2017, 
zmena nastáva v úprave čl. 5., ods.2: 
Článok 5 – Podávanie prihlášok na štúdium 2. stupňa štúdia 
1. Uchádzači o štúdium študijného programu druhého stupňa štúdia na fakulty EU v Bratislave 

si podávajú prihlášky na predpísanom tlačive Prihláška na vysokoškolské štúdium – 
inžinierske – na adresu príslušnej fakulty alebo elektronicky výhradne prostredníctvom 
Akademického informačného systému EU v Bratislave. Pri podaní elektronickej prihlášky 
sa vyžaduje aj jej písomná forma. 

2. Termín na podávanie prihlášok na študijné programy EU v Bratislave je do 15. apríla 2018, 
pre študijné programy v cudzom jazyku je do 31. mája 2018. 
Z tohto dôvodu rektor EU v Bratislave prof. Daňo požiadal členov AS EU v Bratislave 
o súhlas s predĺžením termínu na podávanie prihlášok pre študijné programy v cudzom 
jazyku a to do 31. mája 2018. 

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  
oprávnení hlasovať............................................................. 26 
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hlasovali za..........................................................................26 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.........................................................0 

Uznesenie č. 12  
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 12. 04. 2018 
prerokovali a schválili Spoločné zásady prijímacieho konania na 2. stupeň štúdia na Ekonomickú 
univerzitu v Bratislave, 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  
oprávnení hlasovať............................................................. 26 
hlasovali za..........................................................................26 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia.  

- prof. Čaplanová (NHF) –  požiadala o úpravu zápisnice zo dňa 12.3.2018 v bode 5. 
- prof. Tkáč (PHF) – požiadal do zápisnice zo dňa 12.3.2018 doplniť návrh o opravu členov 

výberových komisií 
- prof. Tumpach (FHI) – upozornil, že podľa Rokovacieho poriadku AS EU v Bratislave, by bolo 

správne a vhodné predložiť písomne a včas všetky návrhy na rokovanie akademického senátu. 
- tajomníčka AS EU v Bratislave RNDr. Sivašová – upozornila členov AS EU v Bratislave, že by 

bolo vhodné, aby pri neskorom príchode na rokovanie senátu resp. pri predčasnom odchode 
z rokovania senátu sa zahlásili u tajomníčky AS EU v Bratislave, kvôli presnému počtu 
prítomných. 

- Predseda AS EU v Bratislave požiadal prof. Tkáča, aby pani tajomníčke zaslal písomný návrh 
pre uverejnenie  do zápisnice z 15.2.2018. 

 
 
Bratislava 12. 04. 2018 
 
Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 
 
 
 
                                                                                                 prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
                                                                                                  predseda AS EU v Bratislave  
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
doc. Ing. Katarína Máziková,PhD. (FHI) – zamestnanecká časť 
 
 
Alžbeta Režná (ŠP FHI) – študentská časť 


